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ÚVODEM

Odraz uprostřed léta
Vážení čtenáři,
prázdninový Odraz je jako obvykle o něco objemněj
ší než v ostatních měsících. Rozhovor i téma měsíce 
jsou věnovány Středočeskému muzeu, zejména ote
vření zrekonstruovaného roztockého zámku. Domi
nantním materiálem celého čísla je zkrácená ukázka 

kapitoly z chystaného druhého dílu publikace o Roztokách. Její téma je 
vpravdě oddechové – roztocké restaurace v 19. a 20. století a jejím auto
rem je pan Ladislav Kantor.
Místy nám pochopitelně mezi řádky probleskne předvolební rétorika, ale 
domnívám se, že se ji redakční radě podařilo udržet v přijatelné míře 
a  nasměrovat ji většinou do  formy placené inzerce. Jednání redakční 
rady bylo pro mne osvěžující ukázkou, že i poměrně ostrý spor je možno 
vést klidně a věcně a vyřešit jej všestranně přijatelným způsobem. Bez 
křiku, bez urážek a obviňování, s respektem k názoru protivníka. Kéž by 
se totéž dalo říci i o jednáních městského zastupitelstva.
Redakční rada přeje všem čtenářům krásné prožití léta. Na pročítání 
prázdninového dvojčísla máte čas až do půli září.

Jaroslav Drda
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Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou v  plném 
proudu, ale i  přesto si Vás 
dovolím informovat o  ně
kterých, myslím důležitých, 
záležitostech.

Ředitel základní školy

Konečně máme nového ředitele základní 
školy. Od  1. července se jím stal Mgr.  Petr 
Bezděka. Do jeho práce mu přeji mnoho sil, 
nadhledu a pochopení pro starosti žáků, ro
dičů i  pedagogů. Věřím, že pod jeho vede
ním bude škola ještě lepší než doposud.

Den otevřených dveří 
v nové škole

Po dohodě s vedením školy jsme se rozhodli, 
že dnem otevřených dveří v  nové budově 
základní školy bude pondělí 1. září 2014. 
Po přivítání šesti tříd prvňáčků a všech ostat
ních žáků jejich třídními učiteli budou nové 
prostory otevřeny pro širokou veřejnost. 
Škola bude otevřena i v pozdním odpoledni, 
aby se mohli přijít podívat i  ti, kteří mají 
pracovní povinnosti. Součástí akce bude také 
doprovodný program. O podrobnostech bu
dete informováni na  webových stránkách 
města i školy a na plakátovacích plochách.

Rád bych na tomto místě poděkoval Vojtě-
chu Sedláčkovi, jenž se nezištně podílel 
na realizaci slunečních hodin, které najdete 
v levé horní části grafické stěny nové budovy 
školy. Jako přední český odborník precizně 
propočítal polohu hodin, sklon ukazatele 
a ciferník. Děkujeme.

Výstavba kanalizace 
v Žalově

Druhou největší investiční akcí města po-
sledních let (po dostavbě školy) je výstav-
ba kanalizace a  komunikací v  žalovských 
ulicích Wolkerova, Na Valech, Pod Řivná-
čem a v zadní části roztocké ulice Třebíz-
ského. V  tuto chvíli máme vysoutěženého 
dodavatele stavby, kterým se stala společ
nost Eurovia CS, a.s. Celková vysoutěžená 
cena zakázky dosahuje téměř 17,5 milio
nu  Kč bez DPH. Doufám, že spolupráce 
s touto firmou bude pokud možno bezpro
blémová. Tomu by měla napomoci i skuteč
nost, že investiční akci bude pro město do
zorovat stejný stavební dozor jako v případě 
dostavby školy. Začátek výstavby je otáz-
kou dnů (čekáme na uplynutí zákonných 
lhůt). Občany, kteří v  těchto ulicích bydlí, 
prosím o  trpělivost. Odměnou Vám bude 
skutečnost, že po dlouhých desetiletích bu
dete konečně bydlet v ulici odpovídající 21. 

století, tedy v ulici, kde je kanalizace a bez
prašný povrch silnice a chodníků. 

Povrch silnice na Školním 
náměstí

Vložil jsem se do  reklamačního řízení 
v souvislosti s nekvalitně provedeným povr
chem silnice na Školním náměstí a konečně 
se po  dlouhé době podařilo s  věcí hnout. 
Nové vedení společnosti Viamo Praha s.r.o. 
slíbilo, že nedostatky opraví. V  průběhu 
prázdnin k těmto opravám dojde, proto pro
sím obyvatele této lokality o  shovívavost. 
Snad bude výsledek konečně dobrý.

Komunální volby

Kvapem se nám blíží volby do zastupitelstva 
města, které pan prezident vypsal na 10. a 11. 
října tohoto roku. To znamená, že nám již 
pozvolna vypukla volební kampaň. Voličům 
přeji trpělivost a nadhled. Všem kandidá-
tům, kteří se voleb zúčastní, přeji, aby byla 
kampaň férová a  aby slibovali ideálně jen 
takové věci, které opravdu mohou splnit 
(podle minulého Odrazu se však zdá, že se to 
všem nepodaří).
S přáním prázdnin plných krásných zážitků

Jan Jakob, starosta města Roztoky

Radní se sešli ke  svému 
jednání 11. června nad 
pořádnou porcí téměř 40 
bodů agendy.

Nový ředitel základní školy

Po  několika zahřívacích bodech (včetně 
schválení výsledků soutěže o  veřejnou za
kázku – rekonstrukci vybraných komunika
cí v roce 2014 a přijetí dotace z OPŽP na za
metací vůz pro TS) byl na  jednání pozván 
další v  pořadí úspěšných účastníků kon
kurzního řízení na  pozici ředitele základní 
školy, neboť původně jmenovaný adept 
na tuto funkci rezignoval. Slyšení kandidáta 
se protáhlo téměř na hodinu. Mgr. Petr Bez
děka, jehož konkurzní komise umístila 
na  druhé místo v  pořadí vhodných kandi
dátů, byl zasypán množstvím otázek, 
z nichž bylo zřejmé, že si radní uvědomují 

závažnost svého rozhodnutí. Po delší debatě 
rozhodli radní většinově o  tom, že jmenují 
Mgr. Petra Bezděka ředitelem Základní ško
ly Roztoky s účinností od 1. srpna 2014. Je 
třeba doufat, že tato volba bude ku prospě
chu naší školy i města.

Postup při přijímání dětí 
do MŠ

I další bod programu se týkal školství, kon
krétně postupu ředitelek MŠ při přijímání 
dětí na  uvolněná místa v  průběhu školního 
roku. Přijímání dětí je sice v  úplné právní 
pravomoci ředitelek, nicméně Rada trvá 
na  dodržování dohodnutých kritérií, tj. že 
kromě trvalého bydliště je určující věk dítěte 
(bez dalších podpůrných hledisek). 
Radní také posunuli na  pořad jednání ZM 
koncesní projekt pro výběr provozovatele 
vodovodů a kanalizací ve městě, což je pro
blém, který se vleče již několik let (původní 

koncesní řízení bylo na návrh odmítnutého 
uchazeče ÚHOS zrušeno).
RM schválila zadávací podmínky pro rekon
strukci vybraných chodníků a  cest v  letoš
ním roce. Veřejná soutěž s limitní cenou té
měř 4 mil. Kč o  celkem 15 lokalit ve  městě 
bude vypsána bez prodlení, aby práce mohly 
začít již koncem prázdnin. Radní též dopo
ručili zastupitelstvu odkoupit některé sou
kromé pozemky na Levém Hradci, aby bylo 
zajištěno jejich lepší obhospodařování a vy
užití pro případné rozšíření hřbitova.

Co s vilami města  
v Tichém údolí?

Velká diskuse se vedla i o tom, jak dále po
stupovat s našimi vilami čp. 110 a 125 v Ti
chém údolí, neboť na základě rozsudku od
volacího soudu byly pozemky kolem vil 
definitivně zapsány do listu vlastnictví města 
Roztoky. Do ZM půjde návrh záměru prodá
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ní jedné z  nich, aby z  výtěžku prodeje bylo 
možné opravit a využívat druhou.
Dosti vyhroceným bodem jednání, jehož se 
kromě radních zúčastnili i předsedové kont
rolního a finančního výboru ZM, byl návrh 
na  finanční kompenzaci z  rozpočtu města 
za  nepřijetí dětí do  veřejné mateřské školy. 
K návrhu se vyjádřil i odbor financí a odbor 
vnitřních a  sociálních věcí MÚ. Upřesněný 
návrh posoudí zastupitelstvo. 
RM ocenila skvělou práci kronikářky J. Webe
rové a  přiznala jí roční odměnu; rozhodla 
i přispět 10 tis. Kč motocyklovému závodníko
vi P. Kejmarovi, který je roztockým občanem.

Nové sportoviště  
se otevírá veřejnosti

RM také schválila s  několika úpravami Ná
vštěvní a  provozní řád nového veřejného 
sportoviště v ulici Obránců míru. Sportoviště 
s  umělým trávníkem pro míčové hry bude 
otevřeno od dubna do října od 9 do 21 ho
din, v březnu a listopadu od 9 do 19 hodin. 
Přes zimu bude sportoviště uzavřeno. Věří
me, že bude veřejnosti ku prospěchu a  že 
budou dodržována pravidla provozu a  ně
která omezení, jako je zákaz požívání alko
holu a omamných látek, zákaz kouření, od
hazování žvýkaček a  dalších odpadků 
na hrací plochu, pohyb po hrací ploše v ne
vhodné obuvi atd. 
Jako dosti konfliktní se ukázal návrh doprav
ních opatření v okolí žalovské školy, kde situ
ace zejména v ranní špičce je naprosto chao
tická a  neúnosná. Část Zaorálkovy ulice 

bude proto zjednosměrněna, což by mělo 
dopravní chaos zmenšit a současně částečně 
zklidnit i  problematickou křižovatku ulic 
Obránců míru a  Zaorálkovy. Každé takové 
opatření samozřejmě přinese i některé nega
tivní dopady pro rezidenty, ale bezpečnost 
dětí by měla být na prvním místě. 
Pevným bodem jednání RM jsou vždy zápisy 
z jednání odborných komisí a zpráva o čin
nosti Městské policie. Jako obvykle radní 
schválili na návrh sociální komise příspěvky 
vdovcům a několika žadatelům jednorázové 
příspěvky ve hmotné nouzi. 
Obsažný byl blok materiálů ze stavební ko
mise, která předložila Radě svá vyjádření 
k celkem 11 žádostem občanů ohledně jejich 
stavební činnosti. Rada se snaží občany v je
jich stavebních aktivitách příliš neomezovat, 
pokud postupují v souladu s platnou legisla
tivou a vnitřními regulativy města. Problém 
bývá s estetickou stránkou některých přísta
veb a  stavbiček, ale to je zrovna oblast, kde 
může RM jen „doporučit zvážit“ nějakou 
úpravu, nemůže však přímo nepovolit (roz
hodující slovo má stejně stavební úřad). To je 
trochu odpověď na častou námitku občanů, 
proč město nezakročí proti některým lido
vým stavebním tvořivostem, které nejsou ku 
prospěchu tváře města.

Rozsah stavební uzávěry 
v Tichém údolí

Dosti zásadní dokument schválila RM v sa
mém závěru svého sedmihodinového jedná
ní, a to návrh opatření obecné povahy a hra

nici dotčeného území stavební uzávěrou 
v Tichém údolí, která by měla platit do doby 
přijetí nového Regulačního plánu, nejdéle 
do konce roku 2016. Návrh bude projednán 
s  orgány státní správy a  posléze vyvěšen 
na  úřední desce. Smyslem stavební uzávěry 
je ochránit urbanistické, architektonické 
a  přírodní kvality Tichého údolí. Stavební 
uzávěra se nevztahuje na  běžnou stavební 
údržbu nemovitostí, jak je někdy nepřesně 
interpretováno veřejností. Přístavby, nástav
by a  drobné doprovodné stavby je možné 
realizovat na  základě výjimek povolených 
Radou města Roztoky. 
Tečkou za  jednáním v  úmorném vedru byl 
zápis z redakční rady Odrazu a v něm obsa
žený návrh na závazný postup při zveřejňo
vání předvolebních článků v zářijovém čísle, 
tedy posledním před volbami do městského 
zastupitelstva, které se budou konat druhý 
říjnový víkend. Výjimkou ze zavedených 
pravidel je to, že v čísle 9/2014 bude chybět 
rubrika Názory a komentáře, kterou nahradí 
volební stránky kandidujících volebních 
stran. Věříme, že občané toto jednorázové 
opatření pochopí, neboť jinak by Odraz na
bobtnal na  dvojnásobný rozsah a  ve  smršti 
různých názorů bychom se „utopili“. Připo
mínám, že v  minulých volbách v  roce 2010 
kandidovalo v našem městě 9 volebních sub
jektů. Jak to bude letos, se teprve uvidí, nej
později počátkem srpna budou muset voleb
ní strany odevzdat k  registraci kandidátní 
listiny. 

Stanislav Boloňský, místostarosta

Červnové zastupitelstvo se sešlo ke  svému 
jednání dne 25. 6. 2014. Navržený program 
jednání sliboval, že by zastupitelé mohli být 
ještě za  světla doma, ale opak byl nakonec 
pravdou. Několik podstatných bodů jednání 
zůstalo dokonce neprojednaných (včetně cit
livého bodu finančních kompenzací za  ne
přijaté děti do veřejné  MŠ).

Mimořádné jednání  
Rady města

Před jednáním zastupitelstva se ještě sešla 
ke  krátkému jednání Rada města, aby pro
jednala několik urgentních bodů, zejména 
změnu dopravního režimu před žalovskou 
školou.
Radní se na  základě výsledku dopravního 
průzkumu shodli na tom, že část Zaorálkovy 
ulice bude mít jednosměrný provoz, a  to 

od ulice Obránců míru směrem k Opletalo
vě. Ne každého řidiče asi tato změna potěší, 
ale je to opatření k posílení bezpečnosti dětí 
docházejících do  této školní budovy 
i ke zklidnění dopravní situace v této oblasti 
obecně (včetně zjednodušení provozu v kři
žovatce Obránců míru a Zaorálkovy).
Úvod jednání ZM patřil ekonomickým zále
žitostem. ZM schválilo závěrečný účet města 
za  rok 2013, vzalo na  vědomí stav čerpání 
rozpočtu za  květen 2014 a  schválilo sedm 
dílčích rozpočtových změn.
Poté se pozornost zastupitelů obrátila jiným 
směrem – ke  koncesnímu řízení na  výběr 
provozovatele systému vodovodů a kanaliza
cí ve  městě. Zástupce odborné firmy VRV 
tento projekt zastupitelům představil a ti ho 
poté jednohlasně schválili.
Po schválení zprávy z Finančního a kontrol
ního výboru se zastupitelé vrátili k problé

mu s  Regulačním plánem pro Tiché údolí, 
který byl rozhodnutím soudu zrušen.  Pově
řeným zastupitelem pro tuto věc byl jmeno
ván Tomáš Pařízek.

O výběru zpracovatele 
územního plánu rozhodne 
až nové zastupitelstvo
Územního plánování se týkal i další bod, když 
se zastupitelé vrátili k přípravě nového územ
ního plánu a k diskusi o  této věci na minulé 
schůzi, kde vyslechli prezentaci zástupce Čes
ké komory architektů. Přestože tato prezenta
ce mnohé zastupitele „nahlodala“ a byli blízko 
tomu, dát souhlas s vyhlášením urbanistické 
soutěže, nakonec pro tuto cestu nehlasoval 
nikdo z přítomných (3 byli proti, 13 se zdrželo 
hlasování). Protože potřebnou většinu nezís
kal ani protinávrh, aby výběr zpracovatele ÚP 

Červnové zastupitelstvo



byl vyřešen formou zjednodušeného podli
mitního řízení podle zákona o zadávání veřej
ných zakázek (lidsky řečeno – oslovením ně
kolika kvalitních specialistů pro tuto činnost), 
dohodli se zastupitelé, že o výběru zpracova
tele ÚP rozhodne ZM až po schválení zadání 
nového ÚP, tzn. již nové zastupitelstvo 
po podzimních volbách. 

Na podzim budeme opět 
volit 21 zastupitelů

S  obecními volbami (10. a  11. října 2014) 
souvisel následující bod, stanovení počtu 
zastupitelů pro příští volební období.
ZM se většinou hlasů usneslo, když předtím 
neprošel protinávrh DOST na snížení počtu 
zastupitelů na 17, aby počet členů zastupitel
stva zůstal v letech 2014–2018 v počtu 21.

K  tomu je třeba vysvětlit, že snížení počtu 
zastupitelů na  17 by znamenalo i  snížení 
počtu radních ze sedmi na pět, což může být 
vnímáno jako pokus o koncentraci výkonné 
moci do rukou užší skupiny zastupitelů.   
Zastupitelé sice po  diskusi, ale nakonec té
měř jednomyslně schválili výsledek výběro
vého řízení na dodávku a instalaci divadelní 
techniky pro sálek v nové budově školy.

Základní cena pro výkup 
pozemků pod 
komunikacemi

Schválili i základní prodejní cenu pro výkup 
pozemků pod komunikacemi v katastru na
šeho města ve výši 350 Kč/m2. Jde o orientač
ní cenu, která se může lišit s  přihlédnutím 
ke konkrétní lokalitě.

V závěru se opět zastupitelé vrátili k územ
nímu plánování, speciálně k přípravě změ
ny ÚP č. 4, která se zabývá dílčí úpravou 
v  oblasti Panenské II, a  schválili některé 
pozměňující návrhy pro zadání této změny. 
Posledním bodem jednání bylo důležité 
rozhodnutí, když zastupitelé jednomyslně 
souhlasili s  odkupem některých pozemků 
v  centru národní kulturní památky Levý 
Hradec do  vlastnictví města, což by mělo 
vést k lepší péči i využívání těchto nemovi
tostí.
Přestože ve  složce zůstávalo ještě několik 
neprojednaných bodů, s ohledem na časový 
limit nezbylo panu starostovi než jednání 
ukončit a neprojednanou agendu přesunout 
na srpnové jednání.

Stanislav Boloňský, místostarosta
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Vítání dětí v Roztokách
Vážení rodiče, dne 9. října 2014 se pod záštitou starosty města Roztok uskuteční slavnostní akt vítání dětí,  

které se narodily v období od 1. ledna 2014 do 30. června 2014.
Máte-li zájem, aby Vaše děťátko bylo v tento den přivítáno mezi občany města Roztok, sdělte prosím jméno a příjmení dítěte, 

datum jeho narození a Vaši adresu na Městský úřad Roztoky, a to buď e-mailem na adresu vysehradska@roztoky.cz, osobně u paní 
Vyšehradské nebo telefonicky na čísle 220 400 226, a to nejpozději do 15 .9. 2014.

Pozvánka s uvedením místa a času konání bude včas zaslána. Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý pobyt dítěte v našem městě.

Dagmar Vyšehradská, matrika

Nabídka pronájmu nebytových 
prostor v Nádražní ulici
Město Roztoky prodlužuje nabídku na  pronájem nebytových 
prostor v č. p. 21 a č. p. 22 v ulici Nádražní.
Vyvolávací cena nájemného je stanovena na  500 Kč/m2/rok + 
poplatky za služby. 
Konkrétně se jedná o prostor č. 101.1 (o výměře 58,5 m2) a pro
stor č. 103 (o výměře 42,6 m2), oba v č. p. 21 a č. 101 (o výměře 
35 m2) v č. p. 22.
Výše nájemného je stanovena tzv. obálkovou metodou s  krité
riem nejvyšší nabídnuté ceny, na dobu neurčitou se šestiměsíční 
výpovědní lhůtou. Nabídky můžete podat v  zalepené obálce 
s nápisem „Nabídka pronájmu příslušného nebytového prostoru 
– NEOTEVÍRAT“ do  podatelny MÚ nejpozději do  1. 8. 2014 
do 12.00 hodin.
Město Roztoky nebude akceptovat nabídky, ve kterých bude úče
lem pronájmu provozování hracích automatů a videoloterijních 
terminálů. V nabídce je nutné uvést účel pronájmu a případnou 
provozní dobu.
O konkrétním nájemci rozhodne Rada města Roztoky dne 13. 8. 
2014 na základě komisí vyhodnocených nabídek. 
V případě dalších informací se obraťte na odbor správy a rozvoje 
města 220 400 218.
Prohlídku nebytových prostor je možné sjednat u správce majet
ku MIVA Praha FM, a.s., Pod Strání 1262/8, Praha 10, na telefon
ním čísle 602 683 003

Tísňová péče pro seniory

Sdružení Život 90 nabízí možnost napojení tísňové péče pro 
seniory z Roztok. Toto sdružení zajišťuje od roku 1990 komplex
ní sociální službu tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené 
v domácím prostředí. Jedná se o 24hodinovou odbornou služ-
bu, která zprostředkovává neodkladnou pomoc při zranění, 
krizové nebo mimořádné situaci. Součástí služby je pravidelný 
kontakt s  uživateli, a  to vše na  základě individuálně nastavené 
služby pro každého uživatele. 
V současné době má sdružení k dispozici grant od České spoři-
telny a. s. a může napojit klienty za aktivační poplatek 1500 Kč. 
Klienti pak hradí pouze měsíční poplatek 400 Kč. Odpadá tedy 
úhrada zařízení, jehož cena se pohybuje okolo 13–15 tis. Kč. 
Zájemci o  tuto službu se mohou hlásit u  sociálních pracovnic: 
Mgr.  Kristýny Kolářové nebo Bc.  Jany Nedomové, tel. 
222  333  546 nebo 601  559  580, zajemciosluzby@zivot90.cz, 
nebo u vedoucí služby Mgr. Elišky Fouskové, 222 333 570.
V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu aktivač
ního poplatku je možné požádat o příspěvek z rozpočtu města, 
a  to formou žádosti na  oddělení sociální a  DPS MÚ Roztoky. 
Žádost musí být řádně odůvodněna a  doložen aktuální výměr 
důchodu či dalšího příjmu. Žádost posuzuje sociální komise 
a schvaluje rada města.

Miroslava Kalinová, vedoucí oddělení sociálního a DPS OVSV 
Marie Šlancarová, předsedkyně sociální a zdravotní komise
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 Základní pojmy 

Pořizovatel – úřad územní
ho plánování, ale může jím 
být také obecní úřad, který 
zajistí splnění kvalifikačních 

požadavků pro výkon územně plánovací čin
nosti, Městský úřad Roztoky nezaměstnává 
úředníka splňujícího kvalifikační požadavky, 
proto byl na  základě usnesení ZM požádán 
o  pořízení územního plánu města Roztoky 
odbor územního plánování MěÚ Černošice.
Zpracovatel – projektant – autorizovaný ar
chitekt nebo autorizovaný urbanista.
Určený zastupitel – zastupitelstvem obce ur
čený zastupitel, který se bude podílet společně 
s pořizovatelem na pořízení územního plánu. 
Dotčené orgány – hájí veřejné zájmy na úseku 
ochrany přírody a  krajiny, ochrany zeměděl
ského půdního fondu, ochrany lesa a  státní 
památkové péče. Jsou určeny zvláštním práv
ním předpisem. Seznam dotčených orgánů pro 
území ORP Roztoky je uveden na konci textu. 
Následující text obsahuje zjednodušený popis 
pořizování územního plánu, který má za cíl 
zájemcům přiblížit celý postup jeho pořízení, 
pro jeho právní znění je třeba použít zák. č. 
183/2006 Sb., o  územním plánování a  sta-
vebním řádu (stavební zákon) v  platném 
znění! 
Zvýrazněný text označuje místa, kde má 
každý možnost vstoupit do procesu pořizo-
vání územního plánu. 

Rozhodnutí o pořízení 

O pořízení územního plánu rozhoduje zastu
pitelstvo obce usnesením. Současně se schvá
lením rozhodnutí o pořízení ÚP je určen člen 
zastupitelstva (určený zastupitel), který bude 
při pořizování územního plánu spolupracovat 
s pořizovatelem. Pokud obecní úřad nesplňuje 
požadavky pro územně plánovací činnost, 
požádá úřad územního plánování příslušného 
správního obvodu o pořízení ÚP nebo zajistí 
splnění kvalifikačních požadavků. Město Roz
toky požádalo o pořízení ÚP odbor územního 
plánování MěÚ Černošice.
Územní plán se pořizuje pro celé území obce 
(vyjma hl. města Prahy).

Zahájení pořizování 

1. Pořizovatel nebo obec informuje občany 
o  záměru pořídit územní plán a  vyžádá si 
informace o jejich záměrech v území (zprá-
vou v  místním tisku, rozhlasem, na  veřejné 
schůzi, roznosem letáčků do schránek apod.). 

Tyto záměry a  další podněty po  stanovené 
lhůtě předá pořizovateli územního plánu.
 
 Doplňující průzkumy 
a rozbory 

2. Pořizovatel nebo zpracovatel ve spolupráci 
s obcí zajistí tzv. doplňující průzkumy a roz
bory. To je dokument, který podrobněji roz
pracuje Územně analytické podklady a dopl
ní je o  nově zjištěné skutečnosti. Obsahem 
těchto dvou dokumentací jsou zejména digi
tálně zpracované údaje o  území (vedení 
technické infrastruktury, dopravní infra
struktura, přírodní hodnoty, kulturní a civi
lizační hodnoty apod.) a  dále demografické 
údaje obce a  známé záměry na  provedení 
změn v území. 

Zadání územního plánu 

3. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastu
pitelem zpracuje návrh zadání územního 
plánu. V  zadání jsou stanoveny požadavky 
na zpracování návrhu územního plánu (např. 
požadavky na  rozvoj obce, požadavky 
na uspořádání obce, požadavky na ochranu 
území, požadavky z nadřazené územně plá
novací dokumentace apod.). Obsah zadání 
územního plánu je dán vyhláškou č. 500/2006 
Sb., o  územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a  způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve zně
ní vyhlášky č. 458/2012 Sb.
4. Návrh zadání územního plánu se projed-
nává s  dotčenými orgány, sousedními ob-
cemi a krajským úřadem, všechny tyto or-
gány mají 30denní lhůtu na  vyjádření, 
stanovisko, podněty. Krajský úřad rozhod-
ne, zda má být návrh územního plánu po-
suzován z  hlediska vlivů na  životní pro-
středí. Zároveň pořizovatel doručí návrh 
zadání veřejnou vyhláškou – zveřejněním 
na úřední desce (není požadováno veřejné 
projednání). Ve  lhůtě 15 dnů ode dne do-
ručení, tj. 30 dnů od vyvěšení, může každý 
uplatnit připomínky k  zadání územního 
plánu (viz formulář Připomínka k návrhu 
zadání územního plánu).
5. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastu
pitelem na  základě uplatněných vyjádření, 
stanoviska krajského úřadu, podnětů a připo
mínek upraví návrh zadání územního plánu 
a předloží jej ke schválení zastupitelstvu obce. 

 Návrh územního plánu 
6. Na základě zadání územního plánu schvá
leného zastupitelstvem obce projektant zpra

cuje návrh územního plánu a  vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí, pokud se zpraco
vává. Návrh územního plánu se projednává 
s dotčenými orgány, krajským úřadem a sou
sedními obcemi při společném jednání. Do
tčené orgány uplatňují k  návrhu územního 
plánu stanoviska, sousední obce připomínky.  
7. Ve  shodné době jako dotčené orgány 
může kdokoliv uplatnit připomínku k ná-
vrhu územního plánu vypracovanému pro 
společné jednání. Lhůta pro podání připo-
mínek je stanovená zákonem a  je 30 dnů 
od  doručení veřejné vyhlášky – návrhu 
územního plánu, tj. 45 dnů od  vyvěšení 
(viz formulář Připomínka k návrhu územ-
ního plánu).
8. Krajský úřad uplatňuje stanovisko k návr
hu územního plánu z hledisek zajištění koor
dinace využívání území s  ohledem na  širší 
územní vztahy, v souladu s politikou územ
ního rozvoje a  s  výjimkou územního plánu 
pro území hlavního města Prahy v  souladu 
s  územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem. Pokud nezašle stanovisko do 30 dnů 
od  obdržení stanovisek, připomínek a  vý
sledků konzultací, je možné územní plán 
vydat i bez jeho stanoviska. 
9. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastu
pitelem vyhodnotí výsledky projednání ná
vrhu územního plánu a zajistí řešení případ
ných rozporů. Na  základě vyhodnocení 
výsledků projednání, výsledku řešení rozpo
rů a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území, pokud se zpracovává, zajistí upravení 
návrhu. Stanoviska dotčených orgánů a kraj
ského úřadu jsou pro pořizovatele závazná.

Řízení o územním plánu 

10. Návrh územního plánu upravený podle 
výsledků společného projednání a  ozná-
mení o  konání veřejného projednání se 
zveřejní veřejnou vyhláškou. Veřejné pro-
jednání je možné uskutečnit nejdříve 
15  dnů po  doručení veřejné vyhlášky, tj. 
30  dnů po  vyvěšení. V  rámci veřejného 
projednání je veřejnosti územní plán před-
staven zpracovatelem –  projektantem. Ode 
dne vystavení veřejné vyhlášky až do 7. dne 
po konání veřejného projednání lze k návr-
hu územního plánu podávat připomínky 
nebo námitky (viz formuláře Připomínka 
k návrhu územního plánu, Námitka k ná-
vrhu územního plánu).
11. Pořizovatel ve  spolupráci s určeným za
stupitelem vyhodnotí výsledky projednání, 
zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnoce

Postup pořízení územního plánu města Roztoky



ní připomínek uplatněných k návrhu územ
ního plánu. Návrhy doručí dotčeným orgá
nům a  krajskému úřadu jako nadřízenému 
orgánu a vyzve je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů 
od obdržení uplatnily stanoviska. Pokud je to 
nutné, zajistí úpravu návrhu územního plánu 
v souladu s výsledky projednání.

Vydání územního plánu 

12. Pořizovatel se spolupráci se zpracovate
lem vyhotoví odůvodnění územního plánu. 
13. Zastupitelstvu obce je předložen návrh 
na vydání územního plánu s odůvodněním, 
který zastupitelstvo schválí nebo zamítne.

Seznam dotčených orgánů 
v procesu územního 
plánování: 
Krajská veterinární správa Státní veterinární 
správy pro Středočeský kraj

Obvodní báňský úřad pro území hlavního 
města Prahy a Středočeského kraje
Úřad pro civilní letectví
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Státní energetická inspekce, územní inspek
torát pro hlavní město Prahu a Středočeský 
kraj
Hasičský záchranný sbor Středočeského 
kraje
Krajská hygienická stanice Středočeského 
kraje
Krajské ředitelství Policie ČR Středočeského 
kraje
Krajský úřad Středočeského kraje
Český telekomunikační úřad
Městský úřad Černošice, Odbor školství, 
kultury a cestovního ruchu
Městský úřad Černošice, Odbor životního 
prostředí
Městský úřad Černošice, Odbor stavební 
úřad, odd. dopravy a správy komunikací
Státní pozemkový úřad

Ministerstvo dopravy ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo obrany ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo vnitra ČR

Důležité zákony a vyhlášky:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 
znění, zejména § 43–60 
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytic
kých podkladech, územně plánovací doku
mentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti 
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných poža
davcích na využívání území

Tomáš Pařízek

Roztočtí občané již několik let zodpovědně 
třídí a  odevzdávají elektroodpad. Díky vě
decké studii z  roku 2009 lze vyčíslit přínos 
této recyklace pro životní prostředí. Výsled
ky jsou opravdu impozantní. Zpětný odběr 
a  recyklace např. stovky mobilních telefonů 
uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moder
ní úsporná lednice za více než 4,3 roku pro
vozu. Díky recyklaci jednoho notebooku 
dojde ke  snížení spotřeby ropy, na  kterou 

osobní automobil ujede téměř 100 kilomet
rů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody.
V loňském roce bylo v Roztokách odevzdáno 
486 televizorů, 199 monitorů a 6112 kg
drobného elektra. Tím jsme uspořili 252,03 
MWh elektřiny, 12 540,56 litrů ropy, 1102,54 
m3 vody a 9,58 tun primárních surovin. Na
víc jsme snížili emise skleníkových plynů 
o  55,06 tun CO2 ekv. a  produkci nebezpeč
ných odpadů o 218,95 tun.

To pro srovnání například znamená, že jsme 
ušetřili roční spotřebu elektřiny pro 114 do
mácností a emise skleníkových plynů za roč
ní provoz 27 automobilů.
Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí elek
troodpad a přispívají tak k ochraně životního 
prostředí, zaslouží obrovský dík.

Jaroslav Drda 
s použitím údajů společnosti ASEKOL
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ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

do konce roku 
2014

do konce VI. 2015 VII.–VIII. 2015

odevzdání 
pracovní verze 
návrhu zadání 

prac. schůzky 
skupin

(komise RM)

prac. schůzky 
ZM

úprava návrhu 
zadání

prezentace návrhu  
zadání veřejnosti

vyvěšení návrhu 
zadání, rozeslání 

DO

schválení 
návrhu zadání  

RM
k předložení DO

schválení návrhu 
zadání  ZM 

k předložení DO

vypořádání 
požadavků DO  

a připomínek

IX
.–

X.
 2

01
5

úprava návrhu 
zadání

schválení návrhu 
zadání 

zastupitelstvem
XI.–XII. 2015

Zkratky:
ÚP – územní plán
DO – dotčené orgány
ZM – Zastupitelstvo města 
RM – Rada města 

Harmonogram prací na zadání ÚP města 

Recyklujeme!
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ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Navazuji na článek pana M. Š. o stavu zele
ně a  životního prostředí. Mohli bychom 
diskutovat o tom, jak antropogenní činnost 
devastuje krajinu, jak fragmentace krajiny 
negativně ovlivňuje její prostupnost. Ale 
tento článek neaspiruje na  to, míti status 
odborné stati. Spíše jde o úvahu o tom, v ja
kém prostředí chceme v  budoucnosti žít. 
V  našem městě nás trápí čistota vodních 
toků. V Únětickém potoce v Tichém údolí, 
v korytě Žalovského potoka, ale i na jiných 
místech se hromadí biologický a jiný odpad, 

recipient bývá znečišťován odpadními vo
dami.
Chtělo by se mi říci, že se jedná o primitivis
mus. Ale paradoxně primitivní národy žily 
a žijí v harmonii s přírodou. Takže tím to asi 
nebude. Spíše se jedná o povahové vlastnosti 
moderního člověka, který nechápe pojem 
kolektivní odpovědnosti, zvláště pak v kon
textu s  budoucností. Sobeckost, bezohled
nost, neúcta a neskromnost vedou k  jedno
duché rovnici. Pokud se budeme chovat jako 
čuňátka, budeme žít jako čuňátka. Otázkou 

je, jestli v budoucnosti opravdu chceme žíti 
na hromadách odpadů, v měsíční krajině bez 
zeleně, stromů, bez vody a  bez zvěře, bez 
zpěvu ptáků a omamné vůně kvetoucích luk, 
protože přesně k tomu naše chování směřuje. 
Homo sapiens sapiens je na vrcholu vývojo
vého řetězce, a  tak se domnívám, že by se 
podle toho měl chovat, nehledě na  to, že 
příroda tu byla dříve.

Radka Reváková,  
Oddělení životního prostředí MÚ Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok in
formovali o činnosti Městské policie Roztoky, 
a to za období od 29. 5. 2014 do 26. 6. 2014. 
• Dne 30. 5. 14 oznámen nález peněženky 
s obsahem cizích bankovek a osobních dokla
dů v  ulici Nádražní – vyrozuměn majitel, 
majiteli nalezené věci předány, majitel by touto 
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.
• Dne 30. 5. 14 oznámeno odcizení dětské
ho kočárku s panenkou v parku na Tyršově 
náměstí v  době konání akce Dětský den, 
provedeno místní pátrání po  odcizené věci, 
věc kvalifikována a  šetřena jako podezření 
z  přestupku proti majetku dle ustanovení 
§ 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.
• Dne 30. 5. 14 oznámen pasažér bez platné 
jízdenky v autobuse linky č. 350 PID na Tyršově 
náměstí – výjezd na místo, využito ustanovení 
§  12 odst. 1 písm. e.) z. č. 553/1991 Sb., byla 
zjištěna totožnost osoby bez platné jízdenky 
a dále byla zjištěna totožnost osoby, která měla 
o  zjištění totožnosti osoby bez platné jízdenky 
právní zájem, věc přestupku proti přepravnímu 
řádu si vyřešil revizor ve své pravomoci. 
• Dne 31. 5. 14 oznámeno odcizení zboží 
v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, 
že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou 
prodejny – výjezd na místo, na místě prove
deným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba 
si v prostoru prodejny uložila zboží do svého 
batohu a  prošla pokladnami, aniž by toto 
zboží zaplatila, u  východu z  prodejny byla 
zadržena ochrankou prodejny, věc kvalifiko
vána a  šetřena jako podezření z  přestupku 
proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 
písm. a) z. č. 200/90 Sb., podezřelá osoba se 
ke  krádeži doznala, věc přestupku vyřešena 
v blokovém řízení. 
• Dne 31. 5. 14 oznámeno odcizení zboží 
v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že 
podezřelá osoba byla zadržena ochrankou pro
dejny – výjezd na místo, na místě provedeným 

šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si v pro
storu prodejny umístila zboží do svého batohu 
a prošla pokladnami, aniž by toto zboží zaplati
la, u východu z prodejny byla zadržena ochran
kou prodejny, věc kvalifikována a šetřena jako 
podezření z přestupku proti majetku dle usta
novení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., 
podezřelá osoba se ke  krádeži doznala, věc 
přestupku vyřešena v blokovém řízení. 
• Dne 31. 5. 14 oznámeno odcizení zboží 
v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, 
že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou 
prodejny – výjezd na místo, na místě prove
deným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba 
si v prostoru prodejny dala zboží pod miki
nu, kterou měla na sobě, a prošla pokladna
mi, aniž by toto zboží zaplatila, u  východu 
z prodejny byla zadržena ochrankou prodej
ny, věc kvalifikována a šetřena jako podezře
ní z přestupku proti majetku dle ustanovení 
§ 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., podezře
lá osob se ke krádeži doznala, věc přestupku 
vyřešena v blokovém řízení. 
• Dne 31. 5. 14 oznámeno narušení občan
ského soužití mezi matkou a  synem v  bytě 
bytového domu v  Najdrově ulici – výjezd 
na  místo, na  místě zjištěno, že k  napadení 
nedošlo, že došlo pouze k vyhrožování újmy 
na  zdraví ze strany syna, věc kvalifikována 
jako podezření z návrhového přestupku pro
ti občanskému soužití dle ustanovení § 49 
odst. 1 písm. c.) z. č. 200/90 Sb., osoby po
učeny, věc bude oznámena komisi pro pro
jednávání přestupků. 
• Dne 31. 5. 14 oznámeno odcizení zboží 
v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že 
podezřelá osoba byla zadržena ochrankou pro
dejny – výjezd na místo, na místě provedeným 
šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si v pro
storu prodejny uložila zboží do tašky a prošla 
pokladnami, aniž by toto zboží zaplatila, u vý
chodu z  prodejny byla zadržena ochrankou 

prodejny, věc kvalifikována a šetřena jako po
dezření z přestupku proti majetku dle ustano
vení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., pode
zřelá osoba se ke krádeži doznala, věc přestupku 
vyřešena v blokovém řízení. 
• Dne 1. 6. 14 oznámen nález peněženky s ob
sahem dokladů – nález uložen na MP Roztoky, 
vyrozuměna majitelka, která se dostavila k pře
vzetí nalezené peněženky s doklady v následu
jících dnech, majitelka by touto cestou chtěla 
poděkovat poctivému nálezci.
• Dne 2. 6. 14 oznámeno odcizení popelnice 
na odpad před domem v ulici Horova – vý
jezd na místo, popelnice nalezena na pozem
ku protějšího domu v ulici Horova, na místě 
provedeným šetřením zjištěno, že dosud ne
zjištěný pachatel popelnici v noci z 31. 5. 14 
na 1. 6. 14 sebral z místa před domem v ulici 
Horova a plnou i s odpadem hodil na poze
mek protějšího domu, zadokumentováno, 
kvalifikováno a šetřeno jako podezření z pře
stupku proti občanskému soužití dle ustano
vení 49 odst. 1 písm. c.) z. č. 200/90 Sb. 
(hrubá schválnost).
• Dne 2. 6. 14 oznámeno poškození oploce
ní pozemku sběrného dvora Technických 
služeb v  Lidické ulici v  Roztokách – výjezd 
na  místo, zadokumentováno, kvalifikováno 
a  šetřeno jako podezření z  přestupku proti 
majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) 
z. č. 200/90 Sb. 
• Dne 5. 6. 14 v  rámci hlídkové činnosti 
nalezen v ulici Kromlusova batoh s obsahem 
mobilního telefonu zn. Motorola, notebook 
zn. Packard Bell, iPad zn. Apple, fotoaparát 
Fujifilm a doklady na jméno Donal O´Harte 
(občan Irska), v následujících dnech se poda
řilo  majitele nalezených věcí vyrozumět 
a nalezené věci mu byly předány.
• Dne 8. 6. 14 oznámena krádež zboží v pro
dejně Albert s  tím, že podezřelá osoba byla 
zadržena ochrankou prodejny – výjezd 

Příroda a člověk

Z deníku Městské policie Roztoky



na  místo, na  místě zjištěno, že podezřelá 
osoba si v  prostoru prodejny uložila zboží 
do  svého batohu a  prošla pokladnami, aniž 
by toto zboží zaplatila, u východu z prodejny 
byla zadržena ochrankou prodejny, ke  krá
deži se podezřelá osoba doznala, věc kvalifi
kována a šetřena jako podezření z přestupku 
proti majetku dle ustanovení § 50 odst. 1 
písm. a) z. č. 200/90 Sb., na místě vyřešeno 
v blokovém řízení.
• Dne 11. 6. 14 oznámeno odcizení dvou 
kusů poklopů z  kanalizační vpustě v  ulici 
Jantarová a U Školky – výjezd na místo, za
dokumentováno, kvalifikováno a  šetřeno 
jako podezření z přestupku proti majetku dle 
ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 
Sb., vyrozuměn vlastník komunikace firma 
Amadet, která zajistila provizorní zakrytí 
otvorů kanalizačních vpustí. 
• Dne 11. 6. 14 oznámeno odcizení horského 
kola zn. Electra, uzamčeného u zábradlí na ná
draží v Roztokách v Nádražní ulici, věc ozná
mena PČR Libčice jako podezření z  přečinu 
krádeže, vzhledem k výši způsobené škody.
• Dne 12. 6. 14 ve schránce důvěry MP Roz
toky nalezen parkovací průkaz pro vozidlo 
přepravující osobu zdravotně postiženou, 
nalezený parkovací průkaz odeslán na  pří
slušný odbor .
• Dne 13. 6. 14 oznámeno v ranních hodi
nách, že na  pozemku domu v  ulici Jeroný
mova spí cizí osoba bez souhlasu majitele 
domu – výjezd na  místo, na  místě osoba 
probuzena, provedena lustrace osoby, zdali 
osoba neprochází pátráním po osobách (ne
prochází), do objektu domu osoba nevnikla, 
na  pozemku domu nebylo nic odcizeno, 
osoba vykázána z pozemku, věc šetřena jako 
podezření z přestupku.
• Dne 16. 6. 14 v rámci hlídkové činnosti zjiš
těna vytékající voda z  pozemku zahradního 
domu v zahrádkářské kolonii v ulici V Úvoze, 
provedeným šetřením bylo zjištěno, že na po
zemku zahradního domu došlo k  odcizení 
uzavíracího kohoutku, provedeným šetřením 
zjištěn majitel tohoto pozemku, tento vyrozu
měn, mezitím voda zastavena uzavřením pří
vodního kohoutu, na  místě předáno majiteli 
pozemku, na místě provedena fotodokumenta
ce, věc kvalifikována a šetřena jako podezření 
z přestupku proti majetku dle ustanovení § 50 
odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb. 
• Dne 16. 6. 14 oznámen nález použitého 
zdravotnického materiálu u  kontejnerů 
na stanovišti Na Sekeře v ulici Lidická – vý
jezd na  místo, na  místě provedeným šetře
ním zjištěno, že jde o prázdné plastové sáčky 
od roztoku pro peritoneální dialýzu, plastové 
hadičky, tento materiál byl uložen v patnácti 
kartonových krabicích, zadokumentováno, 
kvalifikováno a šetřeno jako podezření z pře

stupku proti veřejnému pořádku dle ustano
vení § 47 odst. 1 písm. i.) z. č. 200/90 Sb.
• Dne 16. 6. 14 v  rámci hlídkové činnosti 
kontrolovány v  ulici Máchova dvě osoby 
romského původu provádějící podomní pro
dej, osoby ustanoveny a  poučeny o  tom, že 
na  území města Roztoky je tato činnost 
obecně závaznou vyhláškou zakázána, a vy
zvány k  tomu, aby tuto činnost na  území 
města Roztoky ukončily, což prodejci učinili, 
věc vyřešena napomenutím (podezřelé oso
by poučeny, že v  případě, že budou příště 
přistiženy při vykonávání této činnosti 
na území města Roztoky, bude s nimi věc už 
řešena v blokovém řízení, případně bude věc 
oznámena správnímu orgánu k jeho projed
nání). 
• Dne 17. 6. 14 v rámci hlídkové činnosti bylo 
v ulici Legií nalezeno vozidlo tov. zn. Daewoo 
Nubira bez registračních značek, tj. vozidlo 
nesplňující podmínky provozu na pozemních 
komunikacích, zadokumentováno, vylepena 
výzva k odstranění vozidla z pozemní komu
nikace, oznámeno OSRMŽP MÚRo. 
• Dne 18. 6. 14 oznámeno odcizení kanali
začního poklopu v ulici Rýznerova – výjezd 
na  místo, na  místo též ředitel TS Roztoky, 
provedeným pátráním v  okolí kanalizační 
poklop nalezen a vrácen na místo. 
• Dne 18. 6. 14 oznámen volně pobíhající pes 
rasa yorkshirský teriér, který vběhl do restaura
ce U  Krbu – výjezd na  místo, pes odchycen 
a umístěn do kotce MP Roztoky, zjištěno že pes 
je opatřen čipem, podle čipu zjištěn majitel, 
tento vyrozuměn, předáno majiteli, věc Pk dle 
ustanovení § 46 odst. 2 z. č. 200/90 Sb. s odka
zem na znění OZV č. 8/2011 vyřešena napo
menutím, 
• Dne 18. 6. 14 oznámen volně pobíhající 
pes rasa yorkshirský teriér, který vběhl 
do  prodejny nábytku firmy Stopka v  ulici 
Lidická – výjezd na  místo, pes odchycen 
a předán pracovnici OSRMŽP paní Reváko
vé, věc kvalifikována jako podezření z Pk dle 
ustanovení § 46 odst. 2 z. č. 200/90 Sb. s od
kazem na znění OZV č. 8/2011. 
• Dne 18. 6. 14 oznámeno odcizení mědě
ných okapových svodů z  domu v  ulici 
V  Úvoze – výjezd na  místo, předáno PČR 
k  jejich realizaci jako podezření z  přečinu 
krádeže. 
• Dne 19. 6. 14 oznámena dopravní nehoda 
se zraněním chodce v  ulici Nádražní – vý
jezd na místo, po příjezdu na místo poskyt
nuta první pomoc zraněné nezletilé chodky
ni do příjezdu rychlé lékařské pomoci, která 
si zraněnou holčičku převzala do  své péče, 
usměrňování dopravy, provedeným šetřením 
na místě zjištěno, že nehodu zavinil neopatr
ností řidič vozidla při couvání na přechodu 
pro chodce, věc si na místě převzali policisté 

skupin dopravních nehod PČR Prahaven
kov ke svému šetření.
• Dne 23. 6. 14 oznámeno v pozdních noč
ních hodinách, že oznamovatel na svém po
zemku v ulici Obránců míru vyplašil pravdě
podobně zloděje – výjezd na  místo, podle 
získaného popisu oznamovatele provedeno 
místní pátrání s  negativním výsledkem, jak 
bylo od oznamovatele zjištěno, na pozemku 
se nic neztratilo. 
• Dne 24. 6. 14 oznámena krádež zboží 
v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že 
byla zadržena podezřelá osoba ochrankou 
prodejny – výjezd na místo, na místě provede
ným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si 
v prostoru prodejny uložila zboží do batohu, 
který měla u  sebe, a  u  pokladny toto zboží 
nezaplatila, poté byla zadržena ochrankou 
prodejny u východu z prodejny, ke krádeži se 
doznala, věc kvalifikována a šetřena jako po
dezření z přestupku proti majetku dle ustano
vení § 50 odst. 1 písm. a.) z. č. 200/90 Sb.
• Dne 24. 6. 14 oznámena krádež zboží 
v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, 
že byla zadržena podezřelá osoba ochrankou 
prodejny – výjezd na místo, na místě prove
deným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba 
si v prostoru prodejny uložila zboží do bun
dy, kterou uložila do  batohu, který měla 
u  sebe, a u pokladny toto zboží nezaplatila, 
poté byla zadržena ochrankou prodejny 
u východu z prodejny, ke krádeži se doznala, 
věc kvalifikována a  šetřena jako podezření 
z  přestupku proti majetku dle ustanovení 
§ 50 odst. 1 písm. a.) z. č. 200/90 Sb.
• Dne 26. 6. Oznámena havárie vozidla tov. 
zn. Ford Kuga v ulici Nádražní v místě u kři
žovatky s  ulicí Rýznerova s  tím, že vozidlo 
z  místa havárie ujelo – výjezd na  místo, 
na místě provedeným šetřením zjištěno po
škozené zábradlí, dopravní značení a oploce
ní sousedního domu, zajištěni svědci této 
události, provedeno pátrání po vozidle podle 
získaného popisu, vyžádáni na místo policis
té skupiny dopravních nehod PČR Praha
venkov, kteří si na místě věc převzali. 

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky mů
žete nalézt na webových stránkách MP Roz
toky, a to na www.mproztoky.cz. 

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci 
při šetření výše uvedených událostí, obraťte se 
prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky 
na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 
974 882 730 nebo 974 882 731) nebo na Městskou 
policii Roztoky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, 
popřípadě e-mail: info@ mproztoky.cz). 
Děkujeme předem za spolupráci.

Vevera Petr, ved. str. MP Roztoky
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MĚSTO ROZTOKY 

a zdravotní a sociální komise  
pořádá 

setkání občanů všech generací 
 

DEN DĚTÍ A SENIORŮ 
 

v sobotu 6. září 2014 od 15:00 do 18:00  
na louce před Městským úřadem 

 

Co vás čeká? 
zábavné soutěže a hry pro děti se seniory 

sbor dobrovolných hasičů – hašení „požáru“ 
skákací hrad a skluzavka, malování obličejů 

divadelní a taneční představení, krmení zvířátek  
A také: 

nabídka aktivit pro zpestření života roztockých seniorů 
měření tlaku a pulzu 

 

Pro roztocké občany nad 75 let konzumace nápojů zdarma. 
 

Akce se koná za milého přispění: 
Záchranná služba ASČR 

Sdružení dobrovolných hasičů Roztoky  
Svaz postižených civilizačními chorobami 

Sdružení Roztoč 
Sdružení Rožálek 

manželé Laštovkovi 
 



PhDr. Zita Suchánková, narozena 1955 v Hradci Králové. Etno-
ložka, zaměřená na české betlémářství. V letech 1993–2007 ředi-
telka Třebechovického muzea betlémů v  Třebechovicích pod 
Orebem, nyní ředitelka Středočeského muzea v Roztokách.
V  červnu 2014 byla dokončena rekonstrukce zámečku, poničeného 
povodní v roce 2002. Při této příležitosti jsme požádali paní ředitelku 
o rozhovor pro Odraz a ona ochotně souhlasila.

• Můžete se čtenářům Odrazu v krátkosti představit a popsat 
nám, jak jste se ocitla ve funkci ředitelky muzea v Roztokách?
Pocházím z  východních Čech, konkrétně z  Hradce Králové. Vzhle
dem k tomu, že můj otec byl, jak se tehdy říkalo, „politicky nespoleh
livý“, měla jsem problémy už s  přijetím na  střední školu. Nakonec 
jsem absolvovala gymnázium v Jevíčku, kde se nás sešlo víc s podob
nými osudy a do dneška udržujeme dobré vztahy.
Pak jsem absolvovala pomaturitní studium na  střední knihovnické 
škole a obor muzejnictví na Střední průmyslové škole grafické v Pra
ze. V roce 2003 jsem ukončila magisterské studium etnologie na Filo
zofické fakultě Univerzity Karlovy a v roce 2004 jsem získala doktorát.
Začala jsem pracovat na  ONV v  Rychnově, pak střídavě na  MNV 
v Týništi nad Orlicí a v kulturním domě tamtéž. Ten ovšem v roce 
1990 spadl do privatizace. Pak jsem pracovala na MÚ v Třebechovi
cích pod Orebem, kde jsem posléze vyhrála v  roce 1993 konkurz 
na  ředitelku tamního muzea. Tím jsem se dostala k  muzejnictví. 
Mým cílem bylo muzeum rekonstruovat z fondů EU a zmodernizo
vat, a  do  značné míry se mi to podařilo, ovšem po  nastartování 
projektu jsem odešla. Bohužel, jak už to v  Čechách bývá, když 
o něco hodně usilujete, najednou nějak vyčníváte, stanete se snad
ným terčem.  Navíc se otázka rekonstrukce muzea stala předmětem 
politického boje, takže jsem raději odešla a hledala podobné místo. 
Druhý konkurz, kterého jsem se zúčastnila, byl na místo ředitelky 
muzea v Roztokách a mně se podařilo uspět.

• Možná ne všichni čtenáři Odrazu již Středočeské muzeum 
 navštívili. Můžete jim ho krátce přiblížit?
Středočeské muzeum v Roztokách je příspěvkovou organizací zřizova
nou Středočeským krajem. Kromě výstavní činnosti máme bohaté čin
nosti odborné, v oblasti etnografické, archeologické, historické, zoologic
ké a  botanické. Pravidelně vydáváme sborníky, v  rámci muzea působí 
také konzervační oddělení. Muzeum slouží i jako metodické centrum.

• Hlavním problémem většiny příspěvkových organizací je jejich 
financování. Jak jste na tom vy?
Nastoupila jsem v  roce 2007, kdy začala ekonomická krize, což se 
pochopitelně na rozpočtu kraje, a tím i našeho muzea, muselo proje
vit. Za celou dobu mého působení rozpočet neustále klesal až do le
tošního roku. Rekonstrukce muzea přináší i změny v rozpočtu.  Na
příklad z původních 70 zaměstnanců zbylo pouhých 44. Naštěstí jsme 
tuto situaci nemuseli řešit nějakým drastickým propouštěním, šlo 
spíše o  přirozený úbytek zaměstnanců, za  něž jsme již nepřijímali 
náhradu. Objemu činnosti muzea to sice neprospělo, ale nějak jsme se 
s tím vypořádali. 
V současnosti se situace zlepšuje díky čerstvě dokončenému projektu, 
jehož součástí je posílení stavu průvodců a pracovníků informačního 
centra, takže po dobu udržitelnosti projektu, která je 5 let, jsme pro 
tuto oblast personálně zabezpečeni, ale chybí nám finanční prostřed
ky na odborné pracovníky.

• Tím jsme se dostali k projektu obnovy zámečku. Popište nám 
prosím jeho historii.
Projekt byl připraven od roku 2006, ale v první etapě podpory z Ev
ropských fondů nebyl vybrán k realizaci. Nezbylo nám než výsledek 
akceptovat a spokojit se s tím, že zámek funguje aspoň částečně, a če
kat na jinou příležitost.
K  tomu jsme s podporou zřizovatele začali připravovat projekt re
konstrukce zámecké stodoly s  cílem vytvořit v  ní archeologickou 
expozici Stopami věků. Velkým úsilím se podařilo projekt připravit 
k podání do regionálního operačního programu na roky 2010–2011. 
Jenže hned 3. ledna 2011 tehdejší hejtman Rath projekt odmítl. 
Později nečekaně vyslovil názor, že bude lepší opravit zámek než 
vytvářet archeologickou expozici. Tak jsme narychlo oprášili projekt 
z roku 2006, i s vědomím, že by bylo třeba jej přepracovat důklad
něji, jenže na to už nebyl čas.
Ihned se soutěžil dodavatel stavební části a na podzim 2012 byla sta
vební část rekonstrukce hotova. Problém nastal, když bylo třeba sou
těžit dodavatele interiérových úprav, vnitřního vybavení a  expozic. 
Po  odchodu bývalého hejtmana došlo na  krajském úřadě k  mnoha 
změnám a  téměř rok nebylo s  kým jednat. Nakonec byly poslední 
smlouvy k realizaci expozic podepsány až v březnu 2014 a klobouk 
dolů před dodavatelskými firmami, že termín 19. 6. stihly.
Mimořádný výkon podaly autorky nové stálé expozice Ivana Kubeč
ková, Marcela Šášinková, Hana Hermanová a jako externistka bývalá 
ředitelka Eva Balaštíková, která tak stála u  celého projektu od  jeho 
vzniku až po konečnou realizaci.
V rámci rekonstrukce byly mimořádně zajímavé nové poznatky, které 
vzešly ze stavebně historického průzkumu a o nichž dosud nikdo ne
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Nesnáším větu „Vzdávám se“

PhDr. Suchánková (vlevo) s PhDr. Kubečkovou 
při zahájení výstavy Poutě
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měl ani tušení. Chystáme vydání katalogu, kde budou tyto překvapivé 
objevy popsány podrobněji.
Nově bude také zpřístupněna zámecká půda, která bude sloužit pro 
výstavy i pro komorní koncerty, dílny a podobně.
A abychom šli s dobou, je k dispozici v zámku zdařilá 3D animace sta
vebního vývoje zámku, kterou si návštěvníci mohou prostřednictvím 
QR kódu stáhnout do svých chytrých mobilů. Zkrácenou verzi lze na
lézt i na stránkách muzea www.muzeumroztoky.cz. 

• Jedna velká etapa obnovy zámečku skončila, co je před vámi?
Před povodní v loňském roce se sice zámeček podařilo díky nezměr
nému nasazení hasičů z Roztok a Nového Strašecí uchránit před za
plavením (nikdy jim nebudeme moci být dostatečně vděčni, kdyby 
byl zámek znovu vyplaven, přišla by rekonstrukce za 80 milionů vni
več a už nikdy by nám nikdo nic nedal), znovu ale utrpěl nechráněný 
Braunerův mlýn. Peníze od pojišťovny by sice stačily na uvedení are
álu do původního stavu, ale to nám nestačí. Reálně hrozí, že se povod
ně budou opakovat, a  co potom? Rozhodli jsme se tedy pozměnit 
využití objektu. Přistavíme samostatné schodiště do  prvního patra 
a  v  přízemí ponecháme rychle přemístitelné agendy. Pokud bude 
přízemí zaplaveno, bude po základním vysušení objektu horní patro 
fungovat dál. 
Pro tento účel nám rada kraje přidělila 1,5 milionu korun, soutěží se 
dodavatel, při troše štěstí se na podzim tohoto roku začne.
A  neopouštíme ani projekt rekonstrukce stodoly s  archeologickou 
expozicí, o  kterém už jsme hovořili. Snažíme se získat prostředky 
z IROP i  jiných zdrojů. Nevzdáme to, větu „Vzdávám to!“ nesnáším 
a používám ji velmi nerada. 

• Co vás v muzeu momentálně nejvíc trápí?
Je potřeba nějak vyřešit ochranu před opakovaně rozvodněnou Vlta
vou. Doufáme, že se podaří realizovat protipovodňová opatření, jako 
je zpevnění a  prodloužení hráze, zamezení průsaku vody náspem, 
vylití Vltavy proti proudu Únětického potoka. Také bych uvítala mož
nost mít plný stav odborných pracovníků, abychom mohli svěřené 
úkoly plnit bez neustálých potíží. 
Hodně nám komplikuje život nový občanský zákoník, který zrušil 
zákon o  dani dědické a  darovací. Současné znění nového zákona 
o dani z příjmu nám takřka znemožňuje přijímat darem nebo dědit 
sbírkové předměty. Kdybychom se měli chovat přesně podle jeho lite
ry, pak každý nabízený předmět musíme nechat odhadnout, nakoupit 
a zdanit. A samozřejmě je kolem toho neuvěřitelná spousta adminis
trativy. To se tedy našim zákonodárcům hodně nepovedlo, snad to 
brzy napraví.

• A abychom končili pozitivně: Co vás těší?
Samozřejmě především dokončená rekonstrukce. Skvěle se povedly 
nové unikátní expozice Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel 
a úřadoval pan správce a Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok 
na letní byt.
Těší nás zájem návštěvníků, kteří do muzea po otevření proudí.
A  v  neposlední řadě si nemohu dostatečně vynachválit výbornou 
spolupráci s městem Roztoky.

To nahoře na kopci vyřídím velmi rád a děkuji za příjemný rozhovor. 

S ředitelkou PhDr. Zitou Suchánkovou rozmlouval Jaroslav Drda.



Ruku v  ruce s  narůstající 
návštěvností roztockého 
letoviska, Levého Hradce 
a  jejich okolí přicházela 
větší a  rozmanitější na-
bídka  restauračních zaří-

zení, výčepů, vináren a  společenských 
sálů. Ze  skromných výčepů vznikaly pří-
stavbami větší restaurace, ve kterých zpra-
vidla nesměl chybět taneční sál či tehdy 
velmi oblíbený kuželník.
Vydejme se tedy po  stopách alespoň těch 
nejvýznamnějších hostinců a  restaurací, 
jak nám je zachovaly archivy a paměť sou-
časníků. Začněme svou pouť v  dolních 
Roztokách, neboť právě tam bylo v časech, 
kdy naše cesta začíná, centrum města.

Maxmiliánka

Na  konci Tichého údolí stála od  konce 
19. století restaurace Maxmiliánka (čp. 123), 
která ovšem dnes díky „péči“ posledních 
vlastníků ztratila svou podobu úplně. Re
staurace nese název podle mladšího bratra 
rakouského císaře Františka Josefa I. Max
miliána, mexického císaře popraveného 
povstalci (1867). Původní besídka a  re
staurační pavilon z let 1897–1898 byly cha
rakteristickým příkladem rakouského 
(švýcarského) stylu, a to nejen vyřezávaný
mi dřevěnými články konstrukce, ale také 
vitrážemi barevných skel dveří. Prvním 
majitelem restaurace byl Ivan Čížek, spo
lečník Pražské ledařské společnosti, který 
vlastnil zároveň vedlejší vilu čp. 124 (dnes 
zdevastovaná kulturní památka), kde sám 
bydlel. Zaměstnával hostinského, číšníky, 
sklepníka, a  to nejen z  Čech. Poté v  roce 
1900 získala restauraci směnou Růžena 
Ulliková, členka operního sboru Národní
ho divadla. O  dva roky později vlastnil 
hostinec Karel Šindelář, zároveň nájemce 
velkorestaurace a  kavárny hospodářského 
družstva v  Praze v  Hybernské ulici. Hos
tinskou a šenkýřskou živnost zde provozo
val po dobu letní sezony, jeho rodina dům 
vlastnila až do roku 1923. V roce 1924 byl 
postaven podle návrhu stavitele Antonína 
Landy dvoupatrový hotel s restaurací, vel
kým sálem a  terasou, který nahradil pů
vodní přízemní secesní stavbu se suteré
nem a podkrovím. 
V roce 1933 koupil restauraci Václav Vobořil, 
který o tři roky později nechal tesařským mi
strem V. Dědičem přistavět dřevěný prosklený 
taneční sál a  zřídil u  restaurace koupaliště 

(1937). Od  roku 1960 spravoval celý objekt 
podnik Restaurace a  jídelny Prahazápad. 
Po  roce 1990 byl objekt vydán v  restituci 
a  po  několika změnách vlastníků a  „náhod
ných“ požárech je v současnosti zcela zdevas
tován a čeká se na jeho rehabilitaci.

Sakura

Na  téže straně ulice zakoupil v  r. 1924 vilku 
„U  Zlatohlávků“ (čp. 81 z  r. 1855) cestovatel 
a spisovatel Joe Hloucha (1881–957) a adap
toval ji ve  stylu japonské architektury v  har
monický celek zastřešený japanizující stře
chou a  ozdobami se zvířecími a  rostlinnými 
ornamenty. Vila byla nazvána Sakura, obklo
pena zahradou s  japonskými stromy a  keři, 
vzbudila mimořádný zájem nejen u  občanů 
Roztok, ale i četných návštěvníků z nedaleké 
Prahy. Joe Hloucha však již v roce 1926 Roz
toky opouští. Novým majitelem „Malé“ Saku
ry se stává podnikatel Josef Jiroušek. V jejím 
přízemí umístil kavárnučajovnu, která se se
tkala s velkým ohlasem veřejnosti. Povzbuzen 
atraktivností vily a úspěchem čajovny se roz
hodl navázat na japonské tradice a na vedlej
ším pozemku zahájil stavbu luxusního hotelu 
a  restaurace, které se  od  té doby říká Velká 
Sakura. (Stavitel Illich stavbu hotelu konzulto
val přímo s J. Hlouchou.) Od září 1928 byl již 
majitelem Jan Marhold, který také stavbu 
v  květnu 1929 dokončil. Popularita objektu 
byla obrovská, k čemuž nemálo přispěly pra
videlné letní čajové slavnosti ve  skvostně 
upravené japonské zahradě.
Slavné období Sakury skončilo dnem vyhlá
šení protektorátu 16. 3. 1939. 
Hotel, restaurace i  kavárna byly zrušeny, 
a ve vile byl zřízen penzion pro německé dív
ky z  prominentních rodin, na  sklonku války 
pak ubytovna pro Hitlerjugend. (Odlesk její 
slávy můžete zahlédnout už jen v jediné sekven-

ci filmu pro pamětníky režiséra Martina Friče 
Valentin Dobrotivý s Oldřichem Novým v hlav-
ní roli z r. 1942, který právem patří do zlatého 
fondu české kinematografie…) 
Po válce vystřídala penzionát nemocnice, nej
prve se statutem okresní, od r. 1991 městské, 
od srpna 1996 jako LDN s poliklinikou v pro
nájmu firmy RHG s.r.o., která ji v  r.  2010 
od  města odkoupila. (V  osmdesátých letech 
bohužel ztratily obě budovy po  necitlivé re-
konstrukci svou originalitu i  půvab, a  připo-
mínají svou původní vznešenost jen, eufemis-
ticky řečeno, velmi vzdáleně…)

U Koruny
Na rohu Tichého údolí stála od r. 1870 popu
lární restaurace U Koruny s tanečním sálem 
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Roztocké a žalovské restaurace v 19. a 20. století

Maxmiliánka v dobách největší slávy v polovině čtyřicátých let 20. století. (Dobová pohlednice)

Maxmiliánka po prvním požáru v r. 2007.
(Foto: Stan Marušák)

Sakura třicátých let. (Dobová pohlednice)
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a kuželníkem. Ve své době byla (až do dvacá
tých let 20. století) centrem společenského 
života obce i  místem schůzek místní elity. 
Dnes již zbořený objekt čp. 6 tvořil rozsáhlý 
areál (zahrnující větší plochu než současné 
parkoviště) spojený společným dvorem s vě
hlasnou továrnou na globusy a další učební 
pomůcky litografa Jana Felkla. Svou domi
nanci si hostinec uchoval až do dvacátých let 
minulého století. Restaurace byla zbořena 
počátkem 70.  let 20. století v  souvislosti 
s první fází dopravního řešení hlavního tahu 
pražské silnice.

U Nádraží (U Ptáka)

Věhlasný hostinec U Ptáka (čp. 57, resp. čp. 
56) byl situován vedle nádraží a patřil majite
li panství Josefu Lederovi. Ten dal v  roce 
1879 přistavět na  zahradě letní verandu 
a poté pronajal restauraci Františku Ptákovi 
a  jeho ženě Johanně. Po  Lederově smrti 
v únoru 1914 vlastnil restauraci krátce nový 
majitel velkostatku Stanislav Mareš a po něm 
Václav Prášek. Ten interiér i exteriér restau
race zadaptoval s pomocí stavitele Fr. Illicha 
v roce 1930. Konaly se zde bály a zábavy, ze
jména o  nedělích bylo živo. Vzhledem 
k umístění v blízkosti dráhy sloužil hostinec 
hlavně návštěvníkům Roztok, kteří přicesto
vali vlakem. Ve  druhé polovině 20. století 
restauraci (od  války nazývané U  Nádraží) 
spravoval podnik RaJ Prahazápad. V polo
vině 90. let byl objekt vydán v  restituci 
a od té doby chátrá. 

Zámecká vinárna

Jakkoli se zdá, že Zámecká vinárna do  „his
torických“ hostinců přísně vzato nepatří, za
řazení mezi nepřehlédnutelné si nepochybně 
zaslouží. Patří totiž (vedle Maxmiliánky a Sa
kury) mezi nečetné objekty, jejichž věhlas 
přesáhl hranice města.
Sídlila v  areálu Středočeského muzea 
od  r.  1966, a  přitahovala svým důstojným 
interiérem i kvalitní kuchyní nejen návštěv
níky muzea, ale byla i (vzhledem k blízkosti 

svatební síně v areálu zámku) ideálním mís
tem nejen svatebních hostin, ale i promocí 
a životních jubileí. Magnetem podniku byla 
vedle kvalitní kuchyně i profesionální a ele
gantní obsluha, zvláště v éře působení rodi
ny Leszkovenů (1969–1989). Po  povodni 
v r. 2002, kdy byl celý areál zámku zaplaven, 
nebyl již bohužel (ani po letité asanaci) pro
voz restaurantu obnoven.
Rozvoj živností, to znamená i hostinských, je 
nutno v  horních Roztokách časově posunout 
až do  20. let 20. století. Tehdy se sem díky 
parcelaci polí na  stavební parcely postupně 
přesouvalo centrum města. Na nových pozem-
cích rychle rostly rodinné domy a samozřejmě 
též restaurace, živnosti a obchody. 

U Českého lva 

Na  místě dnešní pekárny v  Jungmannově 
ulici v  čp. 111 původně provozoval hostin
skou živnost kolář Jan Tatar. Hostinec měl 
i  velký sál, který v období do první světové 
války sloužil roztockým sokolům jako první 
tělocvična, během druhé světové války jako 
učebna roztocké základní školy. Ve vedlejším 
čp. 115 byla původně pekařská pec, obchod 
a  legendární řeznictví Josefa Tichého, který 
se stal později i majitelem hostince. Hostinec 
byl zbořen v  r. 1973, a  jeho místo zaujala 
„moderní“ stavba Okresního podniku služeb 
(OPS) s holičskou provozovnou a  čistírnou 
šatstva. (Od  roku 1991 je v  tomto prostoru 
provozována pekárna.)
Následně i vedlejší budova (s kdysi proslu
lým řeznictvím p. Tichého) musela ustou
pit provozu OPS, a  později byla zbořena 
v  souvislosti s  výstavbou obytného areálu 
Na Ostrohu (2002).

Na Ajmovce 

Mezi nejznámější patřil hostinec postavený 
majitelem Václavem Ajmem, mistrem zed
nickým a stavitelem, v roce 1913. Nacházel 
se v  dnešní Jungmannově ulici čp. 185. 
První plány domu kreslil mistr zednický Fr. 
Karásek z Dolních Chaber. Rodina Ajmova 
byla v Roztokách známá, vlastnila rozsáhlé 
pozemky v  horních Roztokách, které po
stupně od  začátku 20. století parcelovala 
na  výstavbu rodinných domů. K  původní 
restauraci Na Ajmovce byl v roce 1919 při
stavěn sál, který sloužil nejen k  tancovač
kám, ale i  k  divadelním představením. 
Dlouhá léta zde působil ochotnický divadel
ní spolek Vrchlický. Sál měl nejen jeviště, 
ale i  řádné divadelní zázemí s  šatnami 
a skladem kulis a rekvizit. Celé období prv

Zámecká vinárna v r. 1969
(Foto: Stan Marušák)

Restaurace U Koruny v r. 1921.
(Archiv Středočeského muzea)

Restaurace U Nádraží kolem r. 1930 
 – pohled od hlavní silnice.

(Archiv Středočeského muzea)

Roztoky zmizelé. Na fotografii z r. 1933 (zleva) papírnictví B. Dubinského, 
řeznictví J. Tichého a zahrada Restaurace U Českého lva. (Z archivu L. Kantora)



ní republiky zde působilo legionářské Bio 
Zborov, později Bio Svoboda. Od roku 1940 
se stal jeho ředitelem bývalý legionář a roz
tocký starosta Bedřich Jauris. Kino však 
příliš neprosperovalo, o dva roky později se 
dostal biograf do likvidace a v roce 1949 byl 
veškerý inventář kina odprodán Českoslo
venskému státnímu filmu. Sál bývalého bio
grafu byl koncem 60. let zbořen (mj. též 
v souvislosti s výstavbou nového širokoúh
lého kina na  Tyršově náměstí). Restaurace 
zde byla provozována až do roku 2011. 

Velko-popovická pivnice

Na  Tyršově náměstí byla od  třicátých let 
na rohu činžovního domu p. Illicha (čp. 380 
– postaven v  r. 1929) restaurace s  názvem 
Velkopopovická pivnice. Tu si dle svědec
tví pamětníků stálí hosté přejmenovali 
na „U Kauckých“, a stejnojmenný nájemce ji 
provozoval asi až do roku 1953. (Dnes je zde 
prodejna výtvarných potřeb.)

Na Vrškách

Při bývalé Přílepské, dnes Lidické ulici byla 
postavena další známá restaurace Na  Vrš
kách čp. 372. Stavební plány, které pocháze
jí z  roku 1927, nakreslil Josef Ajm, mistr 
zednický – podnikatelství staveb, pro maji
telku Johanu Ajmovou. Rodina vlastnila re
stauraci až do  roku 1950, kdy ji prodala 
dalšímu soukromému majiteli, manželům 
Drbohlavovým. Těm byla vyvlastněna 
v  červnu 1960. Od  roku 1960 ji spravoval 
podnik RaJ Prahazápad. Restaurační zaří
zení je tam provozováno podnes. Je jedinou 
restaurací v Roztokách, která od svého vzni
ku do dnešního dne nepřerušila hostinskou 
činnost!
Na přelomu 19. a začátku 20. století existovalo 
v Žalově několik menších hostinců nebo výče-
pů piva, vlastníky byli Fr. Skrčený, L.Špačková, 

A. Veselý, J. Krýda atd. Za zmínku stojí např. 
hostinec „Na  Staré“ , který býval ve  statečku 
Skrčených, sousedícím se statkem Šebků, vlevo 
na začátku cesty do Potok, kde se hrálo i diva-
dlo. V Žalově se ale nacházely i větší restaura-
ce, fungující desítky let, kde se pořádaly nejen 
taneční zábavy, ale i spolkové schůze.
Všechny tyto restaurace měly rozlehlé a stin-
né letní zahrady s tehdy nezbytným kuželní-
kem.
Počet i věhlas žalovských hospod je z dnešní-
ho pohledu udivující. Když si však uvědomí-
me, že Žalov měl např. dle oficiálního sčítání 
lidu k  1. 12. 1930  1815 obyvatel (Roztoky 
2954), není počet hostinců s  kuchyní nijak 
překvapující, zvláště přihlédneme -li k faktu, 
že cihelna, koželužna, četné živnosti, tři stat-
ky atp. poskytovaly občanům dosti pracov-
ních příležitostí. 

U Kmochů

Patrně největší žalovskou restaurací byla re
staurace U Kmochů v dnešní Zaorálkově uli
ci (lokalita Na  Kocandě), na  pomezí obcí 
Roztoky a  Žalov. Byla postavena v  r. 1928 
a historie jejího zániku je natolik spletitá, že 
popsat ji se všemi nuancemi je v daném pro
storu nemožné. Když byla majiteli p.  Kmo
chovi národním výborem odebrána licence, 
střídali se majitelé, resp. hostinští málem jak 
svatí na orloji (pp. Kettner, Fechtner, Kopta, 
Žižkovský atd). Restaurace byla oficiálně 
uzavřena v  r. 1949, leč podle svědectví pa
mětníků fungovala asi do roku 1954. Po krát
kém pokusu provozovat v  objektu Kulturní 
dům Kocanda převzala po  vyvlastnění 
(1957) objekt Ústřední škola ROH při Mini
sterstvu místního hospodářství, která zde 
zřídila odborářskou školu. O několik let poz
ději objekt získala obec Žalov a po roce 1960 
byl hostinec přestavěn na  základní školu, 
bylo přistavěno patro a taneční sál byl adap
tován na tělocvičnu.
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Velko-popovická pivnice  
na rohu Tyršova náměstí v r. 1936.

(Archiv Středočeského muzea).

Restaurace Na Ajmovce v r. 1933.
(Archiv Středočeského muzea)

Restaurace Na Vrškách v r. 2011. (Foto : Stan Marušák) Restaurace U Kmochů kolem r. 1932. (Z archivu rodiny Kmochů)
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U Dědičů

Hostinskou koncesi měl Antonín Dědič, kte
rý provozoval nejfrekventovanější žalovskou 
restauraci U Dědičů v čp. 96 v dnešní Přemy
slovské ulici. V r. 1929 byl hostinec rozšířen 
o taneční sál. Svým umístěním na hlavní ža
lovské silnici a ve středu vesnice přímo vyzý
val svou prostorností, zahradou, kuželníkem 
a sálem k   hojným návštěvám. Byl svědkem 
nesčetných slavností, bálů, tanečních čajů, 
ochotnických představení i schůzí. 
(Po výstavbě – jen asi padesát metrů vzdáleného 
– hostince Na Hřišti, r. 1982, tohoto „daru“ teh-
dejšího režimu reprezentovanému Jednotou jako 
betonovou kompenzaci za  zbořený hostinec 
Na Levém Hradci, kdy na slibovaný sál už ne-
zbylo, restaurace U Dědičů logicky zanikla…)

Na Růžku

K tradičním hostincům patří od r. 1926 restau
race Na Růžku, na rohu Levohradecké a Huso
vy ulice, provozovaná rodinou Kinských. Je 
vlastně jedinou restaurací v Žalově, která přes 
všechny peripetie osudu nikdy nepřerušila 
hostinskou činnost! Restaurace měla od počát
ku své existence taneční sál, který byl v r. 1946 
adaptován na  kino. To bylo provozováno až 
do  r. 1963. Po  obvyklém vyvlastnění (1952), 
kdy hostinec provozoval RAJ Prahazápad, se 
hostinec vrátil v r. 1990 původním majitelům, 
kteří společenský sál v r. 2003 obnovili.

Na Levém Hradci

Významné postavení mezi žalovskými hos
tinci měla asi od r. 1880 díky svému umístění 
restaurace Na  Levém Hradci (čp. 11). 
Od paní Špačkové ji převzal roku 1903 Karel 
Vanka   s  chotí Ludmilou a  provozoval ji 
po celé meziválečné období. V r. 1919 nechal 
majitel k sálu přistavět i jeviště, a tak umožnil 
občanům nejednu tancovačku, divadelní 
představení i  schůzovní činnost. Nejstarší 
pamětníci dodnes vzpomínají např. na diva
delní představení (na sklonku šedesátých let) 

režimem sic zdecimovaného, leč nezničitelně 
geniálního Vlasty Buriana (1891–1962). 
Levý Hradec byl nejen oficiálně, ale i  občany 
chápán jako kolébka české státnosti. Pokusy 
a  plány tehdy vládnoucí garnitury projevující 
se zvláště od r. 1970 v období normalizace a za
hrnující např. odsvěcení kostela a jeho přestav
bu na hudební síň, přesunutí hřbitova (kromě 
Památníku obětem transportu smrti), zboření 
restaurace, na  jejímž místě plánovali pavilon 
„úspěchů a  revolučních bojů“, na  zahradě re
staurace pak amfiteátr pro „mírové slavnosti“ 
– to vše uvádělo ctitele Levého Hradce v úžas 
a děs. Před tímto megalomanským nesmyslem 
uchránila Levý Hradec nikoliv velkorysost 
vládnoucích, ale nedostatek peněz, neboť roz
počet ve výši 25 mil. Kč (v cenách z r. 1973) byl 
na soudruhy přec jen příliš… 
Restaurace a  jídelny Prahazápad nechaly 
legendární restauraci u levohradeckého hřbi
tova nejprve zpustnout a po pokusu o částeč
nou opravu oken a střechy v r. 1980 (údajně) 
z „hygienických důvodů“ zbořit…
Zmizel sál, jeviště, výčep, zastřešená veranda 
po celé délce objektu s kopiemi Alšových lu
net na stropě, skončily plesy i zahradní tan
covačky, divadlo, pohřební hostiny atd. Se 
zánikem restaurace zmizeli i  turisté, četné 
zahraniční autobusové zájezdy, neboť Levý 
Hradec byl do té doby ve všech turistických 
evropských bedekrech, atd.
Jednota hostinec „nahradila“ novostavbou na 
bývalém fotbalovém hřišti v ulici U Hřiště!!!
Tentokrát materiál z  demolice nebyl přímo 
rozkraden občany jako u roztocké restaurace 
V  Háji, ale tehdejší městský národní výbor 
o něj elegantně (patrně za týmž účelem) Jed
notu písemně požádal…

K Zastávce…

Před rokem 1920 začal provozovat u železniční 
zastávky v  Žalově hospodu Josef Weindlich 
(čp.  136). Restaurace K  Zastávce byla zvláště 
v letním období velmi populární.
 Později ji provozoval p. Vodička, a byla od sa
mého počátku u  výletníků chystajících se vy

stoupit na Řivnáč či Levý Hradec velmi oblíbe
ná. Za zmínku stojí i období druhé světové války, 
kdy byla restaurace (patrně pro svou odlehlost) 
pravidelně navštěvována vojáky wehrmachtu 
z  posádky v  Klecanech. Po  válce restauraci 
s  nádhernou terasou provozoval p.  R. Krato
chvíl. Po obligátním vyvlastnění záhy restaurace 
s rozvojem autobusové dopravy na počátku še
desátých let definitivně zanikla.

Tady naše exkurze do slavné minulosti roztoc-
kých a žalovských hostinců a restaurací končí. 
Krok za krokem jsme prošli cestou od Roztoc-
kého háje po  žalovskou železniční stanici – 
a věřte, že je to cesta věru truchlivá…
Vítězný únor 1948 přivedl obdivuhodnou 
generaci zakladatelů roztockého pohostin-
ství do  nezáviděníhodné situace s  mnohdy 
tragickými následky… Čtyřicetiletá péče 
státu prostřednictvím organizací jménem 
RaJ a Jednota, které toto nehorázné zloděj-
ství realizovaly, vedla zpravidla k devastaci 
i ještě nedávno vzkvétajících podniků… 
Přiznejme si však, že ani náprava křivd me-
todou restituce po  r. 1990 často kýžený, tj. 
spravedlivý, výsledek nepřinesly. Někdy ani 
nebylo co vracet (Levý Hradec), leckdy ani 
komu (U  Jelena), jindy se věci nepohnuly 
z místa neschopností dědiců dospět k dohodě 
(U Nádraží), někdy hrály hlavní roli spekula-
tivní prodeje a střety soukromého a veřejné-
ho zájmu (Maxmiliánka) atd. Mnozí postiže-
ní si bohužel vypili kalich hořkosti až do dna 
podruhé… 
Historie roztockých a  žalovských hospod je 
vlastně jen logickým odrazem té které doby, 
toku dějin a jejich nevypočitatelnosti.
Restaurace a hostince ztratily sice v průběhu let 
mnohé z významu z dob svého největšího roz-
machu, kdy byly takřka jediným centrem spole-
čenského a kulturního života, leč přesto je jejich 
význam i pro budoucnost nepominutelný.
Ale to už je zcela jiná kapitola…

Z připravovaného II. dílu knihy  
Roztoky očima staletí vybral, sestavil 

a komentářem opatřil Ladislav Kantor

Restaurace U Dědičů v r. 1930 (Z archivu L. Kantora) Restaurace U Zastávky kolem r. 1930. (Dobová pohlednice)



Možná bude toto výročí na někoho působit 
poněkud cimrmanovsky, ale já si myslím, že 
to je naopak vážný doklad sociálního cítění 
našich předků. Téměř na den přesně deset let 
před tím, než padly osudné výstřely v Saraje
vu, byl 26. června 1904 nedaleko kostela 
sv.  Jana Křtitele slavnostně vysvěcen obecní 
chudobinec (čp. 143).
Chudobinec s  čestným názvem „Císaře 
a krále Františka Josefa I.“ byl určen pro ty 
příslušníky obce, kteří neměli přístřeší. Slav
nostní vysvěcení tohoto ústavu, jak píše 
ve farní kronice farář Ludvík Čaboun, vyko
nal veledůstojný pán dr. Rudolf Horský, farář 
u  sv. Matěje v  Šárce, za  přítomnosti c. a  k. 
hejtmana Smíchovského Rudolfa Pokorné
ho, zástupců Okresního výboru smíchovské
ho, obecního zastupitelstva městyse roztoc
kého, mnoha zástupců okolních obcí, 
přečetného lidu a osmi kněží, v poutní den 
chrámu Páně v  Roztokách dne 26. června 
1904 (volně citováno). Zde jen drobně upřes
ňuji, že poutní den je v  Roztokách již 
24. června, na svátek narození sv. Jana Křti
tele, jemuž je farní kostel zasvěcen, ale 26. 
června byla neděle.
Dále pisatel ve farní kronice uvádí, že „dům 
tento byl postaven asi za 24 000 korun, a to 
dílem od dobrodinců, dílem od obce. Po vy
svěcení byli uvedeni do  něho 4 chovanci, 
2 mužští a 2 ženské, bydliti budou v místnos
tech oddělených“.
Z tohoto pohledu šlo o velmi velkorysý pro
jekt, neboť smyslem tohoto zařízení nebylo 
umožnit holé přežívání za ponižujících pod
mínek, ale důstojný život pro sociálně slabé. 
S  jistou rezervou lze toto bydlení srovnat 
s dnešním domem s pečovatelskou službou.
Od vlastního záměru k realizaci stavby utek
lo dosti času a výstavba neprobíhala jedno
duše a rychle.
Již v  roce 1890 založila Anna Lederová, 
vdova po  Josefu Lederovi starším, nadaci 
ve  prospěch místních chudých s  vkladem 
300 zlatých. Problém byl i  se seniory, kteří 
ve stáří zůstali bez prostředků (někdy i z vý
znamných roztockých rodin), neboť penzij
ní systém v  dnešní podobě neexistoval. Ti 
byli umisťování do  okresního chudobince 
na Smíchově. 
Obecní chudobinec měl být jedním z  atri
butů městyse, na nějž byly Roztoky povýše
ny v  roce 1893. Obtížně se však sháněly 
peníze. Největší zásluhu na realizaci záměru 
měla opět rodina Lederů, kteří byli vlastní
ky roztockého velkostatku a  zámku. Pro 
stavbu chudobince věnovali pozemek 

a manželka Josefa Ledera ml. Albína založi
la fond na jeho stavbu. Zachoval se zápis, že 
k 12. březnu 1892 bylo na účtu chudobince 
855,95 zlatých, v  roce 1895 jen 1212,16 zl. 
Formálním podnětem pro stavbu chudo
bince bylo 50. výročí panování císaře Fran
tiška Josefa I. (1898). Apoštolské Veličen
stvo s  názvem i  záměrem souhlasilo, ale 
ke  stavbě nedošlo. Připravované oslavy to
hoto významného jubilea byly zrušeny, ne
boť se celé mocnářství ponořilo do  hlubo
kého smutku po  tragické smrti císařovny 
Alžběty, zvané Sissy. V  roce 1899 byl stav 
účtu chudobince pouhých 1422 zlatých.
Konečně v  roce 1903 byly hotovy stavební 
plány, rozpočet byl vyčíslen na 18 649 korun 
rakouské měny (1 zl. = 2 koruny). Obecní 
zastupitelstvo adresovalo 22. 6. 1903 Okres
nímu výboru na Smíchově žádost o půjčku, 
které ovšem obratem sdělilo, že „žádosti se 
nevyhovuje, neboť to není přípustno“.
K  technickému zajištění stavby přijalo 
na  sklonku roku 1903 obecní zastupitelstvo 
velmi podrobné Všeobecné stavební pod

mínky o  23 stranách textu! Například se 
v nich uvádí, že „pumpa musí býti z dobrého 
borového dřeva a hořejší část pumpy vkusně 
a trvanlivě upravena, ve studni musí být nej
méně na  jeden metr vody“. Podmínky byly 
určeny pro zednického mistra Josefa Pokor
ného z Kralup, který byl vybrán na základě 
poptávky jako realizátor stavby. Lhůta pro 
její provedení byla stanovena na 2,5 měsíce.
Současně se městská rada usnesla, že v chod
bě chudobince budou umístěny dvě pamětní 
desky. Na  jedné bude uvedeno „Věnováno 
za příčinou památky 50. jubilea panovnické
ho Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa I.“ 
a  na  druhé budou vyjmenováni členové 
městského zastupitelstva a uveden pan vel
kostatkář Josef Leder, dárce pozemku. Obě 
desky vzaly v průběhu let za své. Zůstal jen 
ozdobný štukový rám jedné z nich.
Stavba byla povolena 21. února 1904 a 6. červ
na 1904 dokončena. Mistr Pokorný předložil 
obci roztocké účet ve  výši 19  617.67 korun, 
což obec neakceptovala, takže po  slevě vy
účtoval jen 17 165.57 korun.
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Výročí roztockého chudobince
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9. června 1904 proběhla bez problémů ko
laudace a o dva týdny později slavnostní vy
svěcení chudobince postaveného v  novore
nesančním slohu.
K této slavnosti vydal purkmistr M. Vošahlík 
vyhlášku, která stanovila průběh slavnosti.
V neděli dne 26. června 1904 bude se konati 
svěcení městského chudobince v  Roztokách 
s tímto pořadem:
I Zastupitelstvo městyse Roztoky sejde se 
po službách Božích o 11. hodině dopoledne 
před chrámem Páně v Hořejních Roztokách.
II Průvod k budově chudobince zahájen bude 
školní mládeží pod dozorem sboru 
učitelského.
III Hodnostáři zařadí se za duchovenstvem.
IV Po skončeném vysvěcení následuje 
rozchod.

Vyvěsil: 23/6. 904 Vlasák

Budova chudobince čp. 143 měla potom 
 dosti pestré osudy. Na  sklonku roku 1940 
začala fungovat coby dočasná školní budova, 
neboť roztockou školu obsadil wehrmacht. 
Proto byla počátkem následujícího roku rea
lizována přístavba a  rekonstrukce, a  to za 
78 372.90 korun protektorátní měny.
V roce 1945 sloužil chudobinec nejprve jako 
ubytovna pro uprchlíky před blížící se fron

tou, od 29. dubna pak jako lazaret pro osvo
bozené vězně z  tzv. transportu smrti, který 
byl zastaven na roztockém nádraží.
Po válce zde byla školní vývařovna a jídel
na, od osmdesátých let 20. století tu sídli

la zvláštní škola a  posledních 8 let je již 
celý objekt k dispozici základní umělecké 
škole.

Stanislav Boloňský



Čtvrtek 19. června bude zapsán zlatým pís
mem do dějin roztockého zámku. 
Ten zápis je po pravdě trochu vynucený a pe
četěný krví a  potem vedení Středočeského 
muzea i  všech zaměstnanců, kteří se dlou
hých dvanáct let snažili o  obnovu místního 
skvostu. Obě dámy ředitelky si myslím užily 
své, ta současná se ostatně dodnes potýká 
s následky loňské povodně. Pro přehlednost 
však připomeňme, že zatímco velká voda 
v  roce 2002 náš zámek zdevastovala, povo
deň loňská, menší, se podepsala „jen“ na zá
zemí muzea, na Braunerově mlýně, který je 
želbohu stále mimo provoz, stejně jako ate
liér Zdenky Braunerové.
V tomhle kontextu by si člověk přál, aby sli
by, které zaznívaly od představitelů kraje etc. 
právě při slavnostním otevření a které se tý
kaly protipovodňové ochrany, nebyly jen sli
by planými.
Zpět ale k obnovenému zámku. Od přízemí 
po  půdu je skvostný. Roztocká a  žalovská 

veřejnost už delší dobu může navštěvovat 
nejrůznější spolkové a  kulturní podniky 
ve  velkoryse zrekonstruovaných půdních 
prostorách, k  nepoznání se změnilo příze
mí, kde vznikla nová oddávací síň a  byt 
správce panství, samozřejmě coby součást 
expozice.
Interiéry v patře jsou pak jako z jiného svě
ta. Procházíte dlouhým devatenáctým stole
tím, tou většinou poklidnou dobou, kdy 
nám vládl František Josef blahé paměti, 
mladý Joe Hloucha se toulal po světě a sbí
ral materiál pro svou skvostnou prózu Sa
kura ve  vichřici a  malý Hašler poslouchal 
kousek před Roztokami chytlavé melodie 
o něco staršího Cimrmana v právě zakláda
né třešňové aleji...
Nábytek z několika historických etap, citlivě 
vybraný a umně zrestaurovaný, dobové arte
fakty, kuriozity, pohlednice, tiskoviny, díky 
kterým vypadají interiéry opravdu zabydleně 
a autenticky.

Člověku se odsud do zuřivého a uspěchaného 
kapitalismu roku 2014 skoro ani nechce…
Svou glosu musím trochu zalidnit. Plány 
na  obnovu zámku začaly už za  vedení Evy 
Balaštíkové, která se na  nových expozicích 
následně podílela radou i činem, velkou práci 
odbornou i  administrativní odvedly zaměst
nankyně muzea Ivana Kubečková, Marcela 
Šášinková, Jana Klementová a Hana Herma
nová, spolupracovníky jim byli dr.  M.  Vlk, 
Věra Slavíková a konzervátor p. Perlík, dob
rou práci odvedla i hospodářská správa mu
zea pod vedením pánů Kuličky a  Vágnera. 
Z paní ředitelky Zity Suchánkové pak v den 
otevření vyzařovala oprávněná hrdost 
na zdařilé dílo.
Co zámečku, jak zrekonstruovanému skvos
tu mezi tratí a čističkou v Roztokách žoviálně 
říkáme, popřát? Sucho, to především!

Tomáš Novotný
Převzetí článku zapovězeno autorem

Slavnostního aktu stříhání se společně s  ře
ditelkou Středočeského muzea v  Roztokách 
Zitou Suchánkovou zúčastnili: Milan Němec 
– náměstek hejtmana Středočeského kraje 
pro oblast školství, mládeže a  sportu, Karel 
Horčička – radní Středočeského kraje pro 
oblast kultury a  památkové péče, Zdeněk 
Štefek – radní Středočeského kraje pro oblast 
kultury a  památkové péče, Václav Chytil – 
1. náměstek ředitele Úřadu Regionální rady 
regionu soudržnosti Střední Čechy, Tomáš 
Šantavý – autor projektu z Atelieru TS, Petr 
Kajer – ředitel divize 2 společnosti Subterra 
a Jan Jakob – starosta města Roztoky.

Událost si nenechalo ujít více než 300 hostů, 
v čele s autorkami nových expozic (Vrchnos
tenská správa panství, Život v  letovisku): 
Evou Balaštíkovou, Hanou Hermanovou, 
Ivanou Kubečkovou a Marcelou Šášinkovou. 
Příjemnou atmosféru na nádvoří zámku do
kreslily Klasické dechové trio a Dechová har
monie ZUŠ Roztoky. Závěr odpoledne patřil 
tónům orchestru Melody Makers a  zpěvu 
Ondřeje Havelky, který je velkým obdivova
telem zámku, především expozice věnované 
letoviskům pražských „lufťáků“.
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Zámek v Roztokách pro veřejnost otevřen!

Už máme přestřiženo!

Po 12 letech a s novými expozicemi vítá bývalá vodní tvrz první návštěvníky.
Symbolickým přestřižením pásky skončila ve čtvrtek 19. června 2014 dvanáctiletá přestávka provozu zámku v Roztokách, 
kterou si vyžádala rekonstrukce po povodni v roce 2002.
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Cílem projektu Rekonstrukce a  nové využití zámku v  Roztokách 
u Prahy, v rámci kterého byl zámek v Roztokách opravován, je zvýšit 
turistický potenciál a zkvalitnit nabídku služeb významné turistické 
destinace Středočeského kraje. Náklady na  realizaci činí téměř 
80 mil. Kč, dotace poskytnuté z ROP SČ jsou zhruba 62 mil. Kč, zbý
vající částku uhradil Středočeský kraj.

…a něco více o nových expozicích, které 
od června Středočeské muzeum v Roztokách 
otevřelo návštěvníkům:

Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a  úřadoval pan 
správce, která se ohlíží do období přelomu 18. a 19. století a příchozí 
přenese do  časů, kdy do  Prahy bylo daleko a  obyvatelé Roztok byli 
odkázáni na  prostor několika vsí, které patřily ke  zdejšímu panství 

významného rodu Lichtenštejnů. Expozice není primárně věnována 
majitelům panství, jak bývá v zámeckých interiérech zvykem, ale při
bližuje prostory, v nichž se pohybovali a pracovali úředníci. Lichten
štejnové, jimž toto panství patřilo téměř dvě stě let, Roztoky nevyuží
vali jako své sídlo. Spíše jim přisoudili osud hospodářské jednotky, jež 
přinášela zisk a produkty.
Na její chod i správu celého panství tehdy dohlíželi tři vrchnostenští 
úředníci v čele se správcem statku.
Zájemci o tuto část expozice budou mít možnost zhlédnout dobově 
vybavené privátní pokoje úředníka, včetně kuchyně a spižírny se zá
sobami, ale zejména kancelář velkostatku, kam se soustředil hospo
dářský a správní chod dominia.

Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt, která 
představí významný roztocký fenomén. Veřejnost se seznámí s počát
ky pronikání střední vrstvy, převážně z  řad pražských obchodníků 
a  továrníků, z  velkoměsta na  venkov. Roztocké Tiché údolí je totiž 
z časového hlediska nejstarší lokalitou tohoto typu. Vily určené k let
nímu pobytu zde byly realizovány již po roce 1851. 
Středočeské muzeum je první institucí na  českém území, která se 
daným tématem expozičně zabývá. Prostřednictvím instalovaných 
vilových interiérů upozorňuje na specifika těchto staveb, jejich vnitřní 
členění, na přilehlé zahrady a stranou nezůstane ani společenský život 
uživatelů. Zájemci o toto téma navštíví typické prostory, které nemoh
ly v  žádné rodinné letní vile chybět. Vstupní hala, dámský budoár, 
jídelna, salon či pánský pokoj jsou vybaveny dobovým mobiliářem, 
interiérovými doplňky a nádobím z muzejních sbírek, jež zčásti po
cházejí z původního prostředí roztockých vil v době jejich rozkvětu 
a které se podařilo muzeu shromáždit. Pro dokreslení životního stylu 
tehdejších „lufťáků“  je prezentována také dobová móda.

Marcela Uhlíková

kuchyně

budoár

kancelář

pánský pokoj



Tak a  je to tady! Minulým číslem Odrazu 
zřejmě začala ostrá kampaň před volbami 
do zastupitelstva města, které se budou konat 
10. a 11. října 2014.
Z  celostránkového inzerátu TOP 09 jsem 
s překvapením zjistil, že za vše pozitivní, co 
se v tomto volebním období v našem městě 
podařilo, můžeme děkovat právě a  jen této 
straně. Inu, proč se nepochválit, ale nemělo 
by se zapomínat i na ostatní koaliční partne
ry ve  vedení města (SAKURA, ODS, Ne
třesk), kteří k tomu také přispěli…
V minulém čísle Odrazu rovněž zveřejnili své 
vize pro příští volební období kolegové z ODS 
(Odpady na modro, Plán ODS – Roztoky ba
vorského střihu). Když si odmyslíme poněkud 
agitačně předvolební odér těchto článků, pre
zentují jasný názor, s nímž je možné, ba do
konce nutné věcně polemizovat.

Poplatek za odpad není jen 
za popelnici
Tomáš Pařízek ve svém článku píše, že nechce, 
aby poplatek za odpad byl daní, ale poplatkem 
za službu v závislosti na množství vyproduko
vaného odpadu – tedy jinak a jednoduše řeče
no – nesouhlasí se současným modelem. 
Uvádí i řadu dalších informací z oblasti odpa
dového hospodářství, které jsou vesměs věcně 
správné, ale návrh možných řešení je velmi 
diskutabilní.
Systém odpadového hospodářství je v Rozto
kách dlouhodobě na  vysoké úrovni. Kombi
nace několika doplňujících se způsobů sběru 
a  likvidace odpadu, tj. sběrný dvůr (6  dní 
v  týdnu), kontejnerový svoz biodpadu (16x 
za rok), svoz železného šrotu, velkoobjemové
ho a  nebezpečného odpadu, třídění odpadu 
ve  zvonových nádobách, sběrné nádoby 
na  bioodpad a  ještě tradiční popelnice 
na  směsný odpad, je opravdu hodně vysoko 
položená laťka. Tento rozsáhlý servis pro ob
čany ale také stojí město nemalé peníze (zhru
ba 3,5 mil. Kč ročně), které je nutné nějakou 
formou uhradit. Před nějakými 15  lety jsme 
zvolili formu poplatku, tzv. kapitační platby, 
což znamená, že poplatníkem je každý zde 
trvale hlášený občan (s výjimkou seniorů nad 
75 let). Při tomto systému není rozhodující, 
kolik směsného odpadu týdně vyprodukujete, 
protože směsný odpad je, jak uvádím výše, jen 
jednou ze složek celého systému. Pravda, pro 
některé lidi, kteří rozumí jen jednoduchým 
kupeckým počtům, může být demotivující. 
Když jsme kapitační platbu zaváděli, bylo to 
tehdy nejrozumnější řešení (podporovala to 
i ODS), které mělo narovnat deformaci systé
mu odpadového hospodářství. 

Chceme návrat ke smrdutým 
popelnicím?
Předchozí talonová platba vedla k  tomu, že 
někteří šetřiví spoluobčané (a nebylo jich málo) 
nechali vyvážet své odporně smrduté popelni
ce jednou za  měsíc či dva a  někteří dokonce 
vážně tvrdili, že žádný odpad neprodukují. 
Za  roztockými humny také pěkně bobtnaly 
černé skládky nejrůznějšího druhu, od biood
padu až po staré gauče a hromady pneumatik. 
V  současnosti můžeme konstatovat, že černé 
skládky téměř vymizely, s výjimkou Solník, kde 
je kupodivu zatěžko některým majitelům vil li
kvidovat bioodpad regulérním způsobem. 
Dnes je situace trochu jiná v tom, že v Rozto
kách bydlí řada lidí, odhadem nejméně 2 tisíce, 
kteří zde nejsou trvale hlášeni, odpad produku
jí, leč poplatek neplatí (kromě světlých výjimek 
těch, kteří platí dobrovolně). Za tyto naše „hos
ty“ platíme my starousedlíci, což je opravdu 
nespravedlivé. Je tedy skutečně na zvážení, zda 
systém poplatků nepozměnit. Změna je ovšem 
možná jen v rámci platné legislativy, což je vel
mi svazující, neb není možné kombinovat vý
hodné prvky několika možných systémů (např. 
paušální platbu a k tomu poplatek za skutečné 
množství směsného odpadu). Tomáš Pařízek 
má naprostou pravdu v tom, že nejefektivnější 
cesta ke snížení nákladů je důsledné třídění – 
ani ne tak kvůli zisku za druhotné suroviny, ale 
kvůli nižšímu objemu směsného odpadu. S tím 
bude problém obecně, jak jsem již před časem 
napsal do  Odrazu, protože je velký tlak EU 
na  zásadní omezení skládkování ve  prospěch 
spaloven (zatím se to trochu zadrhlo na vyso
kých finančních nákladech). Od  roku 2015 
bude povinností každé obce na základě evrop
ské směrnice odpad třídit. To pro nás nepřed
stavuje žádnou hrozbu, z hlediska třídění odpa
du jsou Roztoky mezi nejlepšími obcemi 
Středočeského kraje, což dokládají naše četná 
ocenění od  společnosti EKOKOM. I  tak se 
však směsného odpadu úplně nezbavíme a vrá
tit se k  talonové platbě považuji za  krok zpět, 
rozhodně ne krok k obci „bavorského střihu“, 
kam by to rád směroval Roman Jandík. 
Přehnaná je bohužel i  představa, že důsled
ným tříděním dosáhneme nákladově neutrál
ního odpadového hospodářství, jak uvádí 
T. Pařízek. Za plasty nám platí 400 Kč za 1 t, 
za  papír 1600 Kč/1  t, za  sklo 200 Kč/1  t. To 
nejsou nijak závratné sumy.

Bioodpad – velká zátěž,  
ale i šance
Obrovské objemy představuje bioodpad, neboť 
Roztoky jsou zahradní město. Za ten nám ni
kdo neplatí, je čistě výdajovou položkou. Jeho 

objem nesnížíme, spíše naopak poroste, jak 
budou orná pole nahrazována novými zahra
dami. Drobná redukce objemu by mohla být 
výsledkem osvěty, že např. posekaná tráva je 
po zkompostování významným zdrojem dusí
ku i dalších důležitých živin, které lze bez velké
ho úsilí své zahradě zase vrátit. Jediné systémo
vé řešení je však kromě podpory domácího 
kompostování zřízení městské kompostárny. 
Tou bychom ve střednědobém horizontu ušet
řili velké peníze za odvoz (za 1  t platíme 781 
Kč), ještě bychom mohli produkovat i  nějaký 
malý zisk z  prodeje humusu. Pro ilustraci, 
v loňském roce bylo svezeno od občanů celkem 
575 tun bioodpadu!, to představuje asi 
660 000 Kč. Když se bavíme o pozitivních pří
kladech v  zahraničí, již před lety jsem viděl 
skvěle fungující kompostárnu ve  spřáteleném 
městě Klosterneuburg nedaleko Vídně. Dosud 
jsme této možnosti nevěnovali náležitou po
zornost, protože dosavadní metody komposto
vání vyžadovaly poměrně velký pozemek a ne
příjemný byl i  zápach ze zrající biohmoty. 
Vývoj kompostáren však šel kupředu, takže 
bychom měli o této věci vážně uvažovat. Exis
tují již postupy nenáročné na prostor a praktic
ky bez zápachu, některá zařízení jsou i mobilní. 
Náklady by se mohly poměrně rychle zaplatit 
a poplatek za odpady pro občany by mohl vý
znamně klesnout. Prostřednictvím Operační
ho programu životního prostředí bude na se
paraci a  zpracování bioodpadu vyčleněno 
v  letech 2014–2020 téměř 13 miliard Kč. To 
také stojí za úvahu. S touto dotací by to už nebyl 
problém prakticky žádný (jen provozní).

Slibem neurazíš (jak kdy)
Roman Jandík ve  svém článku Plán ODS – 
Roztoky podle bavorského střihu se zřejmě 
držel hesla, že slibem neurazíš… Trochu to 
připomíná někdejší volební slogan lidovců: 
„Chcete se mít jako v Německu? Volte jako 
v Německu!“, což bylo myšleno tak, že volba 
této křesťanskodemokratické strany nás při
vede k  německému blahobytu. Heslo sice 
vtipné, ale vytrženo z kontextu naprosto ob
sahově prázdné. Ale nechám stranou volební 
obal článku a půjdu k meritu věci.
Obec bavorského střihu, kde veřejná zeleň 
v parcích je podle pravítka či kružítka a nena
jdete v záhonech jediný plevílek, u nás nikdy 
nebude. Jednak to nemáme v genech, jednak 
na  to nemáme peníze. Nemůžeme si dovolit 
zaměstnávat to velké množství lidí a nasazovat 
tolik techniky na kultivaci městské zeleně jako 
na druhé straně Šumavy. A je potřeba říci, že 
to u nás nebylo zvykem ani za první republiky 
či za Rakouska. Stačí se podívat na staré foto
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grafie Prahy, které dokládají celkovou pro
vinční omšelost. Stejně tak jsou v archivu do
hledatelné ne ustálé a  neúspěšné intervence 
Okrašlovacího spolku v Roztokách z 20. a 30. 
let městské radě. Neznamená to však, že by
chom se neměli pokusit překročit práh typic
kého „středočeského nepořádku“, fenoménu, 
jemuž se ve  svých studiích seriózně věnují 
i čeští etnografové. Mimochodem, naši bývalí 
rakouští spoluobčané mají pro hodně velký 
binec v obci úsloví „česká vesnice“.

Bavorsko za „bulharské“ peníze 
nelze realizovat
Podle R. Jandíka je klíčovým problémem 
fungování Technických služeb. Podle mého 
mínění je to problém jejich personální kapa
city a  financování. Když „očistíme“ roční 
výlohy TS (kolem 12 mil. Kč) od odpadové
ho hospodářství, oprav chodníků a komuni
kací a  jejich zimní údržby a  dalších povin
ností, zůstane nám na stole na údržbu zeleně 
(včetně mzdových nákladů) chabých 1,26 
mil. Kč ročně. I  když k  tomu připočteme 
ještě 350 tis. za odbornou údržbu a obnovu 
zeleně zajišťovanou externě, pořád je to málo 

na  to, abychom se Bavorsku jen přiblížili. 
Kvalitní trávník nestačí jen jednou za  čas 
(a  včas) posekat, ale je třeba ho i  kropit 
a  hnojit, někdy i  použít herbicid na  plevel, 
uschlé dřeviny nelze jen kácet, ale i  nové 
vysazovat apod.
Upřímně řečeno, jakkoliv bych si také přál 
roztockou veřejnou zeleň bavorské kvality, ještě 
řadu let bude v Roztokách co zlepšovat v oblas
ti základní infrastruktury. Nemáme zde např. 
prostory pro moderní zdravotní středisko, do
mov pro seniory, též i kapacita školek je stále 
nedostatečná a základní škola bude za 5 let při 
pokračující bytové výstavbě opět praskat 
ve švech… letos nastupuje 6 prvních tříd!
Je třeba přiznat i to, že malebné jihočeské ves
ničky evidované UNESCO či jihomoravské 
návsi plné květin nejsou dílem žádných TS, ale 
výsledkem dobrovolné práce občanů, kteří 
mají přirozenou potřebu svou obec (zdarma) 
zkrášlovat. U nás si spíše pipláme své zahrady 
a  zahrádky a  „bejlí“ za  plotem nás nechává 
chladnými. A  to je věc, která se nedá vyhrát 
ve volbách.

Stanislav Boloňský, SAKURA

Roztocké 
zakázky jsou 
čisté

Uklízet a udržovat vybudované. 
Jak prosté!
Červnový Odraz přinesl několik glos týkají
cích se vzhledu města. Přidám svou.
Rád bych dal kolegovi Jandíkovi za  pravdu 
s  jeho voláním po  obci bavorského střihu, 
přidal bych ještě střih saský či hornorakous
ký. Bude to asi ale marné volání, máme jinou 
mentalitu, přeloženo – nevkus, filozofii, že 
nejlepší plot je ten neprostupný a vysoký, co 
je za ním, je ďáblovo (obce) a nezajímá mě to. 
Když už jsem donucen , například článkem 
v Odrazu, uklidit skládkou neprávem zabíra
ný obecní pozemek, nahrnu to těsně na jeho 
hranu, tak tak, že to nepřetéká… Ať se ko
lemjdoucí kochají tím hnusem, co je mi 
do nich, hlavně když je svoboda!
 Když tohle všechno zkombinujeme s laxnos
tí a rezignací na změnu, jak je pozorujeme tu 
a  tam v  kancelářích našeho úřadu i  v  řadě 
z nás samotných, proč to nepřiznat, výsled
kem jsou Roztoky takové, jaké jsou. 
Docela pěkně udržované centrum, dál už je to 
výrazně, výrazně slabší. Příkladem je Školní 
náměstí – věčné boje o  to, zda třeba nesekat 
trávu jednou tak často (samosebou, že ano, 
prostředky na to v rozpočtu jsou!) zda čekat, či 
nečekat na  Godota, který má přijet odkudsi 
a  zařídit, aby plochy rozježděné po  obvodu 
náměstí  během výstavby nové školy byly zkul
tivovány včas, ne až po deseti urgencích a ho

dinách dohadů, aby nesmyslná šotolina byla 
z cesty kolem vojáka zametena třeba po týdnu, 
a ne až po několika upozorněních od veřejnos
ti… Jsou to běžné provozní věci, a třebaže jsou 
na městských radách často na programu jed
nání, výsledek je s  bídou na  trojku. Přitom 
náměstí mezi dvěma školami by mělo být naší 
chloubou, stačilo by jen věci dotahovat, udržo
vat, uklízet, dívat se na  svět víc očima estétů 
než techniků navyklých rituálu... Pokud slyším 
námitky, že jsem to mohl jako radní v uplynu
lých čtyřech letech ovlivnit, pravím, že jsem se 
pravidelně a  opakovaně snažil a  nehlásil  to 
do každého Odrazu s přílepkem, v  jaké jsem 
partaji. V Roztokách jdou ale tyhle detaily tak 
ukrutně pomalu! Dali jsme do kultivace někte
rých částí města opravdu solidní prostředky, je 
škoda věci nedotáhnout a přihlížet, jak detaily 
kazí celek.  
Už jen fakt, že nemáme pravidelný úklid ulic 
s  vyznačením zákazu parkování  po  dobu 
úklidu, je tristní. V  Dejvicích to jde a  snad 
i  městská policie tu a  tam ponechané vozy  
pokutuje. 
Tady rád dávám kolegovi za pravdu – změna 
je vážně nutná.

Tomáš Novotný,  
zastupitel za Sakuru

V  minulém vydání Odrazu byla vznesena 
pochybnost nad kvalitou zadávání veřejných 
zakázek městem. Jaká je skutečnost, nám 
můžou říct jen fakta. Proto jsem si udělal 
detailní statistiku městem vypsaných soutěží 
za poslední dva roky. V  tomto období bylo 
dokončeno celkem 30 zakázek (nezapočítal 
jsem soutěže na rámcové smlouvy a služby, 
u nichž byla vysoutěžena jednotková cena). 
V  průměru se ke  každé zakázce přihlásilo 
5 uchazečů. Všechny zakázky byly zcela ote
vřené, zveřejněné na  několika webech 
a  transparentní. O  tom svědčí i  částky, 
za  které jsme zakázky vysoutěžili. Pro po
souzení efektivnosti soutěží je důležité po
rovnání vysoutěžené sumy s tzv.  limitní ce
nou. Tou je stanoven cenový strop každé 
zakázky, tedy maximální cena, kterou je 
město ochotno za realizaci zakázky zaplatit. 
Tuto cenu zpravidla stanovujeme podle pro
jekční ceny konkrétní zakázky ovšem s tím, 
že ji o 10 % snížíme. Už jenom touto meto
dou „podhodnocení“ zakázky dochází k vý
znamným úsporám. Ale zpět ke konkrétním 
číslům. Za poslední dva roky jsme vysoutě
žili zakázky v celkové hodnotě 116 milionů 
Kč s tím, že jejich celková limitní cena byla 
154 milionů Kč (částky jsou uváděny bez 
DPH). Dosáhli jsme tak úspory 24,7  %. 
Někdo by mohl namítnout, že statistiku 
zkresluje dobře vysoutěžená dostavba školy. 
Když ji z  propočtů vyjmeme, představuje 
úspora oproti limitní ceně 20,4 %. V těchto 
číslech není započteno výše zmíněné snížení 
limitní ceny o 10 %. V absolutních číslech to 
znamená, že se soutěžením podařilo ušet-
řit celkem 38 milionů Kč. Z toho 26 milio-
nů Kč představuje úspora na dostavbě ško-
ly a  12 milionů Kč úspora na  ostatních 
zakázkách. Myslím, že tato čísla jasně hovo
ří o  tom, že veřejné zakázky, které zadává 
město Roztoky, jsou nejen čisté, ale i velmi 
efektivní. Všechny údaje o veřejných zakáz
kách najdete na webových stránkách města, 
kde je standardně zveřejňujeme.
Závěrem bych rád poděkoval dvěma pracov
níkům městského úřadu, kteří na  tom mají 
lví podíl. Je to pan Goll, který soutěže připra
vuje, a  jeho nadřízený pan Polák. Pánové, 
děkuji.

Jan Jakob,  
starosta města Roztoky



PLACENÁ INZERCE

1   Jan Jakob, starosta města (31)
STARÁM SE O MĚSTO PRO 
VŠECHNY GENERACE

2   Marie Šlancarová, 
vedoucí kafírny, živnostník (37)
VDĚK STARŠÍ GENERACI 
CHCI PROJEVIT NEJEN 
SLOVY.

3   Ing. Oldřich Mirtes, 
jednatel společnosti (58)
DOHLÉDNU NA ROZUMNÝ 
ROZVOJ MĚSTA A LOGICKÉ 
INVESTOVÁNÍ

4   Ing. Eva Frindtová, 
vydavatelka (50)
ZÁLEŽÍ MI NA TOM, ABY LIDÉ 
DOSTÁVALI POTŘEBNÉ 
A SPRÁVNÉ INFORMACE 
A ABY MOHLI SDĚLOVAT 
SVŮJ NÁZOR

5   Ing. Zdeněk Richter,
ředitel obchodní firmy (57)
PROSAZUJI ROZVOJ MĚSTA 
NEJEN PRO PŘÍJEMNÉ 
BYDLENÍ, ALE I PRO PRÁCI, 
VZDĚLÁVÁNÍ A REKREACI

6   Ing. Tomáš Novotný, 
prezident SK Roztoky (54)
PODPOŘÍM SPORT 
DOSTUPNÝ PRO VŠECHNY

7   Ing. Petr Flek, 
projektový manager (41)
CHCI ÚZEMNÍ PLÁN TAKOVÝ, 
ABY ZDE CHTĚLY ŽÍT I DĚTI 
NAŠICH DĚTÍ

8   Ing. Martin Štifter, 
důchodce (65)
CHCI, ABYCHOM ŽILI 
V SOULADU S PŘÍRODOU, 
CHRÁNILI JI, OVŠEM BEZ 
EKOLOGICKÉHO 
EXTREMISMU

9   Petra Kazdová, Dis, 
obchodní manager (34)
STAVÍM NA ZKUŠENOSTECH 
A ZÁSADÁCH

10   René Šmíd, hasič (38)
VODU ZKROTÍME, ROZTOKY 
OCHRÁNÍME

11   Miroslav Vítů, ředitel dopravní 
společnosti (50)
DOHLÉDNU NA TO, ABY 
SILNICE BYLY BEZPEČNÉ

12   Radek Vlasák, kuchař (35)
CHCI ROZTOKY TAKOVÉ, 
ABYCHOM NA NĚ MOHLI 
BÝT HRDÍ

13   Lukáš Hejduk, student, 
skautský vedoucí (24)
CHCI MĚSTO VHODNÉ PRO 
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
DĚTÍ I DOSPĚLÝCH

14   Ing. František Klíma, CSc., 
vysokoškolský pedagog (61)
PŘI PRÁCI PRO MĚSTO CHCI 
POUŽÍVAT ZDRAVÝ ROZUM 
A ZACHOVAT SI ČEST

15   Mgr. Jaromír Beran, 
právník (26)
CHCI, ABY ROZTOKY BYLY 
DOMOVEM, 
NE NOCLEHÁRNOU

16   Tomáš Ivan, analytik (28)
CHCI, ABY ROZTOKY BYLY 
KLIDNÉ A BEZPEČNÉ MÍSTO 
PRO RODINY S DĚTMI

17   Mgr. Ing. Josef Mudra, 
ekonom (33)
PROSADÍM MĚSTO BEZ 
VÝHERNÍCH AUTOMATŮ

18   Ing. Tomáš Rozkydal, 
podnikatel (42)
CHCI, ABY ROZTOKY BYLY 
MODERNÍ A ČISTÉ MĚSTO

19   Lukáš Mirtes, student (25)
CHCI, ABY DĚTI I MLÁDEŽ 
MĚLY SPRÁVNÉ ZÁZEMÍ

20   Mgr. Michal Černý, vedoucí 
záchranné služby na letišti 
Václava Havla (43)
POMÁHÁM LIDEM V NOUZI

21   Mgr. Robert Pejša, 
vysokoškolský pedagog (38)
VÍM, ŽE KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ 
ZNAMENÁ SPOKOJENOU 
BUDOUCNOST
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PLACENÁ INZERCE

1   Jan Jakob, starosta města (31)
STARÁM SE O MĚSTO PRO 
VŠECHNY GENERACE

2   Marie Šlancarová, 
vedoucí kafírny, živnostník (37)
VDĚK STARŠÍ GENERACI 
CHCI PROJEVIT NEJEN 
SLOVY.

3   Ing. Oldřich Mirtes, 
jednatel společnosti (58)
DOHLÉDNU NA ROZUMNÝ 
ROZVOJ MĚSTA A LOGICKÉ 
INVESTOVÁNÍ

4   Ing. Eva Frindtová, 
vydavatelka (50)
ZÁLEŽÍ MI NA TOM, ABY LIDÉ 
DOSTÁVALI POTŘEBNÉ 
A SPRÁVNÉ INFORMACE 
A ABY MOHLI SDĚLOVAT 
SVŮJ NÁZOR

5   Ing. Zdeněk Richter,
ředitel obchodní firmy (57)
PROSAZUJI ROZVOJ MĚSTA 
NEJEN PRO PŘÍJEMNÉ 
BYDLENÍ, ALE I PRO PRÁCI, 
VZDĚLÁVÁNÍ A REKREACI

6   Ing. Tomáš Novotný, 
prezident SK Roztoky (54)
PODPOŘÍM SPORT 
DOSTUPNÝ PRO VŠECHNY

7   Ing. Petr Flek, 
projektový manager (41)
CHCI ÚZEMNÍ PLÁN TAKOVÝ, 
ABY ZDE CHTĚLY ŽÍT I DĚTI 
NAŠICH DĚTÍ

8   Ing. Martin Štifter, 
důchodce (65)
CHCI, ABYCHOM ŽILI 
V SOULADU S PŘÍRODOU, 
CHRÁNILI JI, OVŠEM BEZ 
EKOLOGICKÉHO 
EXTREMISMU

9   Petra Kazdová, Dis, 
obchodní manager (34)
STAVÍM NA ZKUŠENOSTECH 
A ZÁSADÁCH

10   René Šmíd, hasič (38)
VODU ZKROTÍME, ROZTOKY 
OCHRÁNÍME

11   Miroslav Vítů, ředitel dopravní 
společnosti (50)
DOHLÉDNU NA TO, ABY 
SILNICE BYLY BEZPEČNÉ

12   Radek Vlasák, kuchař (35)
CHCI ROZTOKY TAKOVÉ, 
ABYCHOM NA NĚ MOHLI 
BÝT HRDÍ

13   Lukáš Hejduk, student, 
skautský vedoucí (24)
CHCI MĚSTO VHODNÉ PRO 
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
DĚTÍ I DOSPĚLÝCH

14   Ing. František Klíma, CSc., 
vysokoškolský pedagog (61)
PŘI PRÁCI PRO MĚSTO CHCI 
POUŽÍVAT ZDRAVÝ ROZUM 
A ZACHOVAT SI ČEST

15   Mgr. Jaromír Beran, 
právník (26)
CHCI, ABY ROZTOKY BYLY 
DOMOVEM, 
NE NOCLEHÁRNOU

16   Tomáš Ivan, analytik (28)
CHCI, ABY ROZTOKY BYLY 
KLIDNÉ A BEZPEČNÉ MÍSTO 
PRO RODINY S DĚTMI

17   Mgr. Ing. Josef Mudra, 
ekonom (33)
PROSADÍM MĚSTO BEZ 
VÝHERNÍCH AUTOMATŮ

18   Ing. Tomáš Rozkydal, 
podnikatel (42)
CHCI, ABY ROZTOKY BYLY 
MODERNÍ A ČISTÉ MĚSTO

19   Lukáš Mirtes, student (25)
CHCI, ABY DĚTI I MLÁDEŽ 
MĚLY SPRÁVNÉ ZÁZEMÍ

20   Mgr. Michal Černý, vedoucí 
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V rachotu běžné úřední agendy červnového 
zastupitelstva čekal jeden z  bodů až na  půl 
jedenáctou noční hodinu. Vymykal se a jeho 
důsledek je nadčasový, proto bych se o něm 
rád zmínil.
Ve středu 25. června udělalo roztocké zastupi
telstvo krok správným směrem a  kývlo pat
nácti hlasy na výkup významné části pozem
ků na  Levém Hradci, v  jeho samém centru, 
v bezprostřední blízkosti kostela sv. Klimenta.
Připomeňme, že obec již některé pozemky 
na Levém Hradci vlastní od roku 1998. Nyní 
jsme souhlasili s nakoupením více než tří tisíc 
metrů pozemků, konkrétně zbývající polovi
ny pozemku sousedícího se zdí mezi novým 
hřbitovem (ano, tam, co je uskupení vzrost
lých kaštanů). Zbývající pozemky tvoří dnes 
neudržované sady.
Posílení majetkových práv na Levém Hradci 
je výborná zpráva. Obec s kulturními lidmi 
musí mít zájem držet majoritu ve vlastnictví 
půdy u jedné z nejcennějších českých pamá
tek. Kupecké počty tu neplatí a  je opravdu 
dobře, že zastupitelstvo v  tomhle bodu jed
nání bylo jednotné.
Romanticky nazýváme Levý Hradec koléb
kou české státnosti a ten, kdo se podívá na
příklad na  letecké video pana Pištěka, které 
natočil právě nad Levým Hradcem, nebude 
mít snad o důvodu nákupu pochyb.

To, že se podařilo vyjednat přijatelnou cenu, je 
nezpochybnitelně osobní zásluha místosta
rosty Stanislava Boloňského. Vyjednávání 
vedl roky, trpělivě, ve  prospěch obce. Bylo 
jasné, že částka, kterou majitelé původně po
žadovali, nebyla do hry. Necelý milion, který 
jsou Roztoky připraveny dnes do  pozemků 
na Levém Hradci dát, je vítězstvím zdravého 
rozumu a oboustranné dobré vůle. Díky za ni!

Připsáno pod čarou  
o Levém Hradci
V  této souvislosti musím glosovat povzdech 
Martina Štiftera v minulém Odrazu. S většinou 
jeho článku se dá souhlasit, se závěrem věnova
ným právě Hradci ale ne. Místo je pěkné právě 
takové, jaké je dnes. Skromné, bez zbytečného 
stánku s  občerstvením (proboha, hospoda je 
odtud pár kroků!), značené ne bombasticky, ale 
spolehlivě. Kdo se umí dívat a  číst v  mapách 
a na webu, vidí, pro ostatní jsou víc než deset 
roků na sloupech veřejného osvětlení směrov
ky. Hradec nám ostudu nedělá, co to je za ne
smysl? České remcání nad vším a vždy? Tady 
ale fakt není na místě! Před kostelem jsou so
lidní a  graficky dobře zpracované informační 
tabule, hradiště je lemováno udržovanou nauč
nou stezkou, za hřbitovní zdí zjara nově Tech
nické služby proklestily cestu. Už dvanáctým 
rokem je v  provozu průvodcovská služba, ta 
poslední pod vedením roztockého kumštýře 

Marcela Ramdana je výborná a aktivní. Vloni 
jsme vyměnili schůdky k věžičce průvodců a ta 
práce se Technickým službám povedla. Nově je 
opraven pomník oběma válkám přímo na ná
městíčku před kostelem… Církev, zdá se, zís
kala pár stovek tisíc na opravu střechy kostela, 
to je také malý zázrak. Hradec má své funkční 
webové stránky. Pokud budeme nadále úspěšní 
ve vykupování pozemků, které pak ovšem mu
síme kosit a kosit a kosit, nevidím jediný dů
vod, proč budovat na  tomhle krásném místě 
nesmyslné (a dnes tak populární) archeoskan
zeny a  jiné pitomosti. Jenom ne atrakce, pro
sím! Oč lepší je slavnost slunovratu, kterou tam 
v malebném prostředí pořádá třeba Roztoč!
Koncepce a antikoncepce bývají zbůhdarma 
vyhozené peníze. Jedna taková, dělal ji jistý 
Jakubíček za dlouhé peníze, sypala na cestič
ky kolem Hradce nějakou šotolinu či co. Pán 
Bůh s námi a zlé pryč, naštěstí nevyšla, je fuč 
i se svým autorem.
Stačí údržba (té by vždy mohlo být víc a snaž
me se o to v dalším volebním období!) a lepší 
dohled nad tím, aby pitomci nejezdili auty 
přímo po hradišti. Levý Hradec je v přísném 
hledáčku památkářů. Jsou někdy poněkud ri
gorózní a  protivní, ale jinak je to ochrana 
a koncepce nad jiné dobrá. Nechme to tak.

Tomáš Novotný,  
předseda kulturní komise Roztok, SAKURA

Tak mi opět v květnu nevyvezli popelnici. Minulý rok jsem z toho byl překvapený, 
ale letos již přesně vím, kolik uhodilo (navíc na popelnici byl milý vzkaz od pánů 
popelářů). Nemám nalepeno. Poplatek jsem zaplatil včas, ale vyzvednout si nálep
ku na úřadě jaksi nezbyl čas. Tedy jsem si doběhl pro nálepku za úředníkem nyní, 
ovšem popelnice (již pěkně uleželá) si bude muset počkat do příštího týdne.
Představte si, že by se takto choval nějaký soukromý podnikatel. Nezaplatili jste 
nám za  internet? Žádné upomínky, upozornění, výzvy, to je pro měkouše. Lup, 
a  jste odpojeni. Že vám omylem neodešla platba? Nebo že jste byli dva měsíce 
mimo republiku? Nezajímá, neplatíte. Že si příště najdete jiného dodavatele? 
Ajaj…
Ale i elektrárny nebo vodárny – přesto, že se jedná o velmi monopolní hráče, do
konce i takoví machři arogance, jako jsou mobilní operátoři, se chovají o mnoho 
slušněji. Mezi nezaplacenou fakturou a přerušením dodávky služby (odpojením 
od  vody nebo elektrické sítě) uběhne pár měsíců a  několik upomínek. Velké 
množství neplatičů tak totiž nečiní ve zlém úmyslu, ale spíše z lenosti nebo nedba
losti. 
Je proto na zamyšlení, vážení páni úředníci, zda příští rok pro takové zapomnět
livce, jako jsme my, nejprve nestrčit na vyvezenou popelnici upozornění a teprve 
další týden provést ten radikální řez. Prostě chovat se tak, jak je to v obchodním 
světě běžné.

Michal Hadraba
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Dobře investovaný milion

Jak se (ne)chovat 
k zákazníkůmJust in time…

…těm, kteří se trochu zajímají o logistiku, je tento anglic
ký výraz jasný… ve správnou dobu na správné místo… 
např. doručení zásilky vstupní suroviny do  výrobního 
skladu. Do mého života „just in time“ vstupuje ještě z jiné
ho pohledu, a  to při řešení rodinného problému „kam 
s ním“. Když náš Toník dorostl do školkového věku, přiví
tal jsem otevření nových „modulových“ pavilonů Mateř
ské školky Havlíčkova jako seslání pomoci přímo z nebe. 
Bez „kontejnerovky“ bychom našeho Toníka do  školky 
jen těžko dostávali, kapacita mateřských škol v Roztokách 
pro všechny děti prostě nestačila. Po  několika letech se 
situace opakuje, avšak na vyšším „levelu“ (úrovni), řečeno 
ústy našeho Toníka. Kapacita základní školy v Roztokách, 
kam má Toník od září nastupovat, pro všechny děti pros
tě nestačí… nebo vlastně… nestačila. Nová budova ZŠ 
v Roztokách je těsně před otevřením a náš Toník už si opět 
spokojeně chystá svůj batůžek na  cestu za  vzděláním. 
Děkuji, pane starosto, za řešení problémů našeho města… 
„just in time“.

Ing. Tomáš Rozkydal
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Investice ve volebním období 2014–2018

V minulém volebním období měla v gesci investice 
v rámci Rady města roztocká ODS. Po zkušenostech, 
které jsme my i odpovědní úředníci načerpali a které 
jsou snad ve  městě vidět, bychom rádi pokračovali 
v  nastaveném trendu. Ještě nikdy Roztoky nezažily 
tolik opravených chodníků a silnic, ale stále je na čem 
pracovat, protože dluh z předchozích let je obrovský.

Finanční prostředky

Prošli jsme postupně všechny položky rozpočtu obce a připravili nej
prve finanční plán. Bez započítání nejistých dotací jsou běžné příjmy 
rozpočtu města 116 mil. Kč a při troše dobré vůle lze mandatorní 
výdaje stlačit na 79,2 mil. Kč, což umožňuje na investice kalkulovat 
v následujících čtyřech letech minimálně 147 mil. Kč. Klíčová otázka 
bude, do jakých projektů finanční prostředky efektivně investovat. 
Zde je plán ODS:

Komunikace 

V minulém volebním období byly rekonstruovány některé významné 
úseky roztockých ulic a v dalším volebním období bychom chtěli re
konstruovat ty zbývající, které jsou zanedbané nebo prašné. Zde je 
jasný výčet našich priorit pro další volební období:

V  kalkulaci byl použit hrubý odhad nákladů vypočítaný dle prosté 
délky komunikace, přesto jsou roční investice necelých 18 mil. Kč 
finančně i procesně realizovatelné. Oprava některých silnic bude ale 
problematická kvůli nedořešeným majetkoprávním vztahům na po
zemcích dotčených ulic. Zapomenout nesmíme ani na průtah měs
tem, což je sice krajská komunikace, ale město bude při této investici 
muset kooperovat.

Vodohospodářská infrastruktura
V nadcházejícím volebním období bychom chtěli napojit na měst
skou kanalizaci zbývající roztocké domácnosti, což se týká ulice Za 
Cihelnou, části ulice Přemyslovská, Na Vyhlídce, a budeli to tech
nicky možné, tak i U Zastávky. Zapomenout nesmíme ani na špatný 
stav vodovodního řadu v Tichém údolí. Do vodohospodářské infra
struktury plánujeme investovat v příštích čtyřech letech minimálně 
25 mil. Kč.

Školky

Mateřské školky považuje ODS za jednu z  možností předškolního 
vzdělávání, proto vedle návrhu našeho konceptu „daňové vratky“ na 
děti, jež se v městské školce neumístí, budeme pokračovat v budování 
dalších vlastních kapacit. Plánovaný objekt v  lokalitě Na Panenské 
bychom rádi nechali čistě pro účely mateřské školky, čímž bychom 
zvětšili původně plánovanou kapacitu o 25 míst na celkem 100 míst. 
Další objekt, který se nabízí k takovému využití, je obecní vila č. p. 125 
v Tichém údolí. Budeli projekt ekonomicky i technicky smysluplný, 
podpoříme přizpůsobení vily na mateřskou školku nebo pro potřeby 
dětských skupin. Investici bychom rádi hradili z prodeje druhé sou
sední obecní vily.

Zeleň a veřejná prostranství

Větší péči a investice si zaslouží i obecní zeleň a veřejná prostranství. 
V příštím volebním období chceme zvýšenou péči věnovat parku na 
Tyršové náměstí a obnově roztockých alejí, které potřebují zejména 
průběžnou zahradnickou péči. Tyto investice jsou dalším pilířem na
šeho programu pro „Roztoky bavorského střihu“.

Ing. Roman Jandík,  
místostarosta města a předseda ODS Roztoky

V Roztokách bydlíme sedm let a rádi objevujeme historii tohoto za
jímavého místa, s oblibou právě na základě informací z Odrazu. 
Překvapilo nás, když jsme se dozvěděli z článku pana Plachého Mrtví 
z druhého břehu o tragické události v Tichém údolí v květnu 1945. 
Šokovalo nás, že tam došlo k masakru a doteď jsme nevěděli, že tak
řka za humny máme masový hrob. Mysleli jsme si, že podobné násil
né činy se týkaly hlavně Sudet. Přestože šlo většinou o německé vojá
ky a kolaboranty, souhlasíme s autorem, že jako mrtví si zaslouží 
aspoň základní míru úcty. 
Když o minulosti nebudeme mluvit, a nepostavíme se k ní čelem, 
předáváme našim dětem zátěž, která jim nepřísluší. Myslíme si, že by 
bylo dobré zaujmout symbolické usmiřující gesto, aby se podobné 
věci už nemohly nikdy opakovat. 
Také by stálo za to, aby se Odraz v budoucnu k celé kauze ještě vrátil.

Lenka Blažejová, Marcel Votípka

Hrobové ticho v Roztokách

Název ulice Hrubý odhad 
nákladů Název ulice Hrubý odhad 

nákladů

17. listopadu 1 416 000 Kč Plzeňská 1 308 000 Kč

Braunerova 3 948 000 Kč Pod Vodojemem 3 084 000 Kč

Dobrovolného 3 420 000 Kč Poděbradova 1 404 000 Kč

Hálkova 1 800 000 Kč Příčná 3 072 000 Kč

Horova 4 332 000 Kč Řadová 1 224 000 Kč

Jungmannova 5 928 000 Kč Sedláčkova 1 464 000 Kč

Kostelní 2 520 000 Kč Souběžná 1 848 000 Kč

Krásného 1 932 000 Kč Šebkova 720 000 Kč

Levohradecké 
nám. 1 320 000 Kč V Úvoze 4 392 000 Kč

Mühlbergerova 5 892 000 Kč Vidimova 1 464 000 Kč

Na Pískách 2 316 000 Kč Za Cihelnou 2 832 000 Kč

Na Vyhlídce 2 808 000 Kč Zeyerova 2 880 000 Kč

nám.  
Jana Procházky 1 200 000 Kč Žižkova 2 052 000 Kč

Pilařova 2 724 000 Kč

Náklady celkem 69 300 000 Kč



V  posledních dvou letech jsme se jasně 
postavili vůči našim koaličním partnerům 
ve věci plánovaného trojnásobného zvýšení 
daně z  nemovitosti. Byli jsme připraveni 
opustit kvůli tomuto bodu i duhovou koa-
lici, tehdy s TOP 09 a Sakurou. Díky naše-
mu zásadovému postoji se nám podařilo 
tuto snahu zastavit v  samých začátcích. 
Jsme připraveni se tak zachovat i  do  bu-
doucna, jelikož považujeme daň z nemovi-
tosti z  pohledu celkového systému výběru 
a  správy daní za  nesmyslnou a  ideově ne-
přijatelnou.
V  zemi, kde je drtivá většina daní vybírána 
centrálně, aby se z  nich následně nakrmila 
státní správa, desítky nesmyslných institucí, 
ať už místních, či evropských, rovnostářský 
důchodový systém a  socialistické zdravot
nictví, nelze ani postupovat jinak.
Daň z nemovitosti, daň majetková, případně 
daň domácí (daň za to, že mohu někde bydlet 
– třeba na  břehu Ženevského jezera) má 
opodstatnění tam, kde se významná část 
daní vybírá na obecní či městské úrovni a je
jich využití je pro občana transparentní 

a  konkrétní. Jako například ve  Švýcarsku, 
které pracuje dokonce se třemi úrovněmi – 
spolkovou, kantonální a  obecní. Různé da
ňové sazby na úrovni jednotlivých kantonů, 
či dokonce obcí vytvářejí zdravou konkuren
ci, která umožnuje jednotlivým lokálním 
vládám cíleně lákat na své území preferované 
investice nebo dokonce občany. To je ale pro 
většinově rovnostářsky uvažujícího obyvate
le České republiky asi těžko představitelné.
Pro nás platí, že pokud dostáváme podle 
počtu obyvatel s trvalým bydlištěm v katast
ru obce podíl z výběru daně z příjmu, DPH 
a spotřebních daní, měli bychom tento příděl 
efektivně využít a  nezatěžovat majitele ne
movitostí dalšími dávkami. Z principu je daň 
z  nemovitosti nespravedlivá. Každý, kdo 
vlastní nějakou nemovitost, ji pořídil za  již 
několikrát zdaněné peníze. Navíc při její vý
stavbě, pokud platil poctivě, zaplatil vše 
s  DPH. Následnou údržbu a  zvelebování 
taktéž platí již ze zdaněných peněz. Proč by 
tedy měl platit daň za to, že něco má, když už 
byl jednou zdaněn a  obec má z  jeho daní 
příjem?

Adresnost patří tam, kde platím buď za urči
tou službu, nebo tam, kde do jisté míry ome
zuji práva druhých – odpady, zábory apod. 
To je v  pořádku a  měl bych mít možnost 
svým vědomým rozhodnutím ovlivnit to, co 
skutečně zaplatím. Nebudu se zde o  tomto 
tématu podrobněji rozepisovat, protože 
k  odpadům jsem si již řekl svoje ve  svých 
předchozích článcích.
Dokud nejsme z místní úrovně schopni zá
sadně ovlivnit daňový systém a  následné 
přerozdělování peněz pocházejících z našich 
kapes, měli bychom se kousnout radši 
do ruky než se o podobné eskapády pokoušet 
na místní úrovni. Na druhou stranu je dobře, 
že se toto téma diskutuje. Alespoň se odkryjí 
karty a hned je jasné, kdo vlastně stojí napra
vo či nalevo ideově vyprázdněného středu 
politického spektra. Každopádně ODS 
v Roztokách daně v příštím volebním období 
nezvýší a jakýmkoliv snahám o jejich zvyšo
vání bude za všech okolností bránit.

Tomáš Pařízek,  
zastupitel a radní města za ODS

Média nás před nimi varují, díky televizi i víme, proč šla Karkulka 
sama přes les, lékaři nás nabádají k očkování proti nemocem, které 
klíšťata přenášejí. 
A co dělá město Roztoky? 
To si klíšťata přímo pěstuje či dokonce chová. Odbor životního 
prostředí se zřejmě bojí pana Korce z  Ekospolu, který odpovídá 
za  stav zeleně na  Solníkách (na  její podstatné části). Tráva se tu 
seká 1x ročně v červnu. Jinak je tak vysoká, že se v ní člověk, pokud 
nemá dva metry, ztratí. Posekaná tráva tu zůstane ležet – prý mul
čování, jak mi tvrdil zaměstnanec Ekospolu, když jsem tam zavola
la. Mulčování by to ale bylo jen tehdy, pokud by touto neuklizenou 
trávou neprorůstala do původní výšky tráva nová. Jak všichni víme, 
klíšťatům a jinému savému a bodavému hmyzu a slimákům se nej
lépe daří v  trávě vysoké, zapařené a  v  houštinách. Toto ideální 
prostředí mají mezi Křížkem a Solníkami na pozemcích Ekospolu.
Ale nejsou to jen pozemky pana Korce. 
Na  konci Sedláčkovy ulice stojí stará mohutná hrušeň prorostlá 
planými višněmi. Pod ní je letitý humus z opadaného listí a plodů, 
kde se klíšťatům také výborně daří. A pokud padají zralé hruštičky, 
přibudou k tomu ještě stovky vos. 
A klíšťatům se daří i v třešňovkách. Takže možná odboru životního 
prostředí křivdím. 
Možná to nebude strach z pana Korce, ale jen obyčejná neschop
nost či lenost.

Jaroslava Bošanská
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Daně nízké, poplatky adresné

Máme rádi klíšťata?
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Ukázali jsme, že umíme plnit sliby. 
10. - 11. října nám dejte svůj hlas.

ODS pro Roztoky 2014 – 2018

V letech 2010–2014 se nám podařilo...
•	 Zvládli	jsme	opravit	více	chodníků	a	silnic	než	kdokoliv	před	námi.
•	 Připravili	jsme	rozsáhlou	výstavbu	kanalizace	v	Žalově	a	ulici	Třebízského.
•	 Zajistili	jsme	dostavbu	základní	školy.
•	 Prosadili	jsme	rozsáhlé	investice	do	městské	infrastruktury.
•	 Zabránili	jsme	trojnásobnému	zvýšení	daně	z	nemovitostí.
•	 Zbrzdili	jsme	zvýšení	poplatků	za	odpady.
•	 Obnovujeme	městskou	zeleň	a	staráme	se	o	kulturní	dědictví	města.
•	 Omezili	jsme	mandatorní	výdaje	a	prosadili	úspory	v	rozpočtu.
•	 Zabránili	jsme	zadlužování	města.
•	 Podpořili	jsme	e-aukci	energie,	díky	které	stovky	domácností	ušetřily.
•	 Rozšířili	jsme	kapacitu	školek	o	75	míst.
•	 Rekonstruovali	jsme	městský	úřad	a	rozšířili	jeho	provozní	dobu.
•	 Zvládli	jsme	povodně	v	roce	2013.
•	 Zabránili	jsme	přijetí	absurdních	vyhlášek	sloužících	k	šikaně	občanů.
•	 Trváme	na	transparentnosti	–	rozpočet,	dokumenty	a	žádosti	o	dotace	na	webu.
•	 Navrhli	jsme	daňovou	vratku	pro	rodiče	dětí	školkového	věku.

Ve volebním období 2014-2018 budeme prosazovat
ODS	je	jediná	roztocká	pravicová	síla.	Jsme	proti	přerozdělování,	hájíme	nízké	daně	a	minimální	veřejný	sektor.	Pro	Roztoky	přinášíme	
chytrá	řešení.	Ve	volebním	období	2014-2018:

Zvyšování daní a poplatků je tabu

Nepřipustíme	 jakékoliv	 pokusy	 o	 zvyšování	 daní	 a	 městských	
poplatků.	Dokázali	jsme,	že	lze	investovat	a	nezadlužovat	se.	Kdo	
zvyšuje	daně,	neumí	hospodařit.

Budeme dále masivně investovat do komunikací, infrastruk-
tury a školek

V	Roztokách	je	stále	co	zlepšovat.	Během	4	let	proinvestujeme	
třetinu	 rozpočtu,	 minimálně	 147	 mil.	 Kč	 do	 správy	 a	 údržby	
komunikací,	 vodohospodářské	 infrastruktury,	 školek,	 zeleně	 a	
veřejných	prostranství.

Poplatek za odpady odstupňujeme podle jejich množství

Nedává	smysl,	aby	všichni	platili	 stejně.	Chceme,	aby	 ten,	kdo	
více	třídí	a	vyprodukuje	tak	méně	odpadu,	zaplatil	i	méně	za	jeho	
odvoz.	Většině	občanů	tím	poplatky	za	odpad	klesnou.

Zvýšíme dotace a granty na kulturu a spolky na 1,5 mil. Kč 
ročně – peníze k nim půjdou přes občany

Kulturní	 rozpočet	 rozdělíme	 mezi	 občany.	 Každý	 dostane	 cca	
200	Kč.	V	Roztokách	žijí	kulturní	lidé	–	rozhodnou	sami	lépe	než	
politici,	kdo	si	jejich	peníze	zaslouží.

Posílíme autobusové linky 340 a 350

Prázdný	autobus	359	je	nesmysl.	Je	lepší	přesunout	prostředky	
do	linek,	které	lidé	používají.

Zajistíme bezpečnost ve městě

V	 rámci	 tvorby	 územního	 plánu	 budeme	 prosazovat	 zřízení	
služebny	Policie	ČR.	Aktivně	podpoříme	městskou	policii	a	do-
brovolné	hasiče.

Roztoky pro občany v každém věku

Chceme	Roztoky	jako	místo	pro	kvalitní	a	zdravý	život	v	každém	
věku.	

Prosadíme chytrá protipovodňová opatření

Protipovodňová	 opatření	 by	 se	 neměla	 stavět	 pro	 slávu	 poli-
tiků.	Prosadíme	chytrá	protipovodňová	opatření,	která	skutečně	
ochrání	občany	před	velkou	vodou.

Snížíme poplatky ze psů na 160 Kč

Nejenže	ulevíme	roztockým	chovatelům	psů,	ale	umožníme,	aby	
do	Roztok	v	souladu	se	zákonem	formálně	přehlašovali	své	psy	
jejich	majitelé	z	jiných	měst,	čímž	získáme	dodatečné	zdroje.

Pravé Roztoky

Když	 se	 díváme	 kolem	 sebe,	 máme	
dobrý	 pocit,	 že	 se	 nám	 v	 Roztokách	
za	poslední	čtyři	roky	opravdu	hodně	
věcí	podařilo.

Naše	 práce	 však	 ještě	 není	 hotova.	
Chceme	 Roztoky	 čisté,	 udržované,	
bezpečné	 a	 přívětivé	 pro	 občany	
každého	věku.

Jsme	přesvědčeni,	že	smyslem	města	
je	občanům	sloužit	 a	neobtěžovat	 je.	
Politika	nás	baví,	ale	neživí.

Abychom	 mohli	 pokračovat,	 na	
podzim	budeme	potřebovat	Váš	hlas.

www.odsroztoky.cz
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Od doby, kdy se na stránkách roztockých médií naposledy přetřása
ly městské kulturní dotace, už dost času uběhlo. Zúčastnil jsem se 
100 % jednání kulturní komise konaných ve volebním období, které 
se právě chýlí ke konci, jakožto její člen, takže je na místě skládat 
účty.
Určitá změna k lepšímu jistě nastala v samotném způsobu fungová
ní komise. Když jsem v ní začínal, mělo její jednání obecně a rozdě
lování peněz zvlášť poněkud punkový charakter (např. když jsem 
předem chtěl podklady k jednání, musel jsem osobně na MÚ s foťá
kem). Dnes může naproti tomu účastník ve  formální stránce její 
činnosti spatřit obrysy standardů, které by u veřejného orgánu oče
kával. To je nepochybně pozitivní vývoj a  dovoluji se v  této věci 
neskromně hlásit o část zásluh zejména skrze neúnavné požadavky 
na dodržování formálních pravidel. Co se naopak vůbec nezměnilo, 
je bizarní systém sám. V podstatě se jedná o dokonalou klientelistic
kou mašinu: parta lidí hlasuje o penězích pro své vlastní projekty či 
projekty spřátelené. Minimálně dvakrát ve volebním období proka
zatelně nastala situace (zdokumentovaná v  zápisech), kdy někdo 
vědomě hlasoval pro přidělení financí své vlastní aktivitě, přičemž 
hlas dotyčného byl v dané situaci rozhodující (tj. bez něj by dotace 
či grant neprošel). Své soukromé zájmy v  roztocké kultuře a  spol
cích má nadpoloviční většina členů. Někteří roztočtí politici zase 
rádi zdobí svou přítomností pódia význačných kulturních akcí. 
I když směrnice, kterou jsme prosadili, zakazuje přímou politickou 
propagaci, prostoru pro sebeprezentaci za  veřejné peníze takové 
události skýtají habaděj. Jeden by řekl, že v šílené době, kdy se poli
tici bojí udělat jakékoliv rozhodnutí, aby je neodvedli „v klepetech“ 
s univerzálně použitelnými obviněními z korupce, porušení povin
ností při správě cizího majetku a jak se všechny ty paragrafy jmenu
jí, budou klientelistické praktiky na ústupu. Není tomu tak. Kulturní 
komise je totiž tzv. „jen poradní orgán“. Rozuměj: nenese jakoukoliv 
odpovědnost.
Co s tím? Člověka napadne – budou volby, je třeba zvolit tam jiné, 
kompetentnější, nezávislejší lidi. To je samozřejmě nesmysl. Když 
peníze nedostane Pepa, dostane je Franta. Nebo Anička. Ideální by 
samozřejmě bylo dotace zrušit a snížit lidem daně. V politice je ale 
nezbytná jistá míra realismu – daňová pravomoc na úrovni města je 
velmi omezená a v příštím rozpočtu kulturní kapitola pravděpodob
ně bude. Řešení však existuje – nepřidělovat peníze přes vševědoucí 
komisi poskytovatelům, ale rozdat je lidem – zákazníkům. Pokud 
bychom brali v úvahu stávající rozpočtové položky na kulturu, roz
dělovalo by se přes 1,1 mil. Kč. Ty lze občanům vrátit – abychom se 
vyhnuli administrativním nákladům např. formou stržení z poplat
ků za popelnice – a na lidech by pak bylo, jakou kulturu si jimi za
platí. Ať už formou vstupného, či třeba daru. Už vidím argumenty 
proponentů stávajícího systému:

• Lidé nemají o kulturních podnicích v Roztokách přehled – nedoká-
ží posoudit, co je dobré. Jistě, od toho tu přece máme takovou malou 
komisi střihu orgánu Národní fronty, která kulturní politiku řídí.

• Mohli bychom takhle přispívat i na kul turu mimo Roztoky – 
to je pravda, ale je to špatně, když jejími konzumenty jsou roztočtí 
daňoví poplatníci? Koneckonců, nejméně ve  dvou případech 
v  tomto volebním období město přispělo i na podniky, které mají 
s  Roztokami společné jen to, že zde někteří jejich provozovatelé 

bydlí. Nechápu jako újmu, když si za peníze od města někdo koupí 
lístek do Národního divadla.

• Lidé ty peníze vůbec nedají na kulturu – samozřejmě hrozí, že 
peníze nepůjdou do  správných kapes. Zejména spřátelených s  těmi, 
kteří o tom dosud rozhodovali. Názor na to, co je a co není kultura, se 
může lišit. A  laskavý čtenář může vzít jed, že na některé věci, které 
v tomto volebním období město (spolu)financovalo, by peníze nedal, 
ani kdyby ho mučili.

Tak zásadní změna systému by si patrně vyžadovala postupný náběh, 
aby nebyl pro stávající poskytovatele šokem. Ale výsledek by měl být 
zřejmý: když už dotovat, tak konzumenty kultury, nikoliv poskytova
tele.
Poslední roky se v  politice nesou ve  znamení zuřivého boje proti 
korupci a  klientelismu. Takové nešvary lze vymýtit jedině omeze
ním prostoru pro přerozdělování. Možná bude v této věci šance vi
dět, jak to kdo se svými proklamacemi myslí vážně. A kvalitní roz
tocké kultuře a  dobrým spolkům by nakonec spokojení diváci 
mohli přinést ještě více prostředků, než kolik měly doposud 
od města, a navíc nebudou muset být za nic vděčni politikům, kteří 
o tom teď rozhodují.

Tomáš Šalamon 
autor je členem kulturní komise za ODS
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Financování roztocké kultury – čas na změnu

nejen copycentrum

Brandejsovo nám. 1219/1, Praha 6 - Suchdol
tel. 220 920 621, obchod@powerprint.cz

Ot. doba  po-čt 8-18 (pá do 17)

kopírování a tisk
velkoformátový tisk

reklamní plachty s oky
vizitky, razítka, letáky

www. .cz

fotky na počkání
placky a butony od 1 ks

www. .cz
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Článek Šárky Urbanovské 
v čísle 1/2014 o přijímání dětí 
do školek podle jiných kritérií 
než podle věku dítěte poně
kud zdvihl hladinu emocí 

v  našem městě. A  aby toho nebylo málo, 
na  Facebooku se následně objevila i  diskuse 
o údajných černých fondech v jedné ze školek. 
Vedení města tehdy nelenilo a  na  první ná
sledné zasedání zastupitelstva pozvalo autor
ku článku i vedení jedné ze školek. To, které se 
přihlásilo k tomu, že je to celé o nich. V bouř
livé diskusi padl na zastupitelstvu i návrh usta
vit kontrolní skupinu ze zástupců kontrolního 
a finančního výboru a školské komise. Kont
rolní výbor (dále jen KV) tedy delegoval 
do  této kontrolní skupiny pana Majera. Tato 
skupina nakonec ustavena nebyla a  školská 

komise si kontrolu udělala sama. Na květno
vém zasedání zastupitelstva se ale školky vráti
ly. Zastupitelstvo, na návrh finančního výboru, 
přijalo usnesení, které ukládá výboru kontrol
nímu zjistit, zda podřízené organizace města 
dodržují směrnici pro zadávání veřejných za
kázek. A  proč tvrdím, že se znovu vrátily 
školky? Protože finanční výbor toto usnesení 
zastupitelstvu navrhl po diskusi nad výběrový
mi řízeními ve  stejné školce. KV tedy na  své 
následné schůzi toto zadání zúžil na  školky 
a rozšířil i na průběh přijímání dětí do školek. 
A aby to nebylo jen o té jedné školce, v průbě
hu času vyšlo najevo, že dotyčná školka není 
jediná, která nerespektuje kritérium věku při 
dodatečném přijetí dítěte v průběhu školního 
roku. KV se tedy rozhodl podívat na proble
matiku školek opravdu komplexně. Byl bych 

nerad, kdyby si to členové školské komise 
vzali osobně, ale v podstatě se jedná i o kon
trolu práce školské komise. A  protože se 
kontrolní skupina může zabývat jen podlože
nými materiály a rozhodně ne diskusí na in
ternetu a  ještě k  tomu Facebooku, žádám 
všechny, kdo kontrolní skupině KV chtějí 
k této kontrole něco sdělit a jsou ochotni toto 
své sdělení i  podepsat, aby se přihlásili 
na  mou eadresu calta.vit@centrum.cz. Po
kud by někdo měl problém s  tím, že jsem 
„náplava“, může kontaktovat další členy kon
trolní skupiny pana Jiřího Blažka, zastupitele 
za  DOST, či pana Václava Majera, který je 
členem KV za ODS.

Vít Calta 
předseda kontrolního výboru zastupitelstva

V  minulých číslech Odrazu vyšlo několik 
článků zabývajících se problematikou platby 
za odpady. Názory se různí. Na  jedné straně 
stojí snaha paušální roční poplatek zrušit zce
la a zahrnout ho do platby daně z nemovitosti, 
na straně druhé idea zavést poplatky v závis
losti na množství vyprodukovaného odpadu, 
tj. v závislosti na velikosti popelnice a četnosti 
jejího vyvážení. Nic nového pod sluncem – 
stojí zde proti sobě dva běžně používané mo
dely nakládání s odpady. Na první pohled se 
zdá být výsledek jasný – samozřejmě spraved
livě platit podle množství odpadu, kdo třídí, 
ušetří si kapsu a kdo ne, ať pěkně cáluje. Na
příklad autor článku platí za pětičlennou rodi
nu nehorázný peníz a  popelnici má stále 
prázdnou (pokud zrovna neuklidí sklep).
Zde je ovšem na  místě hlubší úvaha, co se 
stane ve chvíli, kdy výše vynaložených peněz 

nebude dána striktně, ale bude na vůli obča
na. Část obce (chtěl bych věřit, že většina) 
bude třídit, tak jak třídila dosud, zakoupí 
možná menší popelnici (neboť dosud ji vy
váželi poloprázdnou) a možná mírně ušetří. 
Zejména pro větší rodiny by to byl určitě fi
nanční přínos – množství vyprodukovaného 
odpadu z domácnosti není rozhodně lineár
ně závislé na počtu členů (na rozdíl od pau
šálního poplatku).
Je mezi námi ovšem mnoho takových, kteří 
začnou spekulovat, jak ušetřit víc a bez náma
hy. Popelnici třeba nechají vyvážet méně čas
to, např. jen jednou za  měsíc. Co se stane 
s obsahem po třech nedělích, třeba v létě, ne
chám na fantazii čtenáře. A že se nám odpad 
do  zmenšené a  nevyvážené popelnice neve
jde? Šoupnout ho v černém pytli do příkopu 
u silnice je přece tak snadné. V lepším případě 

se to nenápadně vyveze do  kontejneru před 
panelák v sousedství. Úklid obce zaplatí obča
né ze svých daní, popelnici před panelákem 
chudáci majitelé bytů. Zvýšení zájmu o třídění 
odpadů to podpoří u velmi malého procenta 
– ti slušní třídí už dnes, ti druzí třídit rozhod
ně nezačnou.
Jinými slovy, obávám se, že do  některých 
oborů prostě zásady tržního hospodářství 
nepatří (někteří ortodoxní zastánci volného 
trhu jistě teď vyskočí ze židle), zejména 
v naší společnosti, která tímto směrem ještě 
bude muset dospět. Smiřme se proto s  tím, 
že platba za  popelnice je v  našem rybníčku 
jen další formou daně. A možná ho opravdu 
zahrňme do  daně z  nemovitosti, odpadne 
alespoň trapná administrativa. 

Michal Hadraba

Jak je to opravdu?

Odpady – platit, či neplatit tržně?

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen 

Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. 
Stáří : 15–20 týdnů.

 Cena 149–180 Kč/ks dle stáří. 
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční:  

V neděli 10. srpna a 7. září 2014
Roztoky – u parkoviště restaurace Tiché údolí – 12.05 hod.

...........................................................................................................................................................................................................................................

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Případné bližší informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod., tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840



Roztoky dostaly po dohodě v koalici z roku 
2012 novou autobusovou linku 359. Původ
ně možná dobrý záměr se v  současné době 
ukazuje býti neefektivním, což kritizovali 
i  někteří zastupitelé. Město na  ni smluvně 
příspívá zálohově „pouhých“ 35 tisíc korun 
měsíčně (což je zhruba čtvrtina celkových 
příspěvků na linky 340 a 350), ale je to zby
tečná investice, která městu příliš nepomáhá. 
Je evidentní, že velká část obyvatel města, 
která žije například v Solníkách, je odlouče
na od veškeré dopravy do Prahy. Ovšem my
slím si, že linka Solníky–Dejvice by byla 

ve výsledku prospěšnější než další přesedání 
na jiný autobus nebo vlak do Prahy. 
Nejrozumnější se zdá být posílení linek 340 
a  350, které nedostatečně pokrývají ranní 
špičky do  Prahy, a  nočních spojů z  Prahy. 
Ranní autobus z  Roztok připomíná spíše 
plechovku sardinek než důstojný dopravní 
prostředek. Zkultivování ranní dopravy 
do  Prahy je možná lepší nápad než luxus 
autobusu „nádraží–Solníky–pivovar–Such
dol“, který je prospěšný maximálně houba
řům a  pivním fanouškům. Autobus duchů 
měl možná naplňovat krásnou ideu kolektiv

ního zájmu, ovšem Roztoky potřebují peníze 
jinde. 
Upřímně nevím, proč byl autobus 359 tak 
důležitým předmětem koaličního jednání, 
ale doufám, že s dostatkem sebereflexe s tím
to problémem dokážeme něco udělat. 
Mně a  místní ODS připadá, že linka 359 je 
ztělesněním problému, který trápí celé Roz
toky – nedostatku dialogu mezi městem 
a občany. Doufám, že se to nejen v dopravní 
sféře zlepší.

Roland Mádlo

Vážení,
obracím se na  Vás s  dotazem, zda by bylo 
možné věnovat se v  některém vašem bu
doucím čísle tématu autobusového spojení 
do  našeho města Roztoky. V  březnu 2014 
byla zřízena nová autobusová linka č. 359 ze 
Suchdola do RoztokBěliny. Věřím tomu, že 
zřízení této linky nebylo jednoduché a stálo 
Městský úřad Roztoky i Obecní úřad v Úně
ticích nemalé úsilí. Jednalo se také o dodr
žení slibu, který představitelé úřadu v Roz
tokách slíbili svým občanům. Osobně jsem 
zřízení této linky přivítal, jelikož každé 
nové spojení je pro občany města žádoucí. 
Mé nadšení ovšem brzo zchladil fakt, že 
linka nebude jezdit až na  Vítězné náměstí 
v  Praze 6. Tím je pro mě a  mnoho jiných 
spoluobčanů Roztok a Únětic dojíždějících 
každý den autobusem do práce linka prak
ticky nepoužitelná. Autobusy, kterými se 
může občan Roztok dostat do Prahy na Ví
tězné náměstí, jsou č. 340 a  č.  350. Tyto 
linky jsou velmi často přeplněné a při dojíž
dění do Prahy a zpět činí mnoha cestujícím 
docela potíž se ráno i odpoledne do autobu
su vůbec dostat. Pokud nastupuje maminka 
s kočárkem, pak se z cestujících stávají „sar
dinky v plechovce“ a o nějakém pohodlí pro 
cestující není ani řeč. 
Občas bych přál těm, kteří počítají pravi
delně cestující a dávají informace Ropidu, 
se těmito autobusy zejména ráno a odpole
dne svézt. Většinou toto počítání cestují
cích dělají brigádníci, těm je pak asi docela 
jedno, jak kulturně budou cestující jezdit. 
Případně se těmito autobusy mohou svézt 
ve  špičce sami představitelé Ropidu, aby 
měli představu, jak vůbec vypadá doprava 

do města Roztoky. Nemuseli by pak v bu
doucnu aspoň dělat propagační akce. Člo
věk, který do práce jezdí každý den autem, 
si určitě takovou představu udělat rozhod
ně nemůže. Proto mi docela vadí, když při 
cestě do práce nebo z práce konečně opus
tím přecpaný autobus linek č. 340 nebo 
č. 350 a vidím téměř prázdný autobus linky 
č.  359. Vždy mě napadne stejná otázka, 
proč tento autobus nemůže jezdit do Prahy 
na Vítězné náměstí, což by občané Roztok 
a  Únětic jistě uvítali a  linka by také po
mohla přetíženým linkám č. 340 a  č. 350. 
Ropid by mohl namítnout, že linka č. 359 
má malou kapacitu. Tento jeho případný 
argument ovšem neobstojí, protože obdob
ná linka č. 116 (menší pražský autobus) 
jezdí bez problémů na  Vítězné náměstí. 
Myslím, že pokud zjistí Ropid, že linka 
č. 359 není dostatečně vytížená, pak linku 
č. 359 zruší bez náhrady. Samozřejmě to 
udělá až po obecních volbách, které se ko
nají na podzim tohoto roku. Občané Roz
tok a Únětic s tím už ovšem nic neudělají. 
Určitě něco zřídit není tak jednoduché 
jako něco zrušit. Odůvodnění bude také 
jednoduché. Pro malou vytíženost linky č. 
359 se linka ruší bez náhrady. Občanům 
Roztok a  Únětic pak zbude jen hořkost 
v  hrdle a  další nedůstojné dojíždění 
do  Prahy zejména v  pracovních dnech. 
Proto bych chtěl, aby se tomuto tématu 
věnoval některý váš budoucí článek a vyjá
dřila se k  tomuto tématu i  kompetentní 
osoba z vedení města. Byl bych velmi rád, 
abyste tento celý můj otevřený dopis, po
kud to bude možné, zveřejnili ve  vašem 
budoucím čísle Odrazu s komentářem, zda 

je možné, či není možné, aby linka č. 359 
jezdila až na  Vítězné náměstí v  Praze 6. 
Zejména občané Roztok uvítají, kdyby lin
ka č. 359 nekončila v zastávce Roztokyná
draží, ale pokračovala dál do cílové zastáv
ky PrahaVítězné náměstí a  rovněž z  této 
zastávky jezdila i zpět.

Tomáš Petschnigg
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POLEMIKY A KOMENTÁŘE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Směr Bělina!

Doprava

Redakční poznámka: 
V současné době probíhá na lince 359 
zkušební provoz, zhruba po půl roce 
bude vytíženost autobusu vyhodnocena 
a jízdní řád bude upraven.



Pracujeme pro obec uÏ dvacet rokÛ. Jsme názorovû konzistentní.
Neprovázejí nás skandály ani personální ro‰ády. Nejsme zavázáni
Ïádn˘m developerÛm ani politick˘m uskupením. Na‰i zástupci pracují
v mûstské radû, v zastupitelstvu a komisích. Za místostarostou
Stanislavem BoloÀsk˘m je kus dobfie odvedené profesionální práce!

� U čeho jsme rádi v právě končícím volebním období byli? Nestyděli jsme se nikdy za to, že jsme
součástí koalice. Spolu jsme dosáhli nepřehlédnutelných úspěchů, máme společné prohry, občas jsme se
s partnery přeli a nesouhlasili spolu. Přesto jsme přesvědčeni, že se v Roztokách a Žalově mnohé podařilo! 

� Méně se brodíme v bahně! Vyrostly nové silnice a chodníky. Jsme tomu rádi, byli jsme u toho, je to i náš
úspěch. V příštím volebním období bychom chtěli, aby se při projektování a realizace silnic a chodníků víc
myslelo a méně předělávalo již hotové. Rychlost by neměla vítězit nad užitečností a estetikou!

� Aktivně jsme přispěli k navyšování počtu míst v mateřských školách. Jsme potěšeni, že se to
podařilo, v dalším volebním období budeme pokračovat.

� Škola stojí a uvnitř je to škola nového tisíciletí!
Máme z téhle společné práce velkou radost, Roztoky si novou školu za rozumný peníz zasloužily.

� Mrzí nás poněkud tupě vybetonované plochy kolem školní jídelny. Chceme být u toho, až se bude kultivovat
zbytek zahrady!

� Podařilo se zachovat podporu spolkům, které v Roztokách působí. Zabránili jsme tomu, aby byly
sportovní a kulturní organizace sešněrovány nesmyslnou vyhláškou, která by jejich činnost byrokratizovala. Rádi
bychom, aby se podpora spolkům všeho druhu v příštím volebním období zdvojnásobila!

� Mysleli jsme na seniory a sociálně potřebné a trpělivě přesvědčovali koaliční partnery, že není dobré
nutit nájemce obecních  bytů k jejich odkoupení a že není dobré zdražovat nájemné tam, kde bydlí potřební
lidé. Jsme rádi, že se nám to alespoň dílčím způsobem podařilo.

� Místostarosta nominovaný naší stranou aktivně vyjednával o odkupu pozemků na Levém Hradci.
Město má díky tomu šanci posílit majetková práva u ceněné národní kulturní památky!

� Jsme připraveni podpořit rozumnou, invenční a pro Roztoky přijatelnou variantu výstavby v Nádražní
ulici na místě továrního areálu. Nechceme zablokování už tak husté dopravy, podpoříme výstavbu
architektonicky zajímavou, s přidanou hodnotou ve formě divadélka a oddělení mateřské školy. Obdobně
chceme postupovat v Tichém údolí. Netěší náš ruina Maxmiliánky, ale podpoříme na jejím místě jen
projekt citlivý k jedinečnosti Tichého údolí.

I Roztoky a Îalov mohou kvést!

Tomáš NOVOTNÝ Jaroslav KUBEČKA Michal HADRABA Alexandra NARWA Dagmar CAISLOVÁ Martin DANÍČEK 

S podporou Nestraníků
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V minulém Odrazu byl otištěn dotaz paní Ra
zimové stran fungování roztockého dětského 
střediska. Poněkud jsem se podivil, proč se ta
ková věc objevuje v  místním tisku, a  s  paní 
Razimovou se spojil přímo, nicméně odpověď 
by mohla zajímat více čtenářů, a proto ji dává
me k dispozici.
Je pravda, že minulý rok byl pro dětské středis
ko v Roztokách, které provozuje naše společ
nost, složitý. Z  nejrůznějších důvodů došlo 
k  obměně několika lékařů. Například 
MUDr.  Brejchová se rozhodla odejít do  dů
chodu, MUDr.  Kozák odešel na  kliniku 
do Mnichova atd. Bohužel, shodou náhod se 
změny udály v  poměrně rychlém časovém 
sledu a naprosto chápeme, že to někteří rodiče 
mohli nést s obavami. Jsme si vědomi, že kaž

dá změna dětského lékaře je vždy pro rodiče 
obtížná, proto mezi naše hlavní priority při 
hledání jejich nástupců patřil – kromě odbor
nostních a osobnostních kvalit – také výhled 
na  to, aby v  Roztokách setrvali dlouhodobě. 
Věřím, že se to podařilo a že vám naše roztoc
ké středisko může kromě přívětivého prostředí 
moderně vybavených ambulancí, dlouhé ordi
nační doby (až 50  ordinačních hodin týdně, 
z  toho dvakrát v  týdnu od 8 do 18), systému 
objednávání na konkrétní čas, díky kterému se 
nám podařilo výrazně omezit čekání, důsledně 
oddělených čekáren pro zdravé a  nemocné 
děti a  dalších výhod, nabídnout i  špičkové, 
a hlavně stabilní personální obsazení.
Ambulantní zdravotnictví je v  ČR privátní 
a město s ním nemá v podstatě nic společného. 

Problémy je třeba hledat především jinde – v ne
zvládnuté koncepci zdravotnictví a zdravotnic
kého vzdělávání, kvůli které máme nevhodnou 
věkovou strukturu lékařů, kteří se navíc zároveň 
mohou svobodně rozhodnout i pro práci v za
hraničí. Z toho důvodu je v případě některých 
lékařských odborností (zubní lékaři, praktici, 
dětští lékaři, ale i  gynekologové či psychiatři) 
personální situace ve zdravotnictví velmi nepří
znivá (mimo Prahu a  střední Čechy někde až 
kritická). V rámci poskytování péče roztockým 
občanům se však naše společnost snaží i v takto 
nesnadném prostředí, abychom našim pacien
tům poskytovali co nejlepší péči a služby.

Tomáš Šalamon 
jednatel Zdravotnického zařízení s.r.o.

Zahradní koncert žáků naší 
základní umělecké školy jsme 
letos kvůli probíhajícím úpra
vám na školní zahradě uspo
řádali na  louce před měst
ským úřadem.

Naše smysly okouzlily nezapomenutelné 
umělecké výkony mladších i  starších žáků. 
V bohatém repertoáru si tak přišel na své ka
ždý z nás. Po hudebním úvodu, zahrnujícím 
vážnější i veselejší skladby světoznámých skla
datelů, vystoupili mladší žáci s  překrásným 
tanečním programem. Více než dvě stovky 
diváků se mohlo během večera přesvědčit 
o  skvělých výsledcích, kterých díky své píli 
a  trpělivému vedení svých pedagogů žáci 
za  uplynulý školní rok opět dosáhli. Kostel 
Narození sv. Jana Křtitele v  bezprostřední 
blízkosti louky dodával atmosféře koncertu 
také duchovní rozměr.

Všem, kdo se na organizaci koncertu podíleli, 
bych chtěla moc poděkovat. Zejména panu 
Josefu Sládkovi, řediteli Technických služeb, 
za posekání louky a zajištění zázemí pro divá
ky. Dobrovolným hasičům za  zajištění pří
střešků pro diváky i  účinkující. Paní Mirce 
Kalinové, vedoucí sociálního odboru, za  las
kavou péči o roztocké seniory, kteří byli na le
tošním zahradním koncertu významnými 
hosty. Panu Bohumíru Šléglovi, řediteli roz

tocké základní umělecké školy, jenž se vždy 
s chutí pustí do každé akce, kde mohou svůj 
um prezentovat všichni „jeho“ žáci, a  který 
také podpořil myšlenku propojení nejmladší 
a nejstarší generace i na tomto koncertu. Dě
kuji všem účinkujícím a učitelům i všem trpě
livým rodičům, kteří svým dětem dávají příle
žitost zažít radost z hudby a tance. 
Děkuji roztockým babičkám a dědečkům, kte
ří dorazili na koncert v plné síle a s nadšením 
si užívali hudbu i  tanec v  podání naší nej
mladší generace. 
Milé maminky, vážení tatínkové, milé děti, 
babičky i  dědečkové, těším se na  viděnou 
s  vámi na  Dni dětí a  seniorů, který pro vás 
letos nachystáme v sobotu 6. září od 15 hodin 
na louce před městským úřadem.

Marie Šlancarová 
předsedkyně zdravotní a sociální komise
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Dětské středisko v plné kondici

Tradiční zahradní koncert netradičně na louce  
před městským úřadem

Bohoslužby 
Českobratrské 
církve evangelické
Na podzim 2014 se budou  
konat v termínech:
21. září od 10.30
19. října 
16. listopadu 
konat rodinné bohoslužby 
v Roztokách, Jungmannova 
za městskou knihovnou 
(ateliér sdružení Roztoč).
Srdečně zveme.

Ustavující schůzka mládeže při Sboru církve československé 
husitské
Dovolte mi, abych vás stručně informoval o tom, že v neděli 1. 6. se uskutečnilo historicky první setkání 
mládeže při Sboru církve československé husitské (CČSH), jejímiž účastníky byli Eliáš Brodský(4), Kristian 
Brodský (9), Jiří Medek (6) a Antonín Rozkydal (6). Snahou tohoto kroužku dětí a mládeže od 4 let je 
nabídnout dětem zajímavou a poučnou náplň volného času. Kroužek mládeže se bude scházet pravidelně 
poslední neděli v měsíci po pravidelných bohoslužbách ve Sboru CČSH v Jeronýmově ulici. A co zajímavého 
bude náplní kroužku mládeže? Časté výlety do přírody, procházky do okolí našeho města, výlety do Prahy 
i celé ČR, návštěvy kamarádů v dětských domovech, podpora kluků a holek s handicapem, poznání našeho 
města a starost o své okolí, besedy ze zajímavými lidmi, setkání s dětmi z jiných kroužků mládeže i z jiných 
církví, družba s dětmi z evropských i vzdálených zemí a mnoho dalšího. Pokud vás některé téma zaujalo, 
přijďte po prázdninách mezi nás. 

Ing. Tomáš Rozkydal
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Den dětí, který se konal v  pátek 30. května 
2014 v  parku na  Tyršově náměstí, je již 
úspěšně za námi. Sluníčko nám svítilo a my
slím, že jsme si to všichni moc a moc užili.
Sluší se ale poděkovat všem, kdo se na této již 
tradiční akci podíleli. Děkuji všem sponzo
rům, kteří přispěli buď finančně, nebo věc
nými dary a  dárky: Letiště Praha, město 
Roztoky, Přemyslovské střední Čechy, paní 
Monika Meixnerová Papírnictví Cyrani, 
ČEZ, OSRAM, pojišťovna Maxima, paní He
lena Chvojková Paspartování – rámování.
Děkuji svým věrným spolupracovníkům: 
Markétě Hrůzové, Líbě Vodrážkové, Ven

dulce Bromovské, Adéle Kabrhelové, Petře 
Drdové, Tereze Náhlovské, Dáše Cozlové, 
Týně Čermákové, Anetě Chalupové, Matěji 
Nižňanskému, Filipu Drdovi, Báře Cikhar
tové. Děkuji paním a slečnám z městského 
úřadu Evě Skalníkové, Miroslavě Kalinové, 
Anně Posingerové, Markétě Skálové…
Děkuji Cafe del Rio (Monice Muhlbergero
vé) a  CafeBar Eiffel (Petře Přikrylové) 
za  bezplatné poskytnutí hygienického zá
zemí všem návštěvníkům Dětského dne. 
Sokolu Roztoky za  poskytnutí přívodu 
elektrické energie (Martině Saskové za její 
akčnost).

Speciální poděkování patří našemu Sboru dob
rovolných hasičů pod velením René Šmída.
Dlouholetá spolupráce s nimi je vždy doko
nalá a velice pohodová, čehož si velice vážím.
Děkuji Technickým službám (panu Sládkovi) 
za  technickou pomoc, bez které bychom se 
neobešli.
Dovolím si osobní poděkování celé své rodi
ně. Svým dětem, a zvláště svému muži Jaro
slavu Drdovi za bezmeznou trpělivost, pod
poru, a  především pomoc ve  všem. Jsme 
tým.

Vlaďka Drdová

Je každoročním obyčejem Občanského sdružení Levý Hradec, že 
21. srpen jest vyhrazen výstupu na bájný vrch Řivnáč, jehož účast
níci vzdají hold svým předkům, kteří nikdy neváhali vystoupit 
na  vrchol tohoto legendárního kopce, aby se pomodlili za  trochu 
toho deště pro svá pole, zahrady i sady. 
Současníci vystupují v tento den na vrchol nejen proto, aby uctili tento 
bohulibý obyčej svých předků, ale aby i vzpomněli vstupu vojsk Varšav
ské smlouvy, ježto jim i jejich otcům změnil či zkazil život…
Onen pěší výstup je vždy charakterizován rozvážným krokem, úsměv
nou pohodou a přátelskými rozhovory. Na vrcholu Řivnáče se znovu 
otevře krajina s pohledem na horu Říp i na (nad blízkou Podmorání) 
vzkvétající skládku Regiosu, výsledek to lidského úsilí… Setkání je vždy 
zakončeno zpěvem vlastenecké písně Čechy krásné, Čechy mé…
Po sestupu se pak (jako vždy) účastníci uchýlí do restaurace Na Hřiš
ti k přátelskému posezení, debatám plným jemné ironie i vzpomínek, 
jakož i za účelem kvalitního občerstvení.
A tak zveme své milé spoluobčany, členy i nečleny všelikých stran a hnu
tí,věřící i  ateisty, přátele turistiky, tradic, humoru i  ptákovin k  účasti 
na této bohulibé akci konané ve čtvrtek 21. 8. v 18.00 hod. v Žalově.
Prezentace: v 17.30 v restauraci Na Hřišti. Prezentace je dle zákona 
o  ochraně osobních údajů povinná. Každý účastník obdrží za  trest 
Pamětní list!

Oděv a výstroj: pevná turistická obuv, nepromokavý plášť či bunda, 
cepín či hůl, vhodná pokrývka hlavy.
Program:
a) Tradiční soutěž o co nejrozvážnější krok
b) Projev předsedy OS Levý Hradec
c)  Společný zpěv písně Čechy krásné, Čechy mé.
KVALITNÍ OBĆERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!!!

Ladislav Kantor, Občanské sdružení Levý Hradec

Tak tady budeme jednou čekat na  vlak 
do Roztok, pokud budeme nastupovat na za
stávce Podbaba. To, co vidíte na vizualizaci, 

bude ale realita až od  28. listopadu, kdy se 
předpokládá zprovoznění i druhého nástupi
ště směrem na Roztoky.
Od  29. srpna již první ranní vlaky nebu
dou zastavovat v Bubenči, ale obousměrně 
na zastávce Podbaba na koleji blíže termi
nálu tramvaje.  Umožní to nové kolejové 
spojky umístěné blíže k Roztokám, zatím
co od  této zastávky až ke  spojce tratí 
do  Holešovic a  do  Buben se bude nadále 
z  důvodu pokračující stavby jezdit jedno
kolejně.
Druhá etapa výstavby zastávky bude probí
hat od 30. srpna do 28. listopadu 2014, kdy 

bude vybudováno nástupiště na straně k Vl
tavě (směr jízdy vlaků od Prahy do Roztok) 
a  vlaky začnou od  28. 11. zastavovat každý 
ve svém směru.
Přístup na  zastávku bude úrovňový, součástí 
bude také podchod pod tratí mezi Jednořadou 
a Papírenskou ulicí, pro imobilní cestující bude 
přístup bezbariérový po šikmých rampách.
A  k  čemu je vlastně tato zastávka dobrá? 
Umožní přestup mezi vlakem, tramvají a au
tobusem. A posunutí konečné stanice tram
vaje dostane po dvou letech konečně smysl.

Vít Calta

Ještě jednou Dětský den

Na Řivnáč již poosmé!

Zastávka Podbaba již od 29. srpna

Foto: Stan Marušák

Pohled ze směru od železniční stanice Bubeneč
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Středočeské muzeum v Roztokách

Aktuality z Kvítka

OD 20. 6. 2014 NOVÉ STÁLÉ EXPOZICE!:

• Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na letní byt 
Prostřednictvím instalovaných vilových interiérů poznáme životní 
styl „lufťáků“ druhé poloviny 19. století, a  to včetně prezentované 
dobové módy. Roztocké Tiché údolí bylo totiž první lokalitou, kte
rou  pro své letní pobyty využívali pražští obchodníci a továrníci.
• Vrchnostenská správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce
Obytné prostory a kancelář vrchnostenského úředníka Lichtenštejnské
ho panství na konci 18. století. Nahlédnutí do dobově vybavených pri
vátních pokojů úředníka včetně kuchyně a spižírny se zásobami, a ze
jména kanceláří velkostatku.
• Ateliér Zdenky Braunerové (1858–1934) 
Stálá expozice malířky, grafičky, knižní výtvarnice a  organizátorky 
kulturního života. Kvůli povodním v současnosti uzavřen.

AKCE ČERVENEC–SRPEN:

• Do 9. 11. 2014: Od bezu k šafránu / Barvířské rostliny
– výstava s doprovodným programem a dílnami. Nechybí hravý kou
tek pro děti i dospělé s vlastnoruční výrobou! 
• Do 13. 7. 2014: Poznávej se!
 Putovní výstava IQ parku Liberec s více než 60 exponáty vycházející 
z fascinace lidským tělem a jeho schopnostmi. 
• 18.–26. 10. 2014: Tajemství rostlin / Foto grafie Viktora Sýkory 
– nečekaný a fascinující náhled do světa rostlin.

JIŽ BRZY:

• 6. 9. 2014: Salon Zdenky Braunerové s koncertem 
– Dny evropského dědictví – vstup zdarma
• 28. 10. 2014: Den Středočeského kraje

Marcela Uhlíková 
Více informací na www.muzeumroztoky.cz

Divadélko Kvítko má sice spolu s  dětmi prázdniny, přesto vás ale 
chceme již nyní pozvat na dvoudenní minifestival:

Zasaď strom, ať máš kyslík na hraní a zpívání
Jde o festival pro rodiče s dětmi a bude probíhat ve dnech 30. 8.–31. 8., tedy 
poslední srpnový víkend.
Program začne v  sobotu ve  14.00, kdy spolek roztockých loutkářů 
Kvítko, společně s rodiči, dětmi a také hosty festivalu vysadí několik 
stromů na Školním náměstí, případně na školní zahradě. Obě tato 
místa byla zatížena dostavbou školy. Poté se přesuneme na  školní 
zahradu, kde bude zajištěno občerstvení a k tanci a poslechu zahraje 
finalista folkového a country festivalu Porta 2014.

Program bude pokračovat druhý den – v  neděli 31. 8. 2014 – opět 
od 14.00. Program zahájí svým představením divadlo LOUTKY BEZ 
HRANIC. Poté si děti pod vedením zkušené lektorky vyrobí jednodu
chou loutku a  společně si zahrajeme krátkou pohádku pro rodiče, 
ostatní děti a další veřejnost.
Festival je podpořen Letištěm Praha, a. s., v  rámci projektu Dobré 
sousedství.
Všechny srdečně zveme a těšíme se na setkání.

Za Spolek roztockých loutkářů  
Katka Čížková

Nečekaný a fascinující náhled do světa rostlin  
prostřednictvím fotografií Viktora Sýkory.

Středočeské muzeum v Roztokách zve

 na Šermířské rozvernosti 2014, 
které se uskuteční 30. srpna (sobota) 2014. Začátek programu ve 13 hodin.

Odpoledne plné šermířských soubojů a divadelních představení, dětských her, lukostřelby, čajování, kejklířů 
a ohňových hrátek, které doplní ukázky řemesel a doboví trhovci.
O divadelněšermířská představení se postará Bibus Spiritus – spolek šermířů, amatérských divadelníků, 
tanečníků a koňáků, milovníků historie a romantiky… 
Přijďte si do zámeckého nádvoří vyslechnout dávné příběhy o hrdinství, cti a slávě. 
Přijďte se rozloučit s prázdninami!



sobota 30. srpna 2014 od 16 hodin

Občerstvení, palačinky, opékání buřtů u ohně

Program pro  děti: 
minipřekážková dráha, výtvarná dílna, 
malování na obličej

Akce se koná s  podporou:

CČSH Roztoky, Město Roztoky
a Roztoky - město pro život

Vás srdečně zvou
na tradiční přátelské a hudební setkání

LÉTO JEŠTĚ

NEKONČÍ
zahrada Husova sboru, Jeronýmova 515, Roztoky

Vítáni jsou všichni, rodiny i jednotlivci, 
s libovolným hudebním nástrojem i bez něj



Nad kazatelnou a oltářem Husova sboru vystupují z omítky tato slova: 
„Já jsem ta cesta, pravda i život“ (Jan, kapitola14, verš 6). Tak zní citát 
z evangelia sv. Jana…
Mohl jsem si ho povšimnout za  ta léta mnohokrát, ale bůhví jakou 
ironií osudu se mi povedlo zaznamenat jej až nyní – až během  před
poslední skladby koncertu skupiny BRAN…
Skupina je v Roztokách už podruhé, naposledy jsme o ní psali v minu
lém čísle tohoto listu, a  tak jen pro úplnost, resp. pro ty, kteří o  této 
kapele slyší poprvé, cituji pár slov z  materiálů skupiny: „Slovo bran 
znamená v bretonštině havran, a v keltských legendách je havran pova
žován za  posla dobrých zpráv. Bran znamená i  profesionální pojetí 
hudby vycházející ze starých bretaňských lidových motivů, dávných 
tanců a zpěvů moře.  Osobitě zpracované tradiční písně a tance, dopl
něné vlastními skladbami členů kapely vytvářejí vlastní svět, ve kterém 
mají rozhodující slovo sny.“
A bylo opravdu co poslouchat. Kapela nemá žádné technické problémy, 
vše je zvládnuté s lehkostí a bravurou. Opravdu nemusíte mít strach, že 
sólista své sólo ,,nepřežije“, tj. samým úsilím omdlí, či si zmotá prsty 
do  vánočky. Ostatně lehkost a  samozřejmost výkonu je základním 
předpokladem, abyste tuto hudbu mohli vůbec hrát. Když si přimyslíte 
nápaditá aranžmá – není se o čem bavit…
Vedle suverénních hudebníků (V. Jindra – kytara, T. Görtler – akor
deon, M. Wróblewski – saxofony, P. Tichý, – kontrabas, J. Chalupa – 
bicí) je samostatnou kapitolou (ostatně jak se na  kapelníka sluší) 
znamenitý flétnista Robert Fischmann. Ten se představuje i v roli só
lového zpěváka. A není to jen tak ledajaký zpěv. Jak je obecně známo, 
zpívající instrumentalisté (na rozdíl od některých sólozpěváků) bez
pečně frázují i intonují. Jeho zpěv má však něco navíc – feeling i inte
lekt. Navíc celý koncert kultivovaně a se záviděníhodným humorem 
uvádí!
A  tak před námi za  spontánních reakcí publika defilují námořníci 
i  korzáři, milostné příběhy i  popisy krajiny, nevěsty i  poustevníci 
v barevných příbězích nabitých životem…
Je dobrým zvykem dramaturgie Husova sboru, že své významné kon
certy spojuje s  výstavami výtvarných umělců. Nemusíte se mnou 
souhlasit, ale považuji za přednost i  fakt, že se tu střídají výtvarníci 

profesionální s nadšenci, amatéry. Dva světy: první, limitováni trhem, 
a tudíž podvědomě  leckdy inklinující k obecnému vkusu – druzí pak 
zápolícící s touhou vyjádřit dosud neviděné, a tak neuchopitelné...
Výstava Petra Arneta s  dominantním cyklem Nová vegetace zahrnuje 
vidění světa během několika desítek let. Jeho tvorba je vždy spjata s pří
rodou, od prvních obrazů, vystavených ve větvích na kraji lesa v mládí, až 
po současné motivy osamění, kdy je jeho imaginace zdánlivě ochromena 
mozkovou příhodou a následným ochrnutím levé poloviny těla. Z no
vých vizí i vzpomínek, například na putování po ostrově Lanzarote pře
měněného sopečnou činností na pustinu, kde na jediném místečku vyra
zí malá rostlinka, maluje svůj svět…   
Pulzuje v něm téma zmaru i zrození ve věčně se střídajících periodách 
nevypočitatelného kyvadla bytí…
Neboť: Já jsem ta cesta, pravda i život…

Ladislav Kantor

P. S.: Výstava je otevřena do konce prázdnin vždy v neděli od 9 do 12 hod., 
nebo na požádání na tel. 220 951 051
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Já jsem ta cesta, pravda i život…
(Skupina BRAN a P. Arnet v Husově sboru)

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – srpen, září
Pá 20. 6. Otevření nové stále expozice – Jak se jezdilo do Roztok na letní byt Středočeské muzeum, Roztoky 

Pá 6. 6.–5. 11. Od bezu k šafránu – výstava barvířské rostliny Středočeské muzeum, Roztoky

So 14. 6. –31. 10. Letní keramická plastika – výstava Středočeské muzeum, Roztoky

Po 18. 8.–22. 8. Prázdninové týdenní příměstské tábory – hlásit se můžete na info@lexik.cz, 
tel. 739 035 000 Lexik, Roztoky

So 30. 8. Léto ještě nekončí – tradiční setkání na farní zahradě Od: 16.00 hod. CČSH, Roztoky

So 30. 8. Šermířské rozvernosti – den plný soubojů, her Středočeské muzeum, Roztoky

So 30. 8.–Ne 31.8. Dvoudenní minifestival Školní náměstí, zahrada ZŠ

So 6. 9. TYPáci – rockový koncert. Od: 19.30 hod. Občerstvení U Šraněk, Roztoky

So 6. 9. Salon Zdenky Braunerové s koncertem Středočeské muzeum, Roztoky

So 6. 9. Den dětí a seniorů – akce nejen pro nejmladší a nejstarší občany. Od: 14.00 hod. Louka mezi úřadem a DPS, Roztoky

So 13. 9. Slavnosti pravého a levého břehu – tradiční festival u Vltavy. Od: 10.00 hod. Přívoz Roztoky

So 27. 9. Dudácké odpoledne – ohňová show, irské tance. Od: 16.00 hod. Občerstvení U Šraněk, Roztoky
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Tenhle příběh se začal psát někdy v  létě 
roku 2003 na  roztocké radnici. Tehdy se 
tam sešli pánové Vytiska (kterého asi nemu
sím představovat), Svítek (ředitel Regionál
ní rozvojové agentury Kladno) a Huk (teh
dy jako místostarosta Roztok) a  měli před 
sebou stejný cíl: dostat do území na severo
západ od Prahy peníze, které začínají přité
kat do Česka z evropských fondů. Společný 
záměr byl, přidali se další přičinliví lidé 
a  události nabraly rychlý spád. Na  prahu 
roku 2014 byl založen dobrovolný svazek 
obcí a krátce poté, 11. března 2014, zájmové 
sdružení právnických osob Přemyslovské 
střední Čechy.
Během těch deseti let, co už od  té doby 
uplynuly, se hodně změnilo a  vypisovat 
důležité mezníky ve  vývoji sdružení by 
vydalo na celou stránku. Tři byly ale zásad
ní. Konec roku 2007, kdy byla sepsána 
a  podána strategie rozvoje na  roky 2007–
2013, která sdružení (jako tzv. místní akční 
skupině) dala možnost rozdělovat pro
středky z  Programu rozvoje venkova/ 
LEADER, dále pak kompletní výměna ve
dení v  červnu 2010, kterou se sdružení 
dostalo z vnitřní krize, a konečně přeměna 
na obecně prospěšnou společnost na  jaře 
roku 2011. Snad ještě jeden, nejnovější: 
od ledna 2014 se k dosavadním 80 obcím, 

kde o.p.s. působí a z nichž mohou žadatelé 
získávat podporu na svoje projekty, přidalo 
dalších 10 z  Kladenska. Oblast působení 
tak zahrnuje celé Slánsko, zhruba polovinu 
území spadající pod Kladno, obce z okru
hu pověřené obce Roztoky (tedy sever 
okresu Prahazápad) a pár obcí od Kralup 
nad Vltavou. Asi 570  kilometrů čtvereč
ních a 85 000 obyvatel.
Desetileté výročí proběhlo bez oslav. Nějak 
na to nebyl čas. Ale ohlédnutí nazpět nevy
padá špatně. Téměř dvě stovky podpoře
ných projektů (to je nejvíc ze všech míst
ních akčních skupin v  Česku) s  celkovou 
podporou zhruba 70 milionů korun, takřka 
bezchybný chod administrativy a  neprů
střelné účetnictví (v  prosinci 2012 získala 
o.p.s. na  administrativu organizace certifi
kát ISO 9001) a  pestrá činnost „mimo 
 LEADER“. Devátý ročník kulturního festi
valu Přemyslovská divadelní orba zavítá le
tos do Velkých Přílep, potřetí dostávaly ne
ziskovky podporu z  vlastního Malého 
přemyslovského měšce, vydáváme každo
ročně velmi kvalitní brožury o současnosti 
a  hlavně minulosti kraje (některé jsou 
i v roztocké knihovně), pořádáme semináře 
a  školení, poskytujeme servis obcím při 
zpracování výběrových řízení a  strategic
kých plánů. Ve spolupráci s dalšími sdruže

ními probíhají dva projekty spolupráce, 
Učíme se filmem a  Varhany znějící 2014, 
podílíme se na  rozsáhlém projektu Svazu 
měst a obcí, z něhož by měly vzejít návrhy 
na podporu z nových dotačních prostředků. 
Ani vyhlídka do příštích let není zlá.
Na  rozdíl od  Přemysla, který se podíval se 
za sebe na brázdu, poslal voly do skály a za
mířil koňmo k  Vyšehradu, skončit v  půlce 
práce určitě nehodláme. V  příštím finanč
ním období Evropské unie 2014–2020, kte
ré bohužel u nás začne reálně fungovat ně
kdy v  půlce roku 2015, bychom měli 
rozdělovat peněz víc, patrně ze dvou nebo 
tří dotačních programů. Dveře k nim musí 
otevřít ovšem nová strategie, kterou připra
vujeme a  jejíž dokončení vázne stejně jako 
celé finanční období na  tom, až přijdou 
„noty shora“.
Až někdy budete brouzdat po internetu, po
dívejte se na  www.premyslovci.cz. Najdete 
tam všechno o  činnosti obecně prospěšné 
společnosti a mimo jiné ty dvě stovky pod
pořených projektů. A možná si taky řeknete, 
že i v dotačním evropském socialismu se dají 
dělat docela užitečné věci.

Jarda Huk, předseda správní rady  
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

Přemyslovci v 21. století

Nabízíme vám výběr z  nových knih zakoupe
ných do městské knihovny během měsíce červ
na 2014 [knihovna.roztoky.cz – www.facebook.
com/MKRoztoky]
• Beletrie: 
Cristen, M., Věž lží
Cunningham, M., Tělo a krev
Garwood, J., Borec
Keleová-Vasilková, T., Lék na smutek
Kubelka, S., Adieu, Vídni Bonjour, Paříži 
[humorný román]
Potter, A., Na stejné vlně [humorný román]
Wood, N., Paní Hemingwayová [Vášeň, láska, 
nenávist – dech beroucí příběhy čtyř osudo
vých žen velkého Ernesta Hemingwaye.]
• Detektivky
Francis, F., Odmítnutí poslušnosti
McDermid, V., Spálené vzpomínky
Penny, L., Zátiší
Theorin, J., Zkamenělá krev

• Historické romány
Tomek, J., Královna Zenobie [Román z orientu]
Vondruška, V., Smrt ve  Vratislavi [další 
z řady knih oblíbeného českého autora]
• Pro děti
Kašpárek v  Rohlíku, Kašpárek v  Rohlíku – 
postřelená kniha [Babypunk ve  dvou svaz
cích, písně a povídání pro děti]
Kent, P., Naše město pod tíhou času [ilustro
vaný průvodce vývojem měst]
• Pro mládež
Roth, V., Divergence, Rezistence, Aliance [tri
logie z antiutopického světa]
Ness, P., Trilogie chaos : Hlas nože / Temný 
ráj / Válka hluku 
• Naučná
Bárta, M. a kol., Civilizace a dějiny [soubor 
esejů českých historiků k světovým dějinám]
Vaněk, J., Filosofie v kultuře západní tradice 
[Dějiny filosofie a filosofické směry]

Hrušková, M., Památné stromy [více knih 
o významných stromech u nás]
Zvelebil, J., Na vandru s Reflexem VII.

O těchto i dalších knihách se dozvíte více in
formací na nových webových stránkách měst
ské knihovny nebo přímo v městské knihov
ně. Prosím čtenáře, aby zkontrolovali, zda 
máme jejich aktuální email. Začali jsme posí
lat informaci o  rezervacích, předupomínky 
a chceme, aby co nejvíce čtenářů mohlo tuto 
službu využít. Program v knihovně bude po
kračovat v září.

• Letní provoz (červenec a srpen):
Pondělí 12.00–18.00, úterý 9.00–15.00
středa zavřeno, čtvrtek 12.00–17.00
pátek zavřeno

Za městskou knihovnu Mgr. Michal Špaček

Městská knihovna informuje



OD 14.00 HOD. 
KOSA VOSTRA,

BATOCU

OD 16.00 HOD. 
JUSTIN LAVASH
VASILÙV RUBÁŠ

od 18.30 hod.
ADRIAN T. BELL

od 21.40 hod.
GARAGE 

& TONY DUCHÁÈEK

OD 9.00 HOD. 
ZÁVODY ÈLUNÙ

OD 14.00 HOD. 
PROGRAM PRAVÉHO HRADCE

od 15.15 hod.
GRAMOTON / RÁJ HOUBAØÙ

od 17.00 hod.
LAKOMÉ BARKY A PETR NIKL
VEÈERNÍ POŠKOLÁCI

od 19.40 hod.
CANTINA A DIVADLO SKLEP

od 21.45 hOD.
THE TURKEY BUZZARDS

od 23.00 hOD.
HOLOKRCI

Levý bŘeh
13. 9. 2014

u přívozu 
Roztoky - klecAny

pravý bŘeh

/ WORKSHOP AFRICKÉHO TANCE / 
/ PØEDSTAVENÍ HASIÈÙ / 

/ KLIDOVÁ  ZÓNA PRO DÌTI OD MK RYBIÈKA /
/ LODNÍ DOPRAVA PO VLTAVÌ ZAJIŠTÌNA / 

 
15.30 – SESKOK PARAŠUTISTÙ DO VODY 

19:00 – VYHODNOCENÍ POLÉVKY OBOU BØEHÙ 
21.30 – SVÌTLA NA VLTAVÌ …

ÚNÌTICKÉ PIVO • KOLÁÈE 
DOMÁCÍ POLÉVKA • DOLSKÁ MEDOVINA

VÍNO A DALŠÍ PESTRÉ OBÈERSTVENÍ 

www.slavnostibrehu.cz
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Vážení rodiče,
přestože už běží prázdniny, nabízíme vám ještě pár vzpomínek na červ
nové akce školy. Naše první vzpomínka patří „rozloučení s devátými 
třídami“, které se nakonec místo v Academicu odehrálo v nových pro
storách roztocké školy – v malém kulturním sále. Vše perfektně klaplo 
– hudební doprovod, proslovy, prezentace fotografií i originální vystou
pení samotných žáků. Květiny a upomínkové dárky byly předány, po
plakali si rodiče, učitelé i žáci, a tak to má být. S vycházejícími žáky se 
tímto naposledy loučíme a přejeme jim mnoho úspěchů a štěstí na no
vých školách. A na nové prvňáčky se zase už moc těšíme. Všem čtená
řům našeho okénka přeji závěrem za  všechny pedagogy naší školy 
hezkou dovolenou či zbytek prázdnin a „slunce v duši“. 

Věra Zelenková

Těšíme se na angličtinu 
Divadélko Nazdárek navštěvuje děti v  1. a 2. třídách v průběhu školní
ho roku pravidelně. Pohádky zařazujeme tematicky, podle právě probí
rané látky. V  květnu vzhledem k  tomu, že děti v  druhé třídě začnou 
v  příštím školním roce s  výukou angličtiny, jsme zařadili pohádku 
o princi, který neuměl anglicky. Princ si princeznu mohl vysloužit jen 
dobrou znalostí anglických výrazů. Jelikož ale neměl s angličtinou žád
nou zkušenost, potřeboval pomoc dětí. Děti pomáhaly s názvy zvířátek, 
barev a geometrických tvarů. Tak si zábavnou formou procvičily slova, 
nová se naučily a vzaly za své i poslání pohádky, jak je důležité domluvit 
se anglicky, a to nejen pro státníky. Pohádku jsme zahráli i prvňáčkům 
a i ti suverénně princovi pomohli do manželství. 
V  tradici divadélka budeme pokračovat i nadále, dělá dětem radost 
a prohlubuje jejich estetické cítění. A poslání dobra v pohádkách je 
v dnešním světě plném počítačů a televize velmi důležité.

Tým pedagogů 1. stupně 

Školní družina u Hurvínka
Dne 20. května jsme s  dětmi navštívili divadelní představení „Jak 
s Máničkou šili všichni čerti“ v Divadle Spejbla a Hurvínka v Praze
Dejvicích. Počasí nám přálo, slunce krásně hřálo a  cesta vlakem 
uběhla jakoby nic. V  divadle jsme mimo zhlédnutí pohádky stihli 
i posvačit, o přestávce jsme si prohlédli vystavené loutky a koupili pár 
drobností na památku. V pořádku a plni dojmů jsme se vraceli domů 
do Roztok. Nikdo nechyběl ani nepřebýval. Žádného rohatého jsme 
s sebou nevzali – usoudili jsme, že máme svého dost, ať si užijí také 
ostatní :) Příští školní rok to pojedeme společně zkontrolovat. 

Vychovatelky ŠD

Mirakulum
Dne 12. 6. jsme spolu s dětmi ze školní družiny vyrazili na celodenní 
výlet do zábavního parku Mirakulum v Milovicích. Cesta autobusem 
uběhla rychle a před námi se otevřel pohled na areál plný atrakcí pro 
návštěvníky všech věkových kategorií. Po krátkém občerstvení jsme 
se vrhli na obří trampolínu, prozkoumali podzemní chodby plné tmy, 
lanové centrum tyčící se nad hlavami ostatních přihlížejících. Také 
jsme „dobyli“ hrad, kde děti objevily dva kostlivce. Dále naše cesta 
pokračovala do koutku plného houpaček, skluzavek aj., vše z přírod
ních materiálů. Když nastal čas oběda, vyhledali jsme si stinné místo, 
kde jsme se osvěžili domácími svačinkami a zároveň jsme prozkou
mali nabídku zdejšího občerstvení. Chvíli jsme také bloudili v bludiš
ti, ale odměnou byla zmrzlina v blízkosti východu ze zeleného laby
rintu. Před odjezdem jsme zhlédli mini zoo a poté již honem spočítat, 
najít kamaráda do autobusu a nasedat! Cestou k domovu pár z nás 
pod tíhou dojmů a zážitků přemohl spánek. Výlet se nám líbil, počasí 
bylo super a doufáme, že jsme v Mirákulu nebyli naposledy. 

Vychovatelky ŠD

Spinkání ve škole – 1. B
Těšili jsme se všichni, přípravy byly veliké, ale vyplatily se, vše se nám 
dařilo (opičí dráha, soutěže, opékání buřtíků, stezka odvahy), zkrátka 
lumpačení, radost z prima večera. To, co nám připravily a nachystaly 
maminky, předčilo naše očekávání. Děti baštily, až se olizovaly. Musí
me konstatovat, že převažovala zdravá strava (ovoce, zelenina), vše 
nakrájené, upravené, ale přece jenom vítězství zaznamenaly řízečky. 
Šly na dračku. Též ovocné košíčky se rychle ztrácely. Prostě vše bylo 
úžasné.

L. Marušková, třídní učitelka,  
a I. Schafferová, asistentka

ŠJ hledá kuchařku
Školní jídelna při ZŠ Roztoky u Prahy přijme od 1. 9. 2014 pomocnou 
kuchařku – pracovnici provozu na prozatím zkrácený úvazek. Požadu
jeme praxi v  oboru. Kontakt: michaela.labutova@zsroztoky.cz, 
tel. 733 543 060

Michaela Labutová, ŠJ Roztoky 

První rok Šance pro budoucnost 
Červen je ve školním roce měsícem hodnocení a bilancování. Stej
ně tak hodnotíme 13 měsíců projektu Šance pro budoucnost, jehož 
cílem bylo navázat na dlouhodobou činnost školy v oblasti pora

Školní okénko



denství a odborné péče pro žáky se speci-
álními vzdělávacími potřebami a  vytvo
řením komplexního systému podpory. 
Čtyřmi klíčovými aktivitami projektu pod 
vedením speciálních pedagogů, asistentů 
pedagoga a lektorů prošlo 102 žáků.
Aktivity zahrnují nápravy specifických po
ruch učení, školní klub, jak se učit a  být 
úspěšný – styly učení a mimoškolní výuku.
Velký důraz byl kladen na  nápravy po-
ruch učení, kde odborným garantem je 
doc. O. Zelinková. V současné době pro
bíhá průběžná diagnostika jednotlivých 
žáků zapojených do  projektu. Náprava 
poruch učení a zmírňování jejich projevů 
vyžaduje aktivní spolupráci rodičů žáků. 
Proto byla v průběhu projektu poskytnuta 
informace o  individuální činnosti v  ná
pravných hodinách, ale i doporučení, jak 
s žákem pracovat doma.
Školní klub nabízí žákům činnosti zaměře
né především na dvě oblasti – individuální 
rozvoj žáka a skupinovou spolupráci. Na in
dividuální úrovni je kladen důraz na  pod
poru sebevědomí a  sebeuvědomění žáků, 

rozvoj tvořivosti a  sociálních kompetencí 
a zároveň také na rozvoj hrubé i jemné mo
toriky. Skupinová práce poskytuje výhodu 
ve vzájemné podpoře, umožňuje povídat si 
o  konkrétních tématech nebo případných 
problémech.
Jak se učit a být úspěšný, aktivita zaměřená 
na žáky 2. stupně. Odborný konzultant se 
s žáky zaměřuje na styly učení a výcvikové 
metody. Prostřednictvím rozhovorů, násle
chů, individuální a skupinové práce je pro
váděna analýza prospěchu žáka a zjišťována 
příčina neúspěchu v  jednotlivých předmě
tech. U každého žáka je definována potřeba 
z hlediska přístupu k přípravě na vyučování 
a nastavení plánu rozvoje žáka. 
Mimoškolní výuka probíhá v  prostředí 
mimo školní třídu – v  Lexiku. Lektoři 
s  žáky pracují v  málo početných skupi
nách, kde procvičují učivo probrané 
ve škole. Pozitivem této aktivity je ta sku
tečnost, že výuka probíhá mimo školu. Žák 
není stresován prostředím a velkým kolek
tivem, zároveň je více motivován a získává 
větší sebedůvěru. 

Každý žák zapojený do  projektu Šance pro 
budoucnost obdrží slovní hodnocení za prá
ci v jednotlivých aktivitách.
I  když škola poskytuje prostřednictvím 
odborné, individuální péče pomoc žákům 
s SPU, setkáváme se u některých žáků s ne
gativním postojem k  učení. Příčinou ne
musí být neúspěch žáka v daném předmě
tu, ale řada faktorů, které ovlivňují 
pozitivní motivaci žáka. Proto je velmi 
důležitá spolupráce s  rodiči, jejichž pro
střednictvím lze u  žáka vyvolat podněty 
pro další rozvoj a ovlivnit celkové vnímání 
učení žákem.
Za  více než rok práce na  projektu se nám 
podařilo rozšířit a zkvalitnit odborné služ
by, které jsou pro školu velice cenné. Děkuji 
celému odbornému týmu za spolupráci.

M. Bartulíková,  
věcný manažer projektu,  

ZŠ Roztoky

Jazykové kurzy 
Od září opět startují jazykové kurzy, nabízí
me jak skupinovou, tak i individuální výuku 
v moderně vybavených učebnách  se zkuše
nými lektory. Angličtinu, němčinu, španěl
štinu a francouzštinu učí rodilí mluvčí, kteří 
s námi spolupracují i na úspěšném projektu 
Cizí jazyky pro život aneb Jak se neztratit 
ve  světě. Jedná se o  projekt, jenž je určen 
žákům základních škol ve Středočeském kra
ji a  je zaměřen především na podporu kon
verzace a  znalostí reálií jednotlivých zemí. 
Vzdělávací programy jsou bezplatné, více 
informací najdete na našich webových strán
kách.
Výuku jazykových kurzů pro veřejnost zaha
jujeme v  novém školním roce od  15. září 
2014, hlásit se můžete již poslední srpnový 
týden.

Pedagogicko-psychologická 
poradna Lexik
V závěru roku proběhlo u dětí zařazených do 
kroužků Lexiček průběžné testování pod su
pervizí docentky Zelinkové. Děti obdržely cer
tifikáty, které shrnují jejich dosažený pokrok. 
V  rámci poradny probíhá i  přes prázdniny 
diagnostika, poradenství i terapie. 
Připravili jsme rovněž preventivní program 
pro školky, který jsme na  konci školního 

roku otestovali v mateřských školách v Pra
ze  19. Jedná se o  cyklus programů zaměře
ných na zdravý životní styl, primární preven
ci šikany v  MŠ, zneužití návykových látek 
a posílení kompetencí dětí.
V  Lexiku vám nabízíme možnost online 
psychologické poradny. Cílem poradny je 
pomoci lidem, kteří se ocitli v osobní krizi, 
čelí výchovným problémům nebo obtížným 
životním situacím. Můžete se obracet na 
 emailovou adresu  poradnaonline@lexik.cz.

Chůvy
Jedním z  programů podpořených Evrop
ským sociálním fondem je program Chůvy, 
jenž probíhá formou blokové výuky, na kte
rou navazuje elearning. V rámci tohoto pro
jektu jsme nabídli možnost získat certifikaci 
všem, kdo se chtějí starat o děti a být profesi
onál. 

Tábory
Nabízíme možnost, jak zajistit dětem ještě 
na poslední chvíli prázdninový program. 

Rozjezd před školou

V týdnu od 18. 8. do 22. 8. si mohou školáci 
zopakovat učební látku z matematiky a češti
ny. Postupovat budeme podle individuálních 

potřeb dětí, aby jejich start do nového roční
ku byl co nejúspěšnější.
Poslední týden prázdnin v  týdnu od  25. 8. 
do 29. 8. nabízíme pomoc školákům v kurzu za
měřeném především na češtinu a angličtinu. Tá
bor pod vedením speciální pedagožky je určen 
i pro školáky hyperaktivní či s poruchou učení.

SOS sportovně turistický tábor 
s angličtinou 
Jedná se o  tábor zaměřený na první pomoc 
a  řešení krizových situací, současně také 
na výuku angličtiny a turistiku.

Novinářský tábor 
V  Lexiku proběhne opět úspěšný tábor pro 
děti, které se zajímají o novinařinu. Čeká je 
mimo jiné exkurze do  tiskárny a  tvorba 
vlastního časopisu.

Hlásit se můžete na info@lexik.cz nebo tele
fonicky na 739 035 000, při přihlášení do po
loviny července sleva 20 % z ceny tábora.

Kolektiv Lexiku  
Mgr. Lucie Součková, 

psycholog
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Letošní sezona roztockého pěveckého sboru 
Local Vocal byla více než pestrá. 
Dvanáctičlenný sbor pod vedením sbormist
ra Martina Šmída uskutečnil od  září 2013 
do června 2014 sedm samostatných koncertů 
a dalších osm vystoupení při různých kultur
ních akcích. Kromě tradičních vánočních 
a  velikonočních koncertů stojí za  zmínku 
např. vystoupení při otevírání roztockého 
zámku, benefiční koncert pro Dobroduš 
nebo vystoupení na vernisáži v Senátu PČR. 
Koncert pro službu střediska Diakonie CČE – 
Dobroduš proběhl v  evangelickém kostele 
ve Střešovicích. Společně se sopranistkou Mag
dalenou TurchichovouŠmídovou a za dopro
vodu violoncellisty Ondřeje Michala zazpíval 
sbor skladby z období renesance a baroka. Bez
mála šest tisíc korun, které se vybraly z dobro
volného vstupného, bylo věnováno na  službu 
Dobroduš, která pomáhá lidem s  dlouhodo
bým duševním onemocněním. 
Vystoupení sboru přispělo k příjemné atmo
sféře i na vernisáži obrazů klientů Diagnos
tického ústavu pro mládež, Praha 2, která 
proběhla v prostorách Senátu PČR. 
Činorodost, nové nápady a  radost ze zpěvu 
rozhodně sboru Local Vocal nechybí. Velkou 
zásluhu na  tom má sbormistr Martin Šmíd. 
Pod jeho pečlivým vedením je Local Vocal 
společenstvím, které má snahu přispívat 
ke kulturnímu životu v Roztokách i mimo ně. 

Anna Kaucká 

Zahradní slavnost 
přicházejícího léta
Blížící se prázdniny jsme na  Levém Hradci 
přivítali tím nejlepším, co děti i  dospělí 
v  kurzech, kroužcích a  uměleckých soubo
rech sdružení Roztoč vytvořili. 
Taneční, dramatická a  hudební vystoupení 
prokládaly projekce animovaných filmů a fo
tografií, v  nedaleké Medové kavárně bylo 
možné poznat i ochutnat plody práce malých 
včelařů. Oddychnout bylo možné u  tvorby 
pomíjivých bublin nebo trvalých připínacích 
odznakůplacek.
Pestrý program se skládal především z  vy
stoupení mnoha kroužků – dramatické krouž
ky od  nejmenších až po  oceněný umělecký 
soubor Cára carara předvedly svá představení 
v nelehkých venkovních podmínkách, taneč
ní studio Po  špičkách od nejmenších dětí 
po  umělecký soubor Na  patě prokládalo 
celé odpoledne svými nápaditými choreo
grafiemi.

Stálou součástí programu se stalo vystoupení 
žonglérů – souboru Mix Trix a jejich žáků ze 
žonglérského kroužku – a  bubeníků včetně 
kapely Blabuburo.
Program završila hudební skupina BezoBrat
ři, která nám přivezla energické lidové písně 
plné historie i současnosti.
Děkujeme všem, kteří slavnost podpořili – 
městu Roztoky, panu Sládkovi z TS Roztoky, 
firmě RS maso CZ, Asociaci TOM, levohra
deckým sousedům za přijetí a ochotné zapůj
čení elektřiny a  jiného potřebného, všem 
maminkám za  napečené dobroty a  mnoha 
dobrovolníkům za pomoc při přípravě, prů
běhu i úklidu slavnosti.

Výstava „Naše pole a zahrádka“ 
na zámku
V inspirativních prostorách půdy roztockého 
zámku se uskutečnila výstava výtvarných ate
liérů věnovaná rodinnému zemědělství. K vi
dění byly výtvarné práce dětí z ateliérů Semi
šová myš, Semiška a Barevný ateliér, Keramika 

a kulisy a loutky k animovaným filmům stu
dia Anima Roztoč. Večer doprovodili flétnisté 
z kroužku Hrátky s flétnou.
Děkujeme velmi lektorkám výtvarných krouž
ků, které ve velmi vytíženém čase konce školní
ho roku výstavu připravovaly, rodičům i dalším 
dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu, Stře
dočeskému muzeu za velkou vstřícnost, a pře
devším dětem za jejich píli a nadšení.

Zápis do kroužků a kurzů 
2014/15 
Srdečně zveme vás, děti i  dospělé, na  zápis 
do  kroužků a  kurzů na  školní rok 2014/15. 
U  zápisu se můžete dozvědět podrobnosti 
o  obsahu kroužku, o  způsobu jeho vedení, 
o práci s dětmi, seznámit se blíže s lektory.
Zápis v Roztokách probíhá v pondělí 1. 9. 2014 
od 8 do11 h v ateliéru v Havlíčkově ulici 713 
a v úterý 2. 9. od 15 do 18 h v ateliéru Plechárna 
v Jungmannově ulici za knihovnou.
Roztoč ve školním roce 2014/2015 vypisuje 30 
různých kurzů a kroužků pro děti i dospělé.

Zuzana Šrůmová 
Foto: Jakub Souček

Ohlédnutí za uplynulou sezonou roztockého sboru 
Local Vocal

Rožálek
V  Mateřském centru Rožálek se v  pátek 
16. května opět konala Jarní slavnost, letos již 
pošesté. K  tanci a  poslechu našim milým 
malým návštěvníkům hrála kapela Beruška 
Band Vlaďky Drdové, která dokáže roztančit 
i jejich dospělý doprovod. Všichni si tak užili 
odpoledne plné hudby, tance a soutěží, na vý
tvarné dílničce si vytvořili papírovou květin
ku a pochutnali si na rautu v naší herničce.
Děkujeme všem, kteří nám s přípravou slav
nosti pomohli, „beruškám" z Beruška Bandu 
a městu Roztoky za podporu akce.
Ve  dnech 11.–15. srpna připravujeme celo
denní program nazvaný Týden řemesel v Ro
žálku a na konec prázdnin již tradiční Cestu 
za pokladem. Na začátek září chystáme Den 
otevřených dveří, kde vám představíme har
monogram na nový školní rok a kde proběh
ne zápis do kroužku Sluníčka. 
Pro více informací o dění v MC Rožálek sle
dujte naše webové stránky www.rozalek.cz.

Příjemné léto vám přejí Vendula Bromovská, 
Simona Mádlová  

a Eva Tluková za celý 
tým MC Rožálek.

Zahradní slavnost – taneční studio Po špičkách

Výstava výtvarných ateliérů  
na půdě roztockého zámku

Local vocal v senátu



Letos se na závody Přebor předškoláků župy 
Jungmannovy přihlásilo 20 dětí z  oddílu 
předškoláků a cvičení rodičů s dětmi (odbor 
všestrannosti) z místního TJ Sokola Roztoky. 
Přebor se konal 7. června v areálu TJ Sokola 
Komárov, kam jsme přijeli pronajatým auto
busem. Všechny děti budily v bílých tričkách 
s logem TJ Sokol a křestním jménem respekt 
u  ostatních závodníků. Na  závody se jich 
z celé župy sjelo 126!
Sokol Roztoky reprezentovaly děti v  těchto 
kategoriích:
Děti narozené 2007: FLEKOVÁ KATEŘINA, 
LÁNSKÁ KATEŘINA, MYŠKOVÁ KATEŘI
NA, ŠAVRDOVÁ ADÉLA, PEROUTKA 
 DANIEL, STANISLAV MAREK a TRÁVNÍ
ČEK ŠIMON
Děti narozené 2008: BÁRTOVÁ MARIE, 
CALA AMELIA, ŠULCOVÁSEIDLOVÁ 
KAMILA, ZEMANOVÁ NATÁLIE, ŽIROV
NICKÁ ADÉLA, ČTYROKÝ ONDŘEJ 
a LOMOS ŠIMON
Děti narozené 2009: KUBÁNKOVÁ MARKÉTA
Děti narozené 2010: LOMOSOVÁ LAURA, 
STANISLAVOVÁ EMA a ŽIROVNICKÁ NELA
Děti narozené 2011: ZEMANOVÁ MAG
DALENA a WEINLICHOVÁ LENKA
Fandit přijeli i  jejich rodiče a  sourozenci. 
U  všech zúčastněných to byly jejich první 
„velké závody“. 
Děti předvedly úžasné výkony a  domů si 
odvezly 7 opravdových medailí – 3 ZLATÉ 
A 4 STŘÍBRNÉ!!! 
Děti závodily v atletických disciplínách a mí
čovém trojboji. Atletika se skládala ze tří zá
vodů – běh na 40 m, skok z místa do dálky, 
hod tenisovým míčkem. Letos byla nová 
disciplína šplh (do  3 metrů). V  míčovém 
trojboji se soutěžilo v hodu na basketbalový 
koš, kopu do branku a hodu do branky. 
ZLATOU MEDAILI vybojovala Kateřina 
MYŠKOVSKÁ v  atletice, Kateřina LÁNSKÁ 
v  míčovém trojboji a  Ondřej ČTYROKÝ 
v míčovém trojboji (každý ve své kategorii). 
STŘÍBRNOU MEDAILI vybojovala Kateři
na FLEKOVÁ v  atletice, Markéta KUBÁN
KOVÁ v  atletice a  ve  šplhu a  Ema STANI
SLAVOVÁ v atletice (každá ve své kategorii).
Ve svých věkových kategoriích a v jednotlivých 
disciplínách měli NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY:
Ema STANISLAVOVÁ (2010) v hodu tenisá
kem 5,69 m, Kateřina MYŠKOVÁ (2007) skok 
z místa 134 cm.
Adéla ŠAVRDOVÁ (2007) hod tenisákem 
10,25  m, Kateřina FLEKOVÁ (2007) běh 
6,16  s  a  hod míčem do  basketbalového koše 
5 košů (ze sedmi pokusů), Kateřina LÁNSKÁ 
(2007) v hodu na branku 7 úspěšných hodů (ze 

sedmi pokusů) a hod míčem do basketbalové
ho koše 5 úspěšných hodů (ze sedmi pokusů), 
Ondřej ČTYROKÝ (2008) v hodu na branku 
7 úspěšných hodů (ze sedmi pokusů), Natálie 
ZEMANOVÁ (2008) v  hodu na  branku 
7 úspěšných hodů (ze sedmi pokusů), Kamila 
ŠULCOVÁSEIDLOVÁ (2008) v  hodu 
na branku 7 úspěšných hodů (ze sedmi poku
sů), Adéla ŽIROVNICKÁ (2008) hod míčem 
do basketbalového koše 6 košů (ze sedmi po
kusů), Markéta KUBÁNKOVÁ (2009) v hodu 
na branku 7 úspěšných hodů (ze sedmi poku
sů), Nela ŽIROVNICKÁ (2010) v  hodu 
na branku 7 úspěšných hodů (ze sedmi poku
sů), Magdalena ZEMANOVÁ (2010) v  hodu 
na branku 7 úspěšných hodů (ze sedmi poku
sů). Roztočtí závodníci dostali za skvělé výkony 
diplomy, perníkové medaile a dárky, které vě
novalo STUDIO NEPOSEDNÁ PASTELKA. 
Vše bylo průběžně dokumentováno profesio
nálním fotografem JANEM ŽIROVNIC-

KÝM z  roztockého fotoateliéru A23FOTO. 
Slavnostně tak děti zakončily celoroční spor
tování v  tělocvičně. Rodičům i dětem děkuji 
za účast.
ODBOR VŠESTRANNOSTI nabízí od  září 
CVIČENÍ PRO DĚTI (v pondělí cvičení ro
dičů s dětmi od 3 let a gymnastiku, ve čtvr
tek pohybovky pro předškoláky a míčové hry 
pro děti z 1.–2. tříd, ve středu a v pátek aero
bik pro děti, v úterý a v pátek florbal) a PRO 
DOSPĚLÉ (zdravotní cvičení – pondělí 
a  úterý odpoledne, gymbaly – pátek večer 
a aerobik – pondělí večer). O volných mís
tech na cvičení se mohou zájemci informo
vat u jednotlivých cvičitelek a trenérů. Roz
vrh na příští školní rok najdete i s kontakty 
na cvičitele a trenéry na stránkách TJ Sokol 
www.sokroz.cz.

Martina Sasková, cvičitelka R+D a PD,  
náčelnice TJ Sokol Roztoky
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V  sobotu 28. 6. 2014 proběhl u  příležitosti 
otevření nového multifunkčního sportoviště 
na  křižovatce ulic Masarykova a  Obránců 
míru 1. ročník nohejbalového turnaje ama-
térských trojic pod záštitou a za osobní aktiv-
ní účasti starosty města Roztoky Jana Jakoba. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 7 družstev 
a  po  vysilujících bojích zvítězilo družstvo 
Kocanda, na druhém místě skončilo družstvo 
Team prezident a na třetím místě se umístilo 
družstvo Hasiči.
Děkujeme všem zúčastněným hráčům i  fa
nouškům za účast a podporu. 
Věříme, že si tento turnaj najde místo v ka
lendáři pravidelných každoročních sportov
ních a kulturních akcí v našem městě.
Poděkování patří i všem ostatním, kteří se podí
leli na přípravě a realizaci (správce areálu p. Pelc, 
TS města p. Sládek, Únětický pivovar a další).
Tímto bych si dovolil pozvat všechny příznivce 
sportu k osobní návštěvě tohoto nového krás
ného sportoviště, které je otevřené denně 
v době od 8 do 21 hodin.

Miroslav Vítů

6. 6. 2014 v 16 hodin bylo slavnostně ote
vřeno rekonstruované koupaliště v  Libči
cích nad Vltavou, které nese název Libčic
ká plovárna. 

Budova restaurace ještě voněla novotou 
a první návštěvníci nešetřili chválou. Zá
řivě modré bazény izolované novou fólií 
s  průzračnou vodou a  krásné sluneční 
odpoledne přilákaly hned několik dětí to 
„prubnout“, a nezdálo se, že by toho lito
valy. K tomu nové houpačky, dobrá hudba 
a osvěžující nápoje – skvělý začátek tolik 
očekávané „koupací sezony“ letošního 
léta. 
Vedení města dodrželo svůj slib a předává 
veřejnosti koupaliště celé v novém. 

Hannah Bartíková

Nohejbalový turnaj

Libčická plovárna opět v provozu

Otevírací doba:
Bazény:
Po–pá 11.00–19.00
So + ne 10.00–19.00
Po 19. hodině provoz restaurace.
Vstupné:
Dospělí Kč 60
Děti Kč 30

1. díl výpravné 
publikace
o historii

Roztok 
a blízkého okolí 

je k dostání za 250,- Kč 
v městské knihovně, 

podatelně MÚ
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• Za celý kolektiv pracovníků MŠ Havlíčkova bychom chtěli 
poděkovat paní ředitelce Zdeně Kulhánkové za její pracovitost, 
elán a nasazení, s jakým po dlouhá léta vedla mateřskou školu. 
Její práce je i jejím koníčkem, což se odráželo ve všem jejím 
počínání. 
Děkujeme za laskavý a lidský přístup také k nám, 
zaměstnancům, a přejeme, ať vás energie a nápady neopouští 
další dlouhá léta.

• Děkuji neznámé paní, která v pondělí 23. 6. kolem 18. hodiny 
našla a odevzdala Městské policii Roztoky mého toulavého jezevčíka 
Borka. On i já jí moc děkujeme a taktéž i strážníkům Městské policie, 
že mne ihned kontaktovali a o psa se mi do mého příjezdu postarali. 
Záhadou zůstává, jak se Borek dostal z Žižkovského dvorku až 
do Roztok. To ví jen on a nikomu to nepoví. 

 Mockrát vám děkuji! Blanka Řenčová

SOUKROMÁ INZERCE

POUKÁZKA
platnost od 19.7.2014 do 19.9.2014 

rozvoz zdarma  
v roztokách

pizza z tradiční pece, pasta, 
gnocchi, speciality balkán-
ské kuchyně

U
ZÁMKU

rEST***PIzzErIE
tel.: 220 911 005
       728 416 007

Nádražní 21 (U zámku) 
252 63 roztoky 

www.pizzerie-roztoky.cz

objednáte-li 2 pizzy, dostanete 1 zdarma2+1
10. pizza zdarma

platí i pro rozvoz

po získání 9 razítek je 10. pizza zdarma

1

7 8 9

5432

6 10pizza
zdarma

rEST***PIzzErIE
tel.: 220 911 005
       728 416 007

Nádražní 21 (U zámku) 
252 63 roztoky 

U
ZÁMKU

www.pizzerie-roztoky.cz

• Hledám pronájem bytu 3+1 nebo 4+1 
v Roztokách.

• Prodám modrou rozkládací pohovku se 
šuplíkem, cena dohodou. Tel. 702 854 655

• Prodám byt 3+kk v RoztokáchŽalově. Byt 
se nachází ve  3. patře v  domě z  roku 2007. 
V  bytě je plně vybavená kuchyň, vestavěné 
skříně, dřevěné podlahy. Sklep a  parkovací 
stání. Cena 3 160 000 Kč. Tel. 725 137 334 

• Daruji pružinovou matraci 200 x 90  cm, 
používanou, v dobrém stavu. Tel. 737 169 031, 
723 739 375

• Prodám hrob na Levém Hradci, cena do
hodou. Tel. 603 714 568, 487 524 452

• Prodám housle 220 ¼ M, Jos. Jan. Dvořák, 
Hand crafted by strunal cz a. s. Luby u Chebu. 
3 roky staré, výborný stav + smyčec, text. pouz
dro. Cena 5000 Kč. Tel. 777 564 120  

• Prodám chlapecké kolo vel. 20 pro dítě 
6–9 let staré, zn. Amulet Tomcat, modrá bar
va, zachovalé. Cena 2500 Kč. Tel. 777 564 120

• Prodám tažnou tyč na dětské kolo, téměř 
nepoužívaná, barva modrá. Cena 1000  Kč. 
Tel. 777 564 120

• Prodám garáž na  vl. pozemku, zděnou, 
100  m od  náměstí, Masarykova ulice. Cena 
235 000 Kč. Tel. 602 438 532

• Prodám byt 2+kk, 56 m2, OV, cihla, Masa
rykova ulice, 1. patro, po  rekonstrukci 
2 400 000 Kč. Tel. 602 438 532, lépe SMS

• Prodám stavební pozemek v  Roztokách
Žalově. Telefon 736 674 553

• Nabízím k prodeji byt 3+kk v osobním 
vlastnictví v Roztokách, část Solníky, Felk
lova ulice. Byt se nachází ve třetím podlaží 
čtyřpodlažní cihlové novostavby bytového 
domu.  Plocha bytu s  příslušenstvím je 
81 m2. Velmi dobře dispozičně řešený. Dva 
velké rohové balkony 7 a 9 m2. Okno v kou
pelně. Samostatné WC. Velký sklep 9  m2. 
Vestavěné skříně v  ložnici a v chodbě. Vy
tápění plynem.  V  ceně kompletní kuchyň 
se spotřebiči, kompletní koupelna.  Cena 
3  390  000  Kč.  Kontakt: 773  552  555,  
m.tsametis@seznam.cz

• Dlouhodobě pronajmu moderní, částečně 
zařízený RD 4+1 + G + T + zahrada v Rozto
kách. Rozumná kauce. Tel. 604 458 629

• Pronajmeme byt v rodinném domě Solní
ky, garsonka 40 m2, oddělený spací kout. Byt 

je vybaven kuchyň. linkou s myčkou, lednič
kou, koupelna se sprchovým koutem, vestav
né skříně, pračka. Východ fran. oknem přímo 
do zahrady. Možnost využití zahrady a parko
vání na pozemku. Cena 8000 Kč + poplatky. 
Tel. 775 581 205,  martina.kratka@seznam.cz

• Prodám nebo za pěkný byt a doplatek vy
měním RD 2+5+ 2x B + T + G, pozemek 
517 m2 v Roztokách. Drobné nedodělky. Tel. 
604 458 629.

• Koupím chatu, domek nebo pozemek 
v Roztokách a okolí. Telefon 603 705 944

• Pronajmu nebytové prostory v  Nádražní 
ulici. Přízemí, plocha 80 m2, voda, elektřina, to
pení, telefon, kancelář, WC. Vhodné jako pro
dejna. Kontakt na tel. 732 920 567 po 15. 7. 2014

• Hledám práci VPP, brigádu. Odpolední, 
večerní úklid podniků a kanceláří apod. Tel. 
607 700 633

• Prodám dětské kolo Tajfun 7–11 let. Velmi 
slušný stav. Cena 2000 Kč – sleva možná, od
pružená vidlice, přehazovačka. Tel. 737 418 147

• Pronájem bytu 3+kk  v Roztokách, Masa
rykova ulice č. 721. Cena 10 000 Kč + poplat
ky. Tel. 605 743 494   



www.outletstopka.cz 

KOMPLETNÍ REALIZACE BYTOVÉHO TEXTILU 

Záclony a závěsy (300 dezénů na výběr), japonské stěny, 
plissé, rolety, vše na jednom místě v Roztokách!

Zajišťujeme také šití a montáž.

Konzultace, návrh a zaměření zdarma!

Návštěva u klienta doma v kteroukoliv dobu.

Vše pro ložnice – postele, peřiny, povlečení, 
prostěradla, přehozy. Akční ceny a slevy.

 

Lidická 531, 252 63  Roztoky, Po – Pá 10 – 17
na přání možnost sjednání individuálního termínu na tel. čísle 722 914 700
300 m2 výstavní plochy 

Akční nabídka!
Vysavač Miele S5 Power

Kupte si vysavač s vysokým 

výkonem. Od září 2014 bude 

dle nových směrnic EU mož-

né koupit si vysavač pouze 

s výkonem do 1 600 Wattů.

Nabízíme další typy vysavačů Miele

s vysokým výkonem. Nabídka je 

omezená do vyprodání zásob.

Nový vysavač S5 Power spojuje silný 
motor s výkonem 2 200 W, aerodynamický 
design a efektivní podlahovou hubici. Tím 
je výkon motoru optimálně přenesen na 
podlahovou hubici.
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AUTOSERVISPNEUSERVIS PRODEJ NDSTK + EMISE RUČNÍ MYTÍ

VÁŠ CERTIFIKOVANÝ PARTNER V OBLASTI AUTOSERVISU

Přílepská 1233, Roztoky 

Objednání servisu klimatizace:

Vejbora Miroslav    +420 731 862 462
Pražák  Tomáš        +420 603 172 954 

PNEUSERVIS:              +420 220 911 128
AUTOSERVIS:            +420 233 910 042

www.superpneu.cz www.autohouser.cz
Prodej pneu a disků za internetové ceny!

AUTOKLIMATIZACE
Plnění, dezinfekce, servis, opravy.

PŘIPRAVTE SE NA LÉTO


