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PROLOG

prolog, zprávy z radnice

ZPRÁVY Z RADNICE

Jdeme volit

Volby do zastupitelstva města jsou přede dveřmi, a tak úvodník 

nemůže být o ničem jiném než o volbách. A osobou, od níž se 

očekává splnění tohoto zadání, je mimo pochybnost - starosta.

Pro starostu, který znovu kandiduje a obhajuje svůj post, je to 

ovšem úkol velmi obtížný. Považovalo by se za nekorektní, 

kdyby jen zmínil některé úspěchy uplynulého volebního období, 

a bylo by od něj naopak hloupé, kdyby se pitval v neúspěších. 

Bylo by přímo trapné, kdyby na konci volebního období měl 

potřebu sdělit veřejnosti některé zážitky s radou, zastupitelstvem 

či úředníky radnice. Vlastně cokoliv napíše, může být 

zpochybněno jako nekorektní pokus o volební agitaci. Současně 

však nemůže úvodník nenapsat. 

Tak se pokusím podívat na věc z mírného nadhledu.

Slyšel jsem v jedné roztocké restauračce, že lidé jsou znechuceni 

a přesyceni volbami. Možná, že se člověku přejí i pravý, 

šťavnatý, anglický biftek, ale právo volit v demokratických 

volbách je jedním z nejvýznamnějších občanských práv, jehož 

bychom si měli po 50 letech předchozí totality docela vážit. 

Volební hlas prezidenta republiky i občana X. Y. z Dolní Horní 

mají v tomto případě stejnou váhu.

Každý občan má šanci, aby byl také do zastupitelstva obce 

zvolen. V obecních volbách k tomu nepotřebuje ani podporu 

politické strany, může být volební stranou sám o sobě. Kdo 

nechce nést svou „kůži na trh“, neměl by později naříkat.

Výsledek voleb je daný a platí bez ohledu na pocity vítězů 

i poražených. Navíc hranice mezi nimi není v obecních volbách 

tak ostrá jako ve volbách parlamentních. Jedině a pouze výsledek 

voleb legitimizuje zastupitele k tomu, aby spravovali svou obec 

v příštím volebním období. Žádné neformální občanské 

iniciativy nemohou v zastupitelské demokracii suplovat moc 

volených zastupitelů. 

Špatnou volbu nelze vzít zpět (jak by rádi někteří učinili po 

„patovém“ výsledku voleb). O volebním výsledku se vlastně ani 

nedá objektivně říci, že je špatný nebo dobrý, je prostě okamžitou 

reflexí vůle občanů. A jak říká staré úsloví: „každý národ (každá 

obec) má takovou vládu, jakou si zaslouží“.

Před vlastní volbou by si měl každý volič v klidu položit otázku, 

co vlastně od voleb očekává - zda chce volit kandidáty, kteří 

konvenují s jeho viděním světa a místních problémů, nebo zda to 

chce volbou někomu „vytmavit“. I zde platí stará moudrost, že 

hněv je špatný rádce. Není totiž snad kandidáta, který by někoho 

nenaštval.  

Nejít k volbám je stejně přirozené právo jako jít volit. V obci, kde 

počet kandidátů šestinásobně převyšuje počet mandátů (jako 

v Roztokách), však neplatí výmluva, že není z čeho vybrat. To, že 

v Roztokách absentují některé zavedené politické strany, je sice 

smutné, ale není to důvodem k volební neúčasti. V obcích jsou 

volby zejména o konkrétních lidech a tomu odpovídá i zavedený 

volební systém.

I když je výběr kandidátů velký, nemá cenu si o jejich 

schopnostech dělat přehnané iluze - všichni jsou to lidé z masa 

a kostí, se svými lidskými nedostatky a chybami.

Není mezi nimi žádný Superman, James Bond či Brutální Nikita. 

Takže, přijďte volit! 

To vám vzkazuje 

Výluka skončila, radujme se, veselme se

Pilo se a hodovalo, hrála hudba a pronášely se oslavné projevy, 

když 19. září byla zdárně zkolaudována rekonstruovaná 

Roztocká ulice v Sedlci (za zaznamenání stojí to, že zástupci 

roztocké radnice nebyli pozváni). Druhý den se pak autobusy 

vrátily ke starému jízdnímu řádu, v Úněticích si oddechli, že 

žádný z nich jim za ty čtyři měsíce neprojel kostelem, a všichni si 

oddechli ještě víc, že za tu dobu na křižovatce k Horoměřicím 

přes několik ošklivých karambolů vyšla zubatá naprázdno.

Silnici od někdejšího Zverimexu po křižovatku s Kamýckou lze 

sotva něco vytknout a jednou, až bude v magistrátní pokladně 

zbytečná nějaká ta stovka miliónů, se dočkáme snad i pokra-

čování až k přejezdu. Jen si marně lámu hlavu (a asi nejsem sám), 

kdo na magistrátu poskytl dodavateli půl roku na kilometr vcelku 

obyčejné silnice. Kdyby takové lhůty dával Otec vlasti při stavbě 

mostu přes Vltavu, tak ho museli dokončit Habsburkové.

Vandalové se opět vyznamenali

Hned na počátku nového školního roku se připomněli vandalové. 

Ráno našli občané téměř úplně vytlučenou zastávku na rozcestí 

k Žalovu. Spolupráce s Policií ČR - jak mohl doložit starosta, 

který tam celé chladné ráno absolvoval - byla víceméně formální, 

přestože darebáci po sobě zanechali spoustu stop včetně krve, 

protože některý z nich si odnesl o rozbité sklo alespoň šrámy.

O čtrnáct dní později se situace opakovala, odneslo to boční sklo 

zastávky U Rybníčku. Možná stejná, možná jiná parta má na 

svědomí zničené posezení u dirtové dráhy a škody na zařízení 

u přístavu.

Tři povedené akce za jeden den

Někteří lidé se pozastavovali nad tím, že se dlouho nic neděje a 

najednou se tři (a připočteme-li probíhající festival PřeDivO´06, 

tak vlastně čtyři) akce natlačí do jednoho dne - ale nakonec byli 

asi spokojeni všichni, kteří v sobotu 23. září nezůstali doma. 

Dopolední řemeslnické trhy přilákaly na Školní náměstí stovky 

lidí, kteří zvědavě okukovali i kupovali nabízené (a hezké, 

rukodělné, tedy i nikoli nejlevnější) výrobky, a naznačily nám 

Stanislav Boloňský, dosud starosta
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i to, že zrovna pro takové akce je Školní náměstí jako stvořené.

Na řemeslnické trhy navázalo velmi zdařilé a bohatě, skoro třemi 

stovkami lidí navštívené připomenutí 125. výročí narození 

Václava Vačkáře, který v Roztokách pobýval a složil zde svůj 

největší šlágr Sen lásky. Hostující Martin Maxa hrál namísto 

nasmlouvaných dvaceti minut tři čtvrtě hodiny a Pražský salónní 

orchestr bavil publikum všech generací málem do setmění. Díky 

patří Vladimíru Víchovi za organizaci a samozřejmě také Zlatě 

Dobošové za perfektní (a levné) zrestaurování busty skladatele.

A country bálek s Caramelkou a kapelou Přehmat? O tom, jak se 

na něm líbilo dětem i dospělým, vypovídá nejlépe fotografie. 

První podzimní den se v Roztokách zkrátka vyvedl.

V Klecanech nemají rádi rock?

Druhý Rozkřik se vydařil víc než znamenitě. Snad tři stovky lidí, 

báječná atmosféra a velmi slušné počasí. Jen ten vítr si to čerstvě 

mířil po vltavském údolí, pěkně ke Kralupům. Posluchačům 

určitě nevadil, muzikantům taky ne, ale druhý břeh se začal 

bouřit. Podvečerní vystoupení Jakuba Nohy a jeho bandu asi ani 

nezaregistrovali, Lemura a Ti tři hrají krotce a skoro tiše, ale když 

nastoupil Žlutý pes, šestičlenné spřežení čtyř kytar, kláves 

a bicích (a dvou vokalistek navrch) pod vedením mushera 

Město Roztoky a Český svaz bojovníků za svobodu 

Praha-západ srdečně zvou všechny občany

na vzpomínkovou slavnost

u příležitosti státního svátku 28. října,

která se koná dne 25. října 2006 od 10.00 hodin 

u pomníku padlých na Školním náměstí v Roztokách

od 10.30 na Levohradeckém náměstí v Žalově

Společnost Trigema a Město Roztoky

Vás srdečně zvou na

slavnostní otevření obnoveného

Tyršova náměstí

v pátek třináctého října od 14 do 19 hodin

předání symbolického klíče od náměstí v 16 hodin

kulturní program:

skupina Bumerang

vystoupení mažoretek

hip-hopová exhibice

skupina historického šermu Skeleton

zdarma atrakce pro děti: skákací hrad, dětská

autoškola, lukostřelba

hlavní host odpoledne: imitátor Petr Jablonský

Ondřeje Hejmy, doneslo se nám z Klecan mnoha nelichotivých 

slov. A to sotva jedenáctá odbila.

Před časem se objevily úvahy o tom, že se s Klecanskými spojíme 

mostem. Asi bych si to odpustil, aspoň do doby, než si zvyknou 

nejen na rámus ze svého lomu, ale taky na Rozkřik.

Oprava z čísla minulého,

a to drobné nepřesnosti v oficiální zprávě o auditu města za rok 

2005. Auditorka nám nevytkla, že v evidenci majetku města 

chybí vodovody a kanalizace, ale některé pozemky. Nic to 

nemění na faktu, že evidence byla již řádně doplněna.

J. Huk

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci 17.9.2006
foto: St. Boloňský

zprávy z radnice

Obnovená busta V. Vačkáře 
foto: A. Hůlka

Bálek s Caramelkou
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Co se staví, co se kope...

Mimořádně příznivé počasí nahrává nejen zdárnému dokončení 

zástavby bloku B na Tyršově náměstí, ale také několika 

stavebních akcí v režii města. 

Rychle postupuje rekonstrukce ulice Levohradecká, tedy její 

druhé části od točny autobusu k hospodě Na Růžku. Vodovod je 

vyměněn, firma Šlehofer rekonstruuje silnici. Obnova 

vodovodních přípojek zasadila poslední ránu přístupovým 

cestám k domkům u silnice i ke skupině domků kousek nad ní, 

a tak firma upraví přiměřeným způsobem i tyto úseky.

Dokončena je rovněž výměna vodovodu a položení kanalizace 

v ulici Na Pískách, zbývá poslední větší práce - zpevnění svažité 

části k ulici Levohradecká. Odbor správy a rozvoje města poptal 

několik firem, uvidíme, jak si poradí s požadavkem památkářů, 

s nimiž je dohodnuto, že střední pruh svahu bude vyložen 

lomovým kamenem.

Stavební ruch u mateřské školy v Přemyslovské ulici už téměř 

utichl. Největší investiční akce města v roce 2006 byla 

dokončena, školka (pravda, přece jen s týdenním zpožděním) 

2. října otevřena a devadesát dětí se může těšit z nových tříd. 

Firmu Zeman stavební řemesla jsem chválil už jednou, chválím 

i podruhé a dobré jméno ponesu po celých Přemyslovských 

středních Čechách.

Posledním narušením okolí školky je chodník směrem 

k bývalému Barumu. Podle plotu, který na hranici svého 

pozemku vystavěla firma IVA Roztoky, začaly Technické služby 

pokládat první úsek, druhý bude postaven, jakmile dostaneme 

potvrzení z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

že můžeme stavět na pozemku Pražských cihelen, firmy nyní 

v likvidaci.

Opravovat se začnou také podemleté břehy Žalovského potoka, 

od horního konce, aby mohli aspoň do části projíždět popeláři. 

Tři sta tisíc vyčleněných zastupitelstvem ale na zpevnění všech 

míst poškozených povodní stačit nebude.

Nešťastníci z ulice Nad Čakovem se dočkali generálky úseku po 

ulici Třebízského. Roztočtí mohli poprvé vidět (ale jen čtyři dny) 

v akci techniku firmy Lesopol, starý povrch ulice byl Technic-

kými službami upraven (část odebrána a zajištěn sklon od 

chodníků), stroji Lesopolu pak přehrabán, napuštěn cementem 

(přesněji směsí s komerčním názvem Glorit) a zdusán. Navrch 

přišla tenká vrstva živice, takže se ani prášit nebude.

Několik roztockých ulic (Legií, 17. listopadu, Přemyslovská aj.) 

se dočkalo částečné opravy „turbem“, díry v asfaltovém povrchu 

jsou zalepeny, a stejně poopravila SÚS Kladno i hlavní průtah 

městem. Na obou koncích města pak najdete nové reflexní 

značky oznamující, že vjíždíte do Roztok - pokud je ovšem zase 

někdo neukradne.

Eva Maršíková, Jaroslav Huk

Město Roztoky - Městský úřad Roztoky

Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

Tajemník Městského úřadu Roztoky vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení jednoho pracovního místa 

 samostatný odborný referent 

odboru správy a rozvoje města

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: město Roztoky 

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická 

osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která 

je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 

18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá 

jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních 

činností.

Další požadavky stanovené MÚ Roztoky pro uchazeče:

- min. ÚSO vzdělání technického zaměření, 

- orientace v oblasti investiční výstavby města a územního 

plánování výhodou,  

- aktivní znalost práce s PC a orientace na internetu,

- řidičské oprávnění skupiny B,

- komunikativnost, schopnost samostatné práce.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození 

uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu 

uchazeče, číslo občanského průkazu uchazeče (nebo číslo 

dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana), 

název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází, datum 

a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady: 

Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním zaměstnání 

a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních 

činností, výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce 

(u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující 

bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad 

domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným 

prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 

vzdělání.

Platové zařazení: do platové třídy 8., která podle § 4 odst. 1 

zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění, odpovídá 

vykonávanému druhu práce (platový stupeň podle délky praxe).

Lhůty pro podání přihlášky: Přihlášky musí být doručeny do 

podatelny nebo na uvedenou adresu nejpozději do 27.10.06.

Způsob podání přihlášky: V obálce označené VŘ - 

samostatný odborný referent (odbor SRM), osobně 

v podatelně MÚ Roztoky nebo písemně na adresu: Městský úřad 

Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky.
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Oznámení o době a místě konání voleb 

do zastupitelstva města

Starosta Města Roztoky oznamuje:

1. Hlasování ve volbách do zastupitelstva města se uskuteční:

v pátek dne 20.10.2006 od 14.00 do 22.00 hodin,

v sobotu dne 21.10.2006 od 8.00 do 14.00 hodin.

2a. Místem konání voleb v okrsku č. 1 je místnost pro 

hlasování ve Středočeském muzeu, Zámek 1, Roztoky, pro 

voliče z ulic:

Bělina, Čakov, Kostelní, Kroupka, Na Háji, Nádražní, Riegrova, 

Rýznerova, Svojsíkovy sady, Tiché údolí, Únětická, Vltavská, 

Za Potokem.

2b. Místem konání voleb v okrsku č. 2 je místnost pro 

hlasování v Městské knihovně, Jungmannova 966, Roztoky, 

pro voliče z ulic:

Dobrovského, Haškova, Jana Palacha, Jungmannova, Na 

Vyhlídce, Nad Čakovem, nám. 5. května, nám. Jana Procházky, 

Olbrachtova, Palackého, Plavidlo, Puchmajerova, Spěšného, 

Šafaříkova, Šaldova, Školní náměstí, Třebízského, Vošahlíkova, 

Žirovnického.

2c. Místem konání voleb v okrsku č. 3 je místnost pro 

hlasování v Základní škole, Školní náměstí 470, Roztoky, pro 

voliče z ulic:

Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čapkova, Čáslavského, 

Dobrovolného, Felklova, Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého, Nad 

Vltavou, Najdrova, Obránců míru, Plk. Poláčka, Poděbradova, 

Seržanta Hniličky, V Solníkách, 17. listopadu.

2d. Místem konání voleb v okrsku č. 4 je místnost pro 

hlasování Městský úřad, nám. 5. května 2, Roztoky, pro voliče 

z ulic:

Hálkova, Havlíčkova, Husovo nám., Chelčického, Jeronýmova, 

Masarykova, Nerudova, Sedláčkova, Vidimova, Žižkova.

2e. Místem konání voleb v okrsku č. 5 je místnost pro 

hlasování v Sokolovně, Tyršovo náměstí 480, Roztoky, pro 

voliče z ulic:

Bezručova, Čechova, Horova, Krátká, Legií, Libušina, Lidická, 

Máchova, Na Sekeře, Nad Vinicemi, Plzeňská, Řachova, 

Svobody, Třešňovka, Tyršovo nám., Václavská, Vančurova, 

Vraštilova, Vrchlického, Zeyerova.

2f. Místem konání voleb v okrsku č. 6 je místnost pro hlasování 

v Základní škole Žalov,  Zaorálkova 1300, Roztoky, pro 

voliče z ulic:

Alšova, Borkovského, Bořivojova, Burgerova, Husova, 

Chalúpeckého, Jiráskova, K Nádraží, Ke Kocandě, Komen-

ského, Krásného, Krolmusova, Kuželova, Levohradecká, 

Levohradecké nám., Mühlbergerova, Na Panenské, Na Pískách, 

Na Valech, Opletalova, Pilařova, Pod Koláčovem, Pod 

Řivnáčem, Pod Vodojemem, Potoky, Přemyslovská, Příčná, 

Přílepská, Řadová, Smetanova, Souběžná, Sportovní, Sv. 

Ludmily, Šebkova, U Háje, U Hřiště, U Školky, U Zastávky, 

Vlháčkova, V Úvoze, Wolkerova, Za Cihelnou, Zahradní, 

Zaorálkova. 

3. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede 

dnem voleb hlasovací lístky. 

Spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták s údaji 

potřebnými pro uplatnění volebního práva.

4. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy 

prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky 

(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým 

nebo služebním pasem České republiky).

5. Každý občan je povinen uposlechnout pokynů předsedy 

okrskové volební komise k zajištění pořádku a důstojného 

průběhu hlasování ve volební místnosti.

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru 

určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková 

volební komise hlasování neumožní.

Mgr. Stanislav Boloňský, starosta

Dvě akce s otazníkem
(z pátého jednání zastupitelstva 6. září)

Jen v jedenácti začali zastupitelé těsně před čtvrt na sedm a ani 

později jich nebylo víc než patnáct. Několik rozhodnutí možná 

neprošlo i proto, že z patnácti nebo čtrnácti lidí se těžko dává 

jedenáct hlasů pro návrh dohromady.

Začátek jednání byl však velmi svižný, zastupitelé prošli zápis 

z předchozího jednání, plnění usnesení a vyslechli vedoucího 

strážníka pana Hojsáka. Město je sice ušetřeno nejvážnějších 

druhů kriminality, množí se však případy vandalismu a početně 

velmi oslabená městská policie (strážníci jsou v současnosti 

pouze tři a dva čerstvě přijatí „čekatelé“) nedokáže tomu 

dostatečně čelit. Roztřískaná zastávka u žalovského rozcestí, 

kterou spolu se zohýbanými značkami má patrně na svědomí 

parta táhnoucí nočním městem, je posledním důkazem. Stále se 

také opakují pirátské jízdy mladých šílenců po městě. Nejhorší 

na tom je, že strážníci tyto darebáky znají, ale pro nedostatek 

přímých důkazů a nepříliš velkou ochotu státní policie 

spolupracovat na jejich dopadení se musí omezit jen na to, že jim 

neustálým sledováním znepříjemňují život. Zastupitelé vyjádřili 

vůli podpořit městskou policii pořízením techniky, která by jim 
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pomáhala proti vandalům (například kamerového systému), 

snad tato vůle se přenese i na nové zastupitele při sestavování 

rozpočtu.

V následujícím majetkoprávním bloku většina podnětů 

neprošla: návrh firmy na odkoupení pozemku za městskou 

knihovnou, nabídka na dar garáže, stojící na obecním pozemku 

Nad Čakovem či návrh na odkoupení pozemku o rozloze asi 300 

čtverečních metrů v Solníkách.

Schválena byla zato spoluúčast města na první z projednávaných 

investičních akcí - rekonstrukci křižovatky Jungmannova - Jana 

Palacha - Lidická: město do ní vloží 200 tisíc korun, Trigema 

zbytek, tj. přes 300 tisíc korun. K možnostem, jak odstranit dvě 

technické závady na hřišti u žalovské hospody, zastupitelé 

neřekli konečné slovo: nastavení plotů o dva metry je možné, 

podle mínění zastupitelů je však nutno prověřit, zda míče 

skutečně létají tak často přes plot, a hlavně je nastavení plotu na 

výšku potřeba provést najednou s úpravami proti hlučnosti 

(položit spoje tlumícími vložkami).

Mnohem delší diskuse byla kolem dostavby mateřské školy 

v Přemyslovské ulici. Velmi silné pochybnosti byly jak o 

možnosti školku včas, podle smlouvou stanoveného termínu, 

dokončit, tak o vícenákladech, které ke schválení předložil 

místostarosta. Nejde o náklady spojené s vlastní stavební 

činností - ty jsou pod kontrolou stavebního dozoru a zvýšené 

náklady o zhruba 1,1 miliónu korun jsou z velké části (cca 700 

tisíc) kompenzovány úsporami, ale o vybavení školky. Doklady 

o tom, jak tyto práce byly zadávány, zastupitelům předloženy 

nebyly, a proto zastupitelstvo pověřilo šestičlennou skupinu, aby 

tyto vícenáklady v řádu téměř miliónu korun prověřilo dřív, než 

budou městem proplaceny.

Stejného pozastavení a prověření se dočkala i druhá akce - 

výstavba kanalizace v Levohradecké ulici. Je zcela zřejmé, že 

práce byly firmou řádně odvedeny a kanalizace již téměř celá 

slouží svému účelu, s obrovskou sumou navíc (2,3 milionu 

korun) za další přípojky a prodloužení řadu však byli zastupitelé 

seznámeni až ex post, po dokončení díla, a tyto výdaje nebyly 

kryty rozpočtem.

Rozpočtové změny byly proto podstatně menší (ve výdajích), 

než bylo navrženo (kromě zmíněných akcí přispěli zastupitelé 

například na nutné opravy břehů žalovského potoka po průtrži 

mračen 3. srpna nebo na zajištění městské knihovny vůči 

lupičům). Nic však nezmění na tom, že kasa bude podstatně 

chudší v příjmech, protože výnos z daně osob samostatně 

výdělečně činných bude poté, co prošly vládní předvolební 

návrhy například na společné zdanění manželů, podstatně 

menší. Rozdíl bude v našem případě odhadem 4 milióny korun, 

o tuto částku jsme příjmy zkrátili a s rezervou (po započtení 

nákladů na kanalizaci v Levohradecké ulici a mateřskou školu 

Přemyslovská) jsme se dostali skoro na nulu.

Poslední část jednání se soustředila na změnu územního plánu - 

tedy na návrh zadání této změny. Diskuse se velmi protáhla 

a zastupitelé překročili nakonec časový limit pro hlasování. 

Termíny se tedy posouvají, než tento první krok na cestě 

k celkové revizi plánu bude odsouhlasen.

Jak s obecními byty
(ze třináctého jednání rady 13.září)

Rada se scházela pozvolna, nakonec nás bylo přece jen šest 

a odpovídala tomu i šestihodinová doba jednání. Významnou 

část z této doby zabraly hlavní investiční akce města a několik 

stále pokračujících jednání, které vede město.

Prvním z nich se týká narovnání smluvních vztahů s VUAB 

a firmou Hydria. Do hry vstoupily dvě nové skutečnosti, výměna 

generálního ředitele VUAB Pharma (ing. Mengler za dr. 

Kysilku) a především podnět VUAB Pharma na vypsání 

provozovatele komplexu čistíren, tedy městské i průmyslové. To 

je samozřejmě závažná věc a odpověď nemůže padnout bez 

poctivé analýzy, zda je k tomuto kroku důvod. Prozatím rada 

učinila první krok - odsouhlasila výši nájemného za používání 

průmyslové čistírny a společných provozů obou čistíren 

odpadních vod městem. Částka je několikanásobně nižší, než byl 

původní návrh.

Protahuje se také případ domu čp. 155 (bývalého DPS), kde 

spoluvlastníci, potomci jednoho z bratří Wantochů, nereagovali 

na návrh dohody, který stanovil, jak nemovitost, kterou máme 

v ideálním spoluvlastnictví, si funkčně rozdělíme, kdo bude 

spravovat které pokoje, jak budeme dělit náklady a příjmy atd. 

Komplikuje nám to prodlužování pronájmů i případné 

podepisování nových nájemních smluv, protože o každý volný 

pokoj v obecních, byť svým charakterem vesměs sociálních až 

nouzových bytech, je ihned zájem.

Vedoucí správního odboru připravil návrh pravidel pro 

obsazování těchto bytů, v němž hraje významnou roli „soudce“ 

sociální komise a příslušný odbor radnice, a radní tento návrh 

schválili. Pak projednali několik žádostí o uvolněné byty 

a doporučili určitý postup i ředitelce základní školy (i když 

obsazení služebních bytů je v její pravomoci.

Hosty jednání byli (kromě vedoucího strážníka v úvodu) paní 

Maršíková, dosud pověřená řízením tohoto odboru, kterou rada 

jmenovala s platností od 1. října vedoucí odboru správy a rozvoje 

města, a pan ing. Kovanda, najatý městem jako stavební dozor na 

akci rekonstrukce mateřské školy v Přemyslovské ulici. Radní 

tentokrát nejen od místostarosty, ale i od ing. Kovandy vyslechli 

ujištění, že stavba bude dokončena a vybavena tak, aby byla 

řádně zkolaudována a 25. září otevřena. Ing. Kovanda donesl 
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také podrobné rozpisy vícenákladů a úspor, z nichž jasně 

vyplývalo, jak vznikaly nové náklady na stavební části a čím 

byly zdůvodněny úspory, a také postup při zařizování školky. 

Zařizovací předměty nebyly součástí výběrového řízení (tj. 

nabídek firem, přesněji řečeno nemusely být, některé firmy tam 

část z nich uvedly, a to bylo při posuzování nabídek řádně 

zohledněno), což bylo zdůvodněno srovnatelností nabídek - byl 

předpoklad, že část současných zařízení (nejen nábytek, ale i 

hygienická zařízení apod.) se použije i do nové školky. Od doby, 

kdy byly skončeny bourací práce a školka se začala dostavovat, 

pak týden po týdnu na kontrolních dnech řešili uživatel (tedy 

ředitelka školky paní Váňová), stavební dozor (pan Kovanda), 

zástupci města (místostarosta a vedoucí OSRM) a 

stavbyvedoucí firmy Zeman stavební řemesla pan Konopík, co 

použít a co ne, jakým typem zařízení školku v souladu s normami 

a předpisy vybavit a jak zajistit, aby byl dodržen i v době 

dovolených nabitý harmonogram stavby. Typ zařízení byl 

posuzován podle katalogových nabídek a firmy, které tyto 

subdodávky provedou, vybírala firma Zeman stavební řemesla 

jako hlavní garant stavby na základě vlastního výběru a většinou 

i delších zkušeností - subdodávky prováděly firmy, které za 

slušnou cenu odvedou práci rychle a kvalitně.

Kromě těchto investičních akcí se rada zabývala také řešením 

několika věcí, které město musí naléhavě řešit: poškozením 

břehů žalovského potoka (práce začnou, částka schválená 

zastupitelstvem však na celý rozsah stačit nebude) a opravy ulice 

Žirovnického. Občané z této ulice apelovali na nápravu stavu při 

jednání stavební komise a nouzové úpravy byly provedeny 

(zvednutí obrubníku, aby voda po silném dešti nevtékala do 

domů). Situace vyžaduje ovšem řešení důkladnější, na základě 

projektu. Stejně tak dala rada podnět k přepracování 

a aktualizaci seznamu komunikací nutných ke generální opravě.

Došlo opět i na složitý případ žalovského zemníku. Firma IVA 

Roztoky, která od bývalého Barumu odkoupila jeho areál, 

vyslovila podezření, že statické poruchy na objektech skladů 

a parkovišť mohou být v příčinné souvislosti se způsobem 

ukládání materiálu, který byl na zemník navážen, a s jeho 

složením. Aby město, které je navíc také vlastníkem malé části 

zaváženého zemníku, prověřilo opodstatněnost tohoto 

podezření, požádalo stavební úřad, aby zajistil provedení 

potřebných geofyzikálních měření. Rada s politováním 

konstatovala, že se tak dosud nestalo a věc znovu odložila na 

následující jednání.

Blíží se volby, a tak rada schválila na návrh starosty pravidla pro 

prezentaci volebních stran. Každá bude mít zdarma k dispozici 

jednu celou stránku v říjnovém Odrazu a 1/6 na každé ze dvou 

„volebních“ veřejných desek, z nichž jedna bude instalována 

v Roztokách na Tyršově náměstí a druhá v Žalově u trafiky. To 

bude na veřejných prostorách vše. Že se předvolebními hesly 

budou plnit internetové stránky stran a sdružení a naše schránky, 

to už je věc „nad rámec zákonných povinností“ obce.

z jednání rady a zastupitelstva informuje J.Huk

Malý volební průvodce

Tak už se zase blíží komunální volby - správně tedy volby do 

obecních zastupitelstev. Uskuteční se v pátek 20. a v sobotu 21. 

října a ve 27 senátních obvodech je bude provázet první kolo 

voleb do horní parlamentní komory.

Senátní volby nás letos minou, rozhodnutí o složení 

zastupitelstva na další čtyři roky samozřejmě nikoli. Bude proto 

užitečné si připomenout některá základní pravidla z pohledu 

voliče.

Co musí a co může volič

Musí se vybavit především průkazem totožnosti a s ním se 

dostavit v době voleb (v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 

do 14 hodin) do příslušné volební místnosti, kam podle svého 

bydliště náleží. 

Ve volební místnosti (samozřejmě přesněji za plentou) může 

upravit hlasovací lístky. Jak? Možností má několik. Může dát 

hlasy straně jako celku, anebo jednotlivě kandidátům a lze to 

i kombinovat. Vysvětlíme si to na příkladu Roztok, kde bude 

zastupitelstvo mít opět 21 členů. 

Roztocký volič může:

! Zaškrtnout políčko u názvu jedné volební strany a dále už 

nic. Hlas tím dá každému z kandidátů dané strany.

! Zaškrtnout stranu a na kandidátce jiné strany (jiných stran) 

teoreticky 1-21 jmen. Pak mají přednost „preferenční“ 

křížky a na původní stranu zbývá místo jen pro ty odshora. 

Jestliže by například volič zaškrtl jako stranu XX a na 

kandidátce volební strany ZZ označil tři jména, dá hlas těm 

třem a prvnímu až osmnáctému z kandidátky XX. Jestliže 

volič zakroužkuje stranu a na její kandidátce zdůrazní 

libovolný počet jmen, neberou se tyto „preferenční hlasy“ 

v úvahu, lístek je však platný - volič dal hlas všem z dané 

kandidátky.

! Zaškrtnout jen 1-21 jmen kandidátů z jedné či více 

kandidátek.

Volič však nesmí (hlas je neplatný):

! zaškrtnout více než jednu stranu (jako celek)

! zaškrtnou jednu stranu a dále víc než 21 jmen

! zaškrtnout jednotlivě víc než 21 jmen 

! poškodit hlasovací lístek tak, že by nebyl čitelný

! hlas je neplatný i tehdy, jestliže volič neoznačí nic a lístek 

vhodí do urny
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A jak probíhá přidělování mandátů?

Nejdříve se sestaví kandidáti na jednotlivých kandidátkách do 

pořadí, které určili voliči. Postupuje se tak, že se spočte, kolik 

celkem získal každý z kandidátů, kolik strana jako celek 

a podílem se zjistí, kolik hlasů dostal „průměrný kandidát“. Ti 

z kandidátů, kteří mají nejméně o 10 % více, než činí tento 

průměr, se posunují na čelná místa, a to v pořadí počtu hlasů. 

Jestliže by tedy strana A celkem postavila 5 jmen a celkem 

získala 1100 hlasů, a to tak, že by jednotliví uchazeči měli 210, 

290, 300, 160 a 140 hlasů. pak by se posunuli nahoru dva 

s nejvyššími počty, na první ten se 300, na druhé uchazeč s 290 

hlasy, ostatní by se seřadili ve stejném pořadí, jak byli uvedeni na 

kandidátce.

Pak se přidělí mandáty jednotlivým stranám. Budeme to 

ilustrovat na příkladu. O přízeň voličů se uchází 7 uskupení. 

Označíme je A,B,C,D,E,F,G. Tyto strany získaly následující 

počty platných hlasů (součet hlasů pro všechny kandidáty):

Celkový počet hlasů bude nižší než součin 21 x počet 

hlasujících, protože někdo označí jen několik jednotlivých 

křížků, jiný označí stranu, která nominovala méně než 21 jmen 

atd.

Strany nebo koalice stran, které získají méně než 5 % platných 

hlasů, propadnou. V našem případu to postihne strany A a G 

(mají méně než 2150 hlasů). Ostatní se podělí o mandáty tak, že 

se počty mandátů pro jednotlivé strany dělí postupně čísly 

1,2,3,4,5 atd. :

Dřívější systém, platný do roku 2001, kdy se počty hlasů pro 

jednotlivé strany dělily jen lichými děliteli (1,3,5,7 atd.), 

výrazně zvýhodňoval slabší strany. Podle současných pravidel 

se přidělování mandátů dosti blíží čistému poměrnému systému, 

ovšem bez propadlých hlasů stran, které nepřekonaly 

pětiprocentní práh.

Tak přijďte, ať jsou v osudí i vaše hlasy. Kdy budete mít ještě 

šanci jich mít najednou jedenadvacet?

J. Huk

Z činnosti Sboru 

dobrovolných hasičů

Září bylo pro nás poklidnější. Kromě 

výjezdu do Velkých Přílep v rámci 

cvičení (viz foto), jednotka SDH 

žádný jiný nezaznamenala.

 Prováděli jsme pouze požární dozor 

na roztockém Rozkřiku 16.9., na 

akci na Školním náměstí 23.9. a 28.9. na Holém vrchu na akci 

PřeDivO (Přemyslovská divadelní orba).

Prevence

Začíná topná sezóna. Proto je vhodné 

zkontrolovat stav kotlů i komínových těles. 

Zejména v domácnostech, kde se topí pevným 

palivem, je dobré vyčistit komín od usazených sazí, aby nedošlo 

k jejich požáru. V kotelně samozřejmě udržujte čistotu, pořádek 

a neskladujte v ní materiál nesouvisející s provozem kotelny. 

Kotelna by mít i možnost odvětrání, aby nedocházelo 

k nahromadění zplodin hoření. Nedokonalým spalováním uhlí 

vzniká jedovatý a výbušný plyn, který je bez zápachu (oxid 

uhelnatý - CO). Žhavý popel ukládejte pouze do nehořlavých 

nádob. Kotelna může být vybavena vodním hasicím přístrojem.

V plynových kotelnách se dodržují obdobná pravidla. Čistota, 

bezprašnost, odvětrání a neskladovat u kotle co k němu nepatří. 
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Udržujte přístup a funkčnost uzávěru plynu. Zemní plyn není 

jedovatý, v případě úniku je cítit, jelikož je aromatizován. Jeho 

nebezpečná vlastnost je, že může vybuchnout. Do plynové 

kotelny je možno umístit hasicí přístroj CO . Kontrolu 2

uvedených zařízení provádějí specializované firmy (kominíci, 

plynaři).

Rádi zodpovíme na Vaše dotazy a přivítáme Vaše náměty. 

Vlastimil Drchota - starosta SDH 

(e-mail  604 965 010)

(nebo pošt. schránka Odrazu: nám. 5. května, Roztoky)

: vlastik.dr@seznam.cz,  Tel.:

Jdeme do finále

Výstavba bytových objektů se rychle blíží ke svému závěru.

V objektech probíhá kompletace zařizovacích předmětů 

a koncových prvků, objekt se postupně uklízí, aby byl připraven 

ke kolaudaci a k předání bytů novým majitelům, nezřídka 

novým občanům Roztok.

Na fasádě probíhají dokončovací práce na zábradlí a na 

markýzách nad vchody.

Pro občany jsou nejviditelnější změny při úpravě parteru. Tyto 

dokončovací práce s sebou přinášejí určitá omezení, ale v době, 

kdy budete číst tento článek, již bude vše hotovo.

Kongresové centrum, které ponese jméno Hotel Academic, bude 

dokončeno v listopadu tohoto roku a uvedeno do provozu 

v průběhu prosince.

Momentálně zde probíhají práce na interiéru, na technickém 

zařízení budov, zvenčí je pak možné spatřit nově se rýsující 

keramický obklad.

V obsazení obchodů došlo k jedné změně - místo plánovaného 

butiku bude v sousedství Alberta prodejna květin.

V inzerátu na jiném místě Odrazu si můžete najít nabídku 

pracovních míst v kongresovém centru, rovněž tak hledá 

zaměstnance prodejna Albert. Řádově se jedná o 50 nových 

pracovních míst. Jsme rádi, že takto můžeme přispět k rozvoji 

zaměstnanosti v Roztokách, zejména pro matky, které přivítají 

možnost práce v místě bydliště. 

V sobotu 16. září proběhl další den otevřených dveří na stavbě 

sektoru B. Možnosti návštěvy využilo přes padesát zájemců. 

Velmi nás těší, že s postupující stavbou přibývá občanů, kterým 

se nové náměstí líbí.

Další informace o projektu dostavby náměstí a o postupu 

výstavby naleznete na www.trigema.cz, případně v naší výloze 

na Tyršově náměstí. Vzorový byt je přístupný každé úterý 

a čtvrtek od 15 do 19 hodin.

Vlastní prodej bytů a nebytových prostor probíhá v kanceláři 

v Obecním domě na náměstí Republiky v Praze 1.

K 30. září 2006 bylo v sektoru B prodáno 90 % všech bytů, zbývá 

posledních sedm volných bytových jednotek.

Ing. Hugo Jandl

vedoucí projektu koordinace zástavby

Tyršova nám., Roztoky

i n f o r m u j e
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ZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ

Kapitoly z novodobých dějin 

Roztok a Žalova

V. Meziválečná historie obcí 

a důsledky Mnichova 1918 - 1939 - dokončení

K rozvoji Roztok, Žalova, jejich občanské 

vybavenosti i proslulosti přispěla výstavba i dnes 

vzpomínaných objektů, budovaných jak zájmovými 

sdruženími, tak jednotlivci. Byla to zejména výletní 

restaurace Sakura (1926-1927, vedlejší stavba, tzv. 

malá Sakura, dnes obytný dům čp. 81 vznikl již 

v r. 1897), Sokolovna (stavba zahájena v r.1932, město na stavbu 

poskytlo TJ Sokol půjčku 50 000.- Kč), Husův sbor Církve 

československé husitské (1935), byl postupně rozšiřován hotel 

Maxmiliánka (stavba z r. 1896), stavěly se restaurace a hostince 

jako v Žalově U Dědičů (dnes samoobsluha a železářství), 

U Kmochů (dnes budova Základní školy), Na Růžku, 

V myslivně (u žalovské zastávky, dnes zrušena), v Roztokách 

U Šípků (dnes lékárna a ordinace lékařů), U Řeháků (dnes 

autoopravna), Na Vrškách, U Lva (dnes zbořena, místo ní 

pekárna), U Koruny (dnes zbořena) a další. Od r. 1936 měly 

Roztoky dvě letní koupaliště - Okrašlovacího spolku Roztoky na 

klecanském břehu Vltavy a Vobořilovo v Tichém údolí vedle 

hotelu Maxmiliána. (V té době byla voda ve Vltavě natolik čistá, 

že ženy z dolních Roztok a Žalova chodily do měkké říční vody 

prát prádlo). K bytové výstavbě přispělo i stavební družstvo 

Domov, které v r. 1923-1925 vybudovalo 9 rodinných domků 

v Jungmannově ulici.

Nelze nevzpomenout, jakým přínosem pro Roztoky a okolí bylo, 

že se v Rýznerově ulici usadil a zřídil ordinaci lékař-lidumil 

MUDr. Ladislav Tichý. Obdobně lze vzpomenout zubaře pana 

Bedřicha Půlpána.

Pro zlepšení dopravních podmínek severozápadně Prahy 

vznikaly již tehdy smělé projekty (k jejich oživení dochází až 

v dnešní době). Tak 28.3.1928 proběhlo za dohledu zemské 

politické správy a okresu jednání o projektu mostu Roztoky-

Klecany (autor projektu Dr.Ing.Prošek navrhl oblouk o rozpětí 

144 m se zavěšenou vozovkou 25 m nad hladinou, vozovka 6m, 

oboustranné chodníky á 1,2m). V r. 1931 byl posuzován záměr 

výstavby „Povltavské silnice“ z Prahy do Kralup a dál na sever.

Protože vzrostla oblíbenost Roztok jako 

výletního místa, zavedly Československé státní 

dráhy výletní motorové vlaky Praha-Roztoky. 

V žalovské zastávce byla v r. 1922 vybudována 

čekárna. Naplno se rozvinula těžba kamene 

a ruční roztloukání štěrku v drážních 

kamenolomech.

Značnou oblibu získaly výlety do Roztok 

parníkem Pražské paroplavby. Spojení obou 

vltavských břehů zajišťovaly četné přívozy, 

v tom od r. 1922 propojil Roztoky a Klecany 

i přívoz prámový pro auta a povozy (byly to 

přívozy Podmoráň-Řež, Žalov-Řež, Žalov-

Husinec, Roztoky-Klecany, Roztoky-Brnky 

Slavnostní průvod ke kladení základního kamene roztocké sokolovny 

- na snímku plocha budoucího Tyršova náměstí 

Letní koupaliště O

na Vltavě,

krašlovacího spolku Roztoky 

 jejím pravém, klecanském břehu

Oblíbené praní prádla ve Vltavě a jeho bělení 

na slunci na přilehlých loukách
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a od r. 1934 soukromý přívoz statkáře Mareše). Od r. 1930 byla 

na Vltavě i půjčovna loděk.

Specifikou té doby bylo, že za příznivých zim a na vhodných 

místech převozníci zřizovali ledové mosty pro pěší, a v r. 1940 

dokonce pro koňské povozy. (Takovýto most zřizoval převozník 

Vrba mezi Žalovem a Řeží). S výstavbou přehrad tato možnost 

zanikla. 

Po roce 1918, v samostatném demokratickém Československu, 

se i v Roztokách a Žalově rozvinul bohatý mnohostranný 

spolkový, společenský, sportovní a kulturní život. K již 

existujícím spolkům (připomeňme si je :TJ Sokol Roztoky 

a Žalov, SK Roztoky, hasičský sbor Roztoky a Žalov, spolek 

Vrchlický, pěvecký kroužek, sbor tamburašů, Průmyslová 

beseda, Řemeslnická beseda) přibyly další, které významně 

obohatily dění v obou obcích. V chronologické posloupnosti, 

pokud se podařilo vyhledat dokumentaci, připomeňme jejich 

vznik a významnou činnost:

1919 organizace „Československé obce legionářské“, jejíž 

členové podstatně ovlivňovali dění v Roztokách.

1920 velmi aktivní „Divadlo mladých“ 

v Žalově, hrající v hostinci „Na staré“ 

u Skrčených.

1921 veřejná knihovna a Osvětový sbor 

v Roztokách.

1921  čtenářsko-vzdělávací spolek „Havlíček“ 

v Žalově, který zřídil veřejnou knihovnu 

a hrál i divadlo.

1924   Okrašlovací spolek Roztoky, který zřídil 

a provozoval letní koupaliště na Vltavě 

(zázemí pro oblíbené koupaliště po 

zásahu bleskem v r. 1938 shořelo, spolek 

je obětavě obnovil, avšak ničivá 

povodeň na jaře 1940 je definitivně 

odnesla a spolek je již neobnovil).

1924 Československý červený kříž Roztoky

1925 fotbalový klub „AFK Žalov“, jemuž pozemek na hřiště 

věnoval továrník Šchönberger.

1925 loutkářský odbor TJ Sokol Roztoky, pro nějž loutky 

zhotovil řezbář-samouk, jinak zahradník Honza Tomas. 

1926 tělovýchovné jednoty FDT a FPTJ 

v Roztokách i Žalově.

1929 putovní kino v Žalově v restauraci 

U Dědičů.

1931    odhalení pomníku padlým v Žalově.

1932 „Lidové divadlo“ v Žalově (nelze 

nevzpomenout obětavého režiséra 

Slávu Pácala, manžele Fořtovy, 

Lieblovy, Pazderovy a další. Je škoda, 

že pamětní deska členů divadla na 

novém levohradeckém hřbitově byla 

necitlivě odstraněna).

1932 konkurenční fotbalový oddíl „Viktoria 

Žalov“ s hřištěm Na Kocandě.

1936 „Národní matice levohradecká“ 

(zakladatel a předseda MUDr.Ladislav Tichý) pečující 

o důstojnou úpravu areálu Levého Hradce.

1936  koupaliště na Maxmiliánce, zřízené a provozované panem 

Vobořilem.

1936  středisko Svazu junáků a skautů Roztoky.

1938  Rychta Obce baráčníků Žalov.

Po roce 1929, kdy prakticky vymrzla celá známá „Roztocká 

třešňová alej“, zanikly tradiční jarní slavnosti květů. Zanikl 

i Ledery vybudovaný letohrádek ve Velkém háji. Nezaujaly 

„čajové slavnosti“ v japonském stylu.

Restaurace, herna a hotel Sakura, 

postavená ve stylu japonského slohu

Výletní parník před přistáním v Roztokách. V pozadí je vidět 

přístavní můstek, zámek a statek, dům Hrubých-bývalou rybárnu
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Po r. 1918 nedošlo v Roztokách ani v Žalově k rozsáhlejší 

výstavbě výrobních závodů a provozů. Pokračovala koželužna 

a cihelna v Žalově, Felklova „koulovna“ v Roztokách, provoz 

firmy Wohanka v Nádražní ulici. Nově vznikla Lochmanova 

sodovkárna a svíčkárna v čp. 27 (dnes bytový komplex „Na 

Ostrohu“). Roztocký velkostatek a zámek přešel do vlastnictví 

pana Mareše (3/4) a Práška (1/4). V objektu Hellerovy lisovny 

oleje (dnešní VÚAB Pharma) sídlila krátce výrobna 

zemědělského nářadí, pak výrobní družstvo kovo 

a dřevodělníků, od r. 1924 zde bylo zřízeno sanatorium MUDr. 

Šípka. Intenzivní stavební činnost vedla ke vzniku řady dnes již 

zrušených pískoven (připomeňme na Holém Vrchu, na 

žalovských skalkách, v místě dnešní autoopravny, v Tichém 

údolí), malých soukromých komorových cihelen a také řady 

stavebních firem (firmy Dědičova, Ilichova, Ajmova, Landova, 

Novákova, Kmochova-ta šla v r. 1935 do konkurzu). Zastaven 

byl provoz cihelny v Tichém údolí, nebyl povolen provoz 

pražírny kávy ve Spáleném mlýně. V obou obcích působila po 

různě dlouhou dobu řada řemeslných provozoven a živností, 

takže podíl občanů dojíždějících za prací mimo bydliště 

nepřesáhl 60 % obyvatel. Oblíbené a rozšířené bylo pronajímání 

letních bytů, letní pobyt v roztockých hotelích v Tichém údolí.

Dobové prameny uvádějí řadu významných návštěvníků a hostů 

Roztok i Žalova. Údajně 11.května 1919 se květnových 

slavností v Roztokách účastnil i prezident T.G.Masaryk. 

Nesčetní návštěvníci-umělci byli hosty malířky Zdenky 

Braunerové. Mimořádným počinem byl systematický 

archeologický výzkum a průzkum hradiště na Levém Hradci pod 

vedením profesora Ivana Borkovského, vedoucí mimo jiné 

k odkrytí původní rotundy pod dnešním kostelem sv. Klimenta, 

alokaci celého hradiště, jeho zástavby a obranných staveb. 

Každá z uvedených událostí byla odborně zpracována v řadě 

samostatných prací a publikací, proto zájemce o bližší údaje 

odkazuji na ně.

Celé období 1918 - 1938 bylo v Roztokách i Žalově 

poznamenáno složitou hospodářskou situací a jejím vývojem. 

Inflace, nedostatek potravin a pracovních příležitostí v létech 

1918 - 1924, kdy krizi obce řešily vydáváním poukázek pro 

nezaměstnané na nákup potravin. Relativně klidné 

a ekonomicky úspěšné období let 1925-1930, o čemž svědčí 

i rozsah bytové výstavby v obou obcích. Světová hospodářská 

krize od r. 1929, která na Československo naplno dolehla od 

r. 1930 a vedla k tomu že např. v r. 1932 byl v Žalově evidováno 

150 nezaměstnaných, v r. 1933 Roztoky pro nejpotřebnějších 69 

nezaměstnaných vydávaly polévku se žemlí. Určitou pomocí 

a východiskem bylo organizování veřejně prospěšných prací, 

limitovaných však finančními možnostmi obcí. V Roztokách 

a Žalově to byly: úprava dnešní ulice Zaorálkovy jako cesty 

k nové škole, pomocné práce na stavbě školy, práce při stavbě 

vodovodu, při úpravě ulic, chodníků a vodotečí. V r. 1934 je 

připomínán konflikt dělníků žalovské koželužny s majiteli za 

zachování mezd.

Nová situace nastala po r. 1933, roce nástupu německého 

nacismu k moci. Postupně sílil i do Roztok a Žalova 

příliv nových obyvatel, kterými byli němečtí 

antifašisté a Židé, později Češi a antifašisté, kteří 

museli opustit pohraničí po mnichovském diktátu 

a odstoupení těchto území Německu. Určitou část 

nových obyvatel z let 1937 až 1940, kteří si 

v Roztokách postavili domy, představovali 

obyvatelé Prahy obávající se válečného konfliktu 

a jejího bombardování.

Obyvatelé Roztok a Žalova nestáli stranou, 

přijímali s pochopením nové občany-uprchlíky 

před fašismem a válkou a pomáhali jim v mezích 

možností. Již od r. 1935-36 byly v Roztokách za 

účasti občanů Žalova, Únětic, Úholiček 

organizovány levicovými stranami ve spolupráci 

s lidovci veřejné tábory lidu proti fašismu, na 

podporu obrany republiky. Je třeba objektivně 

uvést, že se formovaly i fašismu nakloněné síly - 

výrazem toho bylo v r. 1935 sloučení stran národní demokracie 

a národní ligy do nové strany Národního sjednocení, která 

ukázala své pravé ledví po Mnichovu a příchodu Němců. 

Zásadní zlom v životě a osudech Československa a i našich obcí 

představuje Mnichovský diktát čtyř velmocí. O jeho důsledcích 

a vývoji až do osvobození v r. 1945 v další kapitole.

Jen snad malý dovětek. I autor tohoto seriálu je jedním z těch, 

kteří museli po Mnichovu doslova utéci s holýma rukama 

z pohraničí - u něho z Teplic Šanova.

Herci Divadla mladých v kostýmech ze hry Tři mušketýři

ing. Zdeněk Karas, CSc.
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Od trati ku trati

Přemyslovské střední Čechy zahrnují oblast Slánska, Roztocka 

a na druhý vltavský břeh pronikají do okolí Veltrus. Osu území 

tvoří několik potoků, které míří od západu k východu, skoro 

rovnoběžně, a končí ve Vltavě. Potoky ze Slánska (Zlonický, 

Vranský, Červený, Bakovský) se před ústím do Vltavy spojují 

v nejmohutnějším z nich, potoce Bakovském, jižním jejich 

sousedem je potok Svatojiřský, dnes častěji označovaný jako 

Knovízský, jehož vody se spojují v Kralupech s vodnatým 

potokem Zákolanským, pouhý kilometr před tokem Vltavy. 

A právě na Svatojiřském potoce a v jeho blízkosti najdete čtyři 

vesnice, které jsou cílem dnešní cesty.

K návštěvě použijeme opět vlak na Slaný. Vystoupíme 

v Kamenném Mostě, menší vsi ze sotva čtyřmi stovkami 

obyvatel. Kousek od nově opravené vlakové zastávky je první 

kaple, po levé straně návsi.

Druhou obcí po proudu potoka jsou Neuměřice, na Kamenný 

Most skoro neznatelně navazující. Obě vsi existují podle 

písemných zápisů už bezmála tisíc let. Část Neuměřic patřila 

klášteru v Doksanech a druhá část rodu Zejdliců. Nejznámějším 

rodákem Neumeřic byl jistý Martin Bachráček, profesor, 

hvězdář doby císaře Rudolfa II., císařem vyznamenaný roku 

1591 povýšením do šlechtického stavu. V Neuměřicích stojí 
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kaple, hlídaná prostým křížem. V horní části je prázdný 

výklenek pro zvon.

Po silnici, která se proplétá kolem Svatojiřského potoka, 

zamíříme do Olovnice. Ves je, stejně jako sousední, položena 

v údolí potoka, většina domů opřena na jižním svahu. Na jeho 

propustné, úrodné půdě se pěstovala už ve středověku vinná 

réva, najdete ji na některých zahrádkách dodnes, a poblíž Kralup 

jsou obnoveny i menší vinice. Ve starém olovnickém mlýně je 

upomínka na rod Zejdliců - erb se třemi kapry nad sebou. V okolí 

Olovnice se narazilo také na uhlí, ale protože vrstvy byly tenké, 

havíři je brzy opustili a přesunuli se do nedalekých Otvovic na 

důl František, v němž se kutalo ještě kolem roku 1940.

První zmínka o existenci Olovnice je z roku 1285. Obec proslavil 

především pivovar, v němž se výborné pivo vařilo až do roku 

1950, kdy padl, stejně jako mnoho jiných malých vesnických 

pivovarů při znárodňování. V Olovnici najdeme dva kříže 

a kapli, tentokrát se zvonem.

Poslední vsí dnešního putování jsou Blevice, jako jediné mimo 

tok Svatojiřského potoka. Z Olovnice se k do Blevic dostaneme 

po silničce, která vede přes Slatinský potůček a míří obklopena 

lužní zelení až ke vsi. Také v Blevicích je kaple, hodně podobná 

těm předchozím.

Z Blevic je to už jenom kousek do Zákolan, odkud jede vlak jiné 

tratě, z Kladna do Kralup nad Vltavou.

Michal Janský
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Pozvání na druhou návštěvu 

u Zdenky Braunerové

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy vás v rámci Dne 

Středočeského kraje srdečně zve k odpolednímu dýchánku, který 

se koná v sobotu 28. října od 14 do 17 hodin u Zdenky Braunerové 

v ateliéru.

První návštěva u Zdenky Braunerové letošního září měla takové 

kouzlo, že pozvání opakujeme těsně před uzavřením ateliéru na 

zimní období.

Zdenka Braunerova (1858-1934), malířka, grafička, knižní 

výtvarnice a organizátorka uměleckého a kulturního dění, si dala 

v Roztokách u Malého (později Braunerova) mlýna postavit 

ateliér podle vlastního návrhu. Zde nejenom tvořila, setkávala se 

zde také se svými přáteli, významnými osobnostmi z Čech 

i zahraničí. Ateliér byl veřejnosti poprvé zpřístupněn v loňském 

roce.

A tentokrát jste zváni na návštěvu všichni, velcí i malí, kdo byste 

chtěli prožít příjemné říjnové odpoledne se Zdenkou a jejími 

přáteli, na výtvarné dílně společně tvořit, nasát vůni starých 

vzpomínek a třeba se i něco zajímavého dozvěděli.

Kdo se dostaví v dobovém oděvu, případně se zákuskem, potěší 

sebe i ostatní. Každý bude vítaným hostem, a hosté vstupné 

neplatí. 

Táňa Pekárková

Tvary a vůně perníku

Pod tímto názvem připravilo Středočeské muzeum výstavu 

perníkářských forem, která potrvá od 10. října 2006 do 28. ledna 

2007. 

Perníky tvarované před vlastním pečením v dřevěných formách 

patřily ještě v polovině 19. století k žádanému zboží na poutích 

a jarmarcích, kam je perníkáři dodávali ve značném množství 

a v různorodé námětové skladbě. Tento typ perníků se nikdy 

nepekl v soukromých domácnostech, vždy byl výsadou 

specializovaných řemeslníků. Koncem 19. století sice výroba 

tohoto náročně tvarovaného pečiva zanikla, neboť byla nahrazena 

masovou výrobou perníků vykrajovaných v obrysové linii 

a zdobených barvotiskovými obrázky nebo polevami, avšak 

v muzejních sbírkách zůstaly zachovány zejména formy jako 

doklad tohoto dnes již zapomenutého sladkého řemesla.

Pečivo připravované z mouky a medu za použití různých přísad se 

zhotovovalo již od starověku. První zmínky o existenci 

perníkového zboží na našem území pocházejí ze 14. století, 

rozkvět perníkářství jako řemesla je pak spojován se 16. stoletím. 

Vděčným inspiračním zdrojem bylo umění německých perníkářů 

s proslulým centrem výroby v Norimberku. V 1. polovině 

17. století došlo v souvislosti s vleklými válečnými událostmi 

k úpadku perníkářského řemesla, oživení nastalo až po odeznění 

následků třicetileté války. 

Perník byl původně luxusním zbožím, určeným pro vyšší kruhy. 

Použití drahých surovin - zejména dováženého koření - z něj 

činily pochoutku dostupnou pouze majetným vrstvám. Tomu také 

odpovídají motivy na nejstarších dochovaných formách u nás, 

které pocházejí ze 17. století. Nejčastěji se objevují motivy 

šlechticů na koni, kavalírů a dam v dobovém oblečení, lovecké 

a galantní výjevy. Perník byl pořizován zpravidla jako dárek nebo 

upomínka významné rodinné či společenské události 

a nepochybně plnil i roli reprezentativní. 

Na sklonku 18. století se postupně perníkářské výrobky rozšířily 

i do lidového prostředí, staly se cenově dostupnějšími a námětová 

skladba se přizpůsobila lidovému vkusu. Formy pro perníkáře sice 

i nadále zhotovovali specializovaní řemeslníci - řezbáři, ale řezba 

se na rozdíl od předchozího období poněkud zjednodušila a stala 

se rustikálnější. Do perníkářské motiviky pronikaly v hojnější 

míře symboly prosperity, plodnosti, lásky, věrného milování 

a postavy v lidových krojích. Velmi oblíbeným námětem se stal 

husar na koni v nespočetných variantách, který byl jednak 

připomenutím obávaného odvedení na vojnu, jež ve své době 

znamenalo odloučení i na několik let, jednak sloužil spolu 

s figurkami koníků, psů, pistolí, šavlí a dalších ryze mužských 

atributů jako hračka pro chlapce. Pro děvčátka byly naopak 

určeny dámy, selky, kolébky, miminka a košíčky. Zvláštní skupinu 

perníkářských výrobků určených pro děti tvořily tzv. drůbeřky. 

Byly to menší hračky, které po slepení jednotlivých upečených 

částí získaly trojrozměrnou podobu. Nejčastěji se prodávaly 

plastické domečky, kolébky, vozíčky, pantoflíčky a košíčky 

zhotovené sice pečením, ale určené výhradně ke hraní, nikoliv ke 

konzumaci.

Ve výčtu námětů by neměly chybět také žertovné, škádlivé, zjevně 

erotické ba dokonce posměšné motivy. Tak šašek (tajtrlík) 

představoval nevázanost a nezdrženlivost, právě tak jako muž 

sedící na kozlu. Šašek ve věnečku, jinak symbolu čistoty 

a panenství, znamenal jeho porušení. Obdobný náboj měl motiv 

šaška s miminkem v náručí, který zřetelně naznačoval následky 

neposvěceného svazku. Vzhledem k relativně vysokému počtu 

dochovaných forem s těmito motivy je patrné, že naši předkové se 

pomocí perníku všelijak častovali nebo si předávali dosti zemitá 

sdělení.
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Naopak u příležitosti církevních svátků či význačných poutí se na 

trzích objevovaly perníky s náboženskými náměty, jako 

vyobrazení milostných poutních soch a obrazů (např. Panna 

Marie Svatohorská, Staroboleslavská a další), Ukřižování, 

Beránek Boží, Betlém, sv. Mikuláš, sv. Jan Nepomucký apod.

V první polovině 19. století se do perníkářského tvarosloví 

dostávala i dobová témata šířená pouťovými a kramářskými tisky, 

různé žánrové motivy a senzační novinky (např. motiv vlaku při 

zavádění dráhy kolem poloviny 19. století). 

Část výstavy je určena návštěvníkům se zrakovým 

postižením a je uspořádána jako dotyková, kdy bude 

možné seznámit se hmatem s více než třiceti exponáty. 

Některé z nich představují autentické staré formy, většinu 

exponátů této části tvoří repliky původních forem, 

zhotovené řezbářem Jiřím Rückerem.

K výstavě je zajištěn o pěti podzimních a zimních 

sobotách (21. října, 11. a 25. listopadu, 2. a 16. prosince) 

doprovodný komentovaný program, spojený s předvá-

děním vyřezávání formy, tvarováním těsta a pečením 

perníků. Každý návštěvník si tak bude moci sám 

vytvarovat z formy perník a na místě jej za asistence 

pracovníků muzea upéct.

Nezbývá než všechny srdečně pozvat na voňavou 

výstavu do Středočeského muzea.

Ivana Kubečková

První brázda

Pátek 22. září, 19 hodin 40 minut. Chvíle, jejíž význam snese 

srovnání s okamžikem, kdy byl slavnostně poklepán základní 

kámen pro stavbu Národního divadla. 

Na prkna velkého stanu Divadla ANPU nad Žalovem vystupují 

Vladimír Vytiska, únětický starosta a v tuto chvíli hlavně šéf 

zájmového sdružení Přemyslovské střední Čechy, pořadatele 

festivalu, a Ondřej Zima, hlavní organizátor a ten, kdo s nápadem 

festival pořádat vlastně přišel. První vstupuje na scénu s láhví 

šampaňského, druhý také s láhví šampaňského, a první z nich vítá 

diváky prvního ročníku festivalu divadla, hudby a vůbec kumštu, 

který dostal jméno Přemyslovská divadelní orba čili PřeDivO 

(k tomu názvu se hlásím), a připravuje diváky na to, co se 

v příštím týdnu bude ve stanech a kolem nich dít. Zátky od láhví 

vín pokřtěných Teta a Libuše vylétávají ke stropu stanu (třetí 

láhev Kazi putuje do zákulisí) a festival je zahájen. 

První ročník se odehrál na místě takřka symbolickém i výsostně 

praktickém. Nádherný panoramatický rozhled bez nadsázky po 

celých Čechách, bezproblémový přístup, dobrá dostupnost 

veřejnou dopravou, žádné konflikty s místními obyvateli, snadné 

napojení na sítě. Pozemky poskytli město Roztoky a pan Karel 

Vojtěchovský ochotně a zdarma. I když vlastně kolem pozemků 

k jednomu sporu došlo - festival se měl totiž původně odehrát blíž 

k Holému vrchu, jenže proti tomu se v zájmu 

nerušeného pohybu zvěře kolem skal i kolem 

střelnice postavila jedna zájmová organizace, 

a protože vládne chladnými a zvláště palnými 

zbraněmi, ustoupili jsme. Nebylo to na škodu. 

Konečně - není zrovna tohle ideální místo pro 

podobné akce?

Nevím, kolik z vás si mezi 22. a 30. zářím našlo 

cestu na kopec nad Žalovem, ale asi jste nelitovali. 

Počasí přálo až nepřiměřeně konci září, snad jen ten 

vítr si mohl v neděli odpustit polední exhibici, 

kterou neunesl menší ze dvou divadelních stanů. 

A lidí chodilo opravdu hodně. Beznadějně 

vyprodaná byla úvodní besídka divadla Sklep, obě 

představení dnes už „kultovního“ únětického 

představení Holá fakta o Holém vrchu, velmi slušně 

zaplněn byl velký stan i při dalších hrách pro velké i malé. Ti malí 

se ve vedlejších stanech a kolem nich učili lepit, modelovat, 

žonglovat, zásobování fungovalo a škůdci a lupiči se stanům 

Na zoraném poli nám to ještě šlo / foto Jan Pohribný

Stany nad Žalovem / foto Jan Pohribný
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vyhnuli obloukem. Došlo i na skutečnou orbu, propagovanou 

v letácích, a na státní svátek jsme se přesvědčili, že nám to jde 

podstatně lépe v roli knížecích poslů než na postu oráče, natož pak 

jeho volů.

Festival vyoral první brázdu, a jak to u divadla chodí, je na čase 

sbalit stany, nějak zalepit prázdnou pokladnu a vydat se zase dál. 

Tenhle festival bude totiž putovat po Čechách. Tedy aspoň po těch 

přemyslovských. A tak za rok nashledanou na další štaci. Možná 

u Slaného, nebo snad u Velvar či Zlonic. Ale určitě tam bude zase 

stejně dobrá nálada a spousta zábavy jako letos.

Na závěr se sluší poděkovat. Na prvním místě organizátorům, 

Ondřeji Zimovi, Vladimíru Vytiskovi, Noře Fragnerové a dalším, 

spojeným pod sdružením Přemyslovských středních Čech, všem 

sponzorům i barterovým partnerům, městu Roztoky a panu 

Vojtěchovskému a samozřejmě rovněž středočeskému 

hejtmanovi ing. Petru Bendlovi, který k patronátu přidal i velmi 

solidní peníz ze svého fondu. A díky všem, kteří k Holému vrchu 

přišli.

Jarda Huk

ZUŠ v novém

Naše škola prošla v období prázdnin bouřlivým rozvojem. 

Přispělo k tomu rozhodnutí zastupitelstva města o zrušení 

speciálních tříd ZŠ, které byly v pronájmu v prvním patře naší 

budovy. A tak se malovalo, stavělo, rekonstruovalo a výsledkem 

jsou čtyři nové třídy připravené k výuce a také nové sociální 

zázemí. Díky navýšenému rozpočtu máme novou třídu pro 

literárně - dramatický obor, která bude sloužit také pro školní 

koncerty a komorní představení. Ve třech ostatních prostorách 

našli své útočiště učitelé a žáci flétnové, dechové a violoncellové 

třídy. Zde také zbývá obnovit podlahy a dovybavit nábytek. 

Rovněž na našem detašovaném pracovišti, kde je umístěna 

taneční třída, bylo zrekonstruováno sociální zázemí, chybí už jen 

nová podlaha a vnitřní zařízení v šatně.  

Začátek školního roku byl poznamenán velkým nárůstem nových 

žáků. K 6. září, kdy jsme museli odevzdat tzv. „rychlé hlášení“ 

o celkovém počtu žáků, se vyšplhalo konečné číslo na 240 dětí 

oproti loňským 208 (např. v baletním oboru je cca 40 dětí). 240 

žáků je maximální kapacita, kterou máme povolenou MŠMT. 

Máme pochopitelně radost ze zvýšeného zájmu rodičů i dětí 

o výuku ve všech oborech, zároveň nás to nutí k zamyšlení, co 

bude dál? Je tento zájem způsoben zvyšujícím se počtem obyvatel 

v Roztokách nebo touhou rodičů a dětí navštěvovat naši školu? 

Při stoupajícím počtu žáků bychom v následujících letech 

nemohli plně pokrýt zájem dětí o výuku a museli bychom 

přistoupit k selektivním přijímacím zkouškám, což pochopitelně 

není náš zájem. 

Před dvěma roky se naše škola rozšířila o literárně - dramatický 

obor. K pokrytí všech oborů nám tak chybí už jen výtvarný obor. 

Je tu však jedna potíž. K rozšíření o literárně - dramatický obor 

došlo bez navýšení kapacity a tak bychom výtvarný obor neradi 

zaváděli na úkor ostatních, tradičních oborů. Nezbývá nám tedy 

nic jiného, než zažádat Krajský úřad o navýšení kapacity.

Jsme rádi, že máme, na rozdíl od jiných ZUŠ, tyto příjemné 

starosti a doufáme, že najdeme cestu, jak je vyřešit.

V novém školním roce začala koncertní sezona ZUŠ nezvykle 

brzy. V červnu jsme byli požádáni o účast na Roztockých 

řemeslných trzích. Zvažovali jsme, zdali tato účast vzhledem 

k brzkému termínu (23.9.) bude vůbec možná. Myslím, že 

nakonec nelitoval ani pořadatel, ani diváci, ani účinkující. Jsme 

rádi, že naše vystoupení viděli i lidé, kteří na naše koncerty běžně 

nechodí. Napříště zbývá pořadatelům dořešit technické záležitosti 

tak, abychom neměli problémy s nezbytným ozvučením.

Další hudební akcí ZUŠ bude zahajovací ročník hudebního 

festivalu Roztocký podzim. Tento festival nemá ambice velkých 

mezinárodních festivalů, nemá ani konkrétní stylové zaměření. 

Klade si však za cil alespoň něčím malým překvapit. Nechte se 

tedy překvapit a přijďte se podívat! Festival se uskuteční 9. 11. 

v 18.00. v síni Zd. Braunerové. 

Na závěr chci poděkovat všem pedagogům a zaměstnancům ZUŠ 

za zvýšenou pracovní aktivitu při zprovozňování nově zařízených 

tříd v prvním patře naší školy.

MgA. Bohumír Šlégl
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Sdružení Roztoč ve spolupráci se Středočeským muzeem 

v Roztokách a zpěvačkou Ridinou Ahmed vás srdečně zvou 

na jedinečný koncert

Mahabub Khan (Indie) 

a tanečnice Maya Sapera (Indie)

sobota 21.10. 2006 v 19:30

ve Středočeském muzeu v Roztokách

M a h a b u b  K h a n ,  

vynikaj íc í  indický 

zpěvák a hráč na tabla 

a harmonium, pochází 

z oblasti Radžastánu 

z rodu, který se už po 

staletí věnuje tradiční 

hudbě, a kde se hudební 

dovednosti předávají 

z otce na syna. Zpívá tradiční písně, které sloužily jako doprovod 

v průběhu zemědělského roku, a které se zpívaly na 

každoročních vesnických slavnostech. V současné době je 

členem věhlasné skupiny Musafir. Během svého mnohaletého 

hudebního působení spolupracoval mimo jiné s Natashou Atlas 

(Anglie) , Djamelem (Alžírsko), skupinami Kiva (Kanada), 

Fan? - Derwish dance - Haqqani Mevlevi (Itálie) a Transglobal 

Undrground (Anglie). 

M a y a  S a p e r a  j e  

profesionální tanečnice 

spolupracující s mnoha 

umě lc i  a  t anečn ími  

skupina z mnoha zemí. 

Vedle tradičního tance 

Sapera se aktivně věnuje 

a vyučuje i další indické 

a arabské taneční styly. 

Více info na 

www.hlasokraj.cz 

Sdružení Roztoč Roztoky, 

tel./zázn.: 233 910 014, e-mail:roztoc@roztoc.cz, 

www.roztoc.cz

Vlastivědný klub při Středočeském muzeu v Roztokách 

u Prahy pořádá v sobotu dne 7.10.2006 poslední autobusový 

zájezd v letošním roce, a to do Přeštic, Poběžovic 

a Horšovského Týna. Odjezd z Tyršova náměstí je v 7.00 

hodin. Cena zájezdu pro členy VK je 270 korun, pro nečleny 

290 Kč. Dotazy na tel. čísle 220 912 265.

V poločase hlasování o titul ROZTOKING 2006 vedl V.Vidim 

(68 hlasů) před O.Kousalem (56) a J.Kretschmerem (13). Finále 

20.10. - Ajmovka. Více n

Jan Richter

Pozvánka na Drakiádu

Podzim je tu a s ním i pouštění draků. Proto bychom Vás rádi 

přivítali na již tradiční Drakiádě, kterou pořádá tábornický klub 

Draci. Nejprve zveme kluky, holky, tatínky, maminky, dědečky 

i babičky a vůbec všechny zájemce na dílny výroby draků. Ty 

proběhnou ve čtvrtek 2. listopadu od 17:00 a v sobotu 

4. listopadu od 10:00 v ateliéru Roztoč. A potom se všemi, kdo 

si s námi draky vyrobí, i s těmi, kdo ne, se sejdeme na společném 

pouštění draků v sobotu 11. listopadu od 14:00 na zbytku pole 

u křížku (ulice Járy Cimrmana). 

S výrobou jednoduchého draka rádi pomůžeme a materiál bude 

k dispozici. Těšíme se na viděnou při pouštění draků. 

Za T.K. Draci  Ondřej Marek

Co dělá pro své členy 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, 

základní organizace Roztoky

Milí čtenáři, dovolte mi abych vás i v tomto roce seznámila 

s činností organizace, která sdružuje v našem městě okolo 300 

členů. Je to organizace lidí se zdravotním postižením, tudíž 

převážně vyššího věku a její činnost je tomuto faktu 

přizpůsobena.

Především je to činnost zaměřená na upevnění zdraví. 

Informujeme naše členy o rekondičních pobytech, které jsou 

pořádány naším okresním výborem a Svazem. Jsou dotovány 

ministerstvy a zaměřeny na kardiaky, diabetiky, tělesná, vertebro 

a onkologická postižení a j.. Pro kardiaky pořádáme již léta 

v Roztokách cvičení pod odborným vedením 1x týdně od 

počátku října do konce dubna následujícího roku.Dále je to 

činnost poradenská, která se zaměřuje na sociálně právní 

tematiku. Pokud nedokážeme poradit sami, doporučíme 

vhodnou instituci. Vlastivědné zájezdy po ČR vedené paní 

a http://showman.borec.cz

Církev československá husitská pořádá podzimní 

koncert duchovní hudby pro trubku a varhany v neděli 

22.10. od 15 hod. v Husově sboru - Husovo nám. 

Vystupují Dimitar Penev Dimitrov - trubka a Robert Fuchs 

- varhany (keyboard). 

Na repertoáru bude Johan Sebastian Bach, George 

Fridrich Hándel, Jeremiah Clarke, Mare Antoine 

Charpentier, Pavel Josef Vejvanovský a Tomasso 

Albinoni. 

Vstup dobrovolný. 
farářka Jarmila Kučerová
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Havránkovou mají v naší organizaci již dlouholetou tradici. Bývá 

jich ročně 10 až 12 a je o ně velký zájem. Jsou dotovány 

organizací, aby byly všem našim členům dostupné. Při jejich 

obsazování mají přednost naši členové. Teprve neobsazená místa 

jsou nabídnuta nečlenům. Nedotované zájezdy nákupní (Polsko) 

bývají také plně obsazené, zde však mají přednost ti, kteří se 

přihlásí nejdříve.

Další významnou aktivitou jsou zájezdy do pražských divadel, 

které pořádáme 1x měsíčně s výjimkou letních prázdnin. 

Nacházíme velké pochopení u divadel, která nám na vstupenky 

poskytují pro zdravotně postižené a důchodce slevu. Dopravu 

zajišťujeme autobusem, který vyjíždí ze Žalova a další účastníky 

přibírá v Roztokách na náměstí a u nádraží. Doprava je opět 

organizací dotována. Také sleva na vstupenkách je pro mnoho 

našich členů nezanedbatelnou výhodou. Při prodeji vstupenek 

mají přednost členové, vlastnící průkazy ZTP/P a ZTP 

a důchodci s vážnějším postižením nebo vyššího věku. Bohužel 

se zde setkáváme s tím, že do naší organizace vstupují i lidé zcela 

zdraví, mladí a finančně dobře zajištění jen s cílem jezdit s námi 

do divadel. Vstupenky pak vyžadují nebo si je zajišťují tím, že si 

je nechají koupit od některého našeho staršího člena. Teprve při 

nastupování do autobusu do divadla zjišťujeme, že s námi jedou 

do divadla celé rodiny včetně dětí a vnoučat v produktivním 

věku. Obrana proti tomu není a my se obáváme, kdy budou 

v divadle kontrolovat, kdo se zlevněnými vstupenkami (cena je 

na nich uvedena) do divadla přišel a příště nám už slevy nedají. 

Také jsou poškozeni ti, kteří by do divadla chtěli jít, ale 

vstupenky se na ně už nedostaly (autobus má 45 míst). Prosím ty, 

kterých se tato výtka týká, mějte ohled na své zdravotně 

postižené a starší spoluobčany. Pokud chcete jezdit do divadel 

jako my, jsme ochotni pro vás lístky na představení obstarat za 

plnou cenu s tím, že se do divadla a zpět dopravíte sami. Můžete 

se dohodnout s naší kulturní referentkou, paní Kindlovou.

Nezapomínáme ani na naše jubilanty. Posíláme všem členům 

gratulaci k narozeninám a od 70 let po pěti letech a od 85 let po 

roce je osobně navštěvujeme s přáním a dárkovým balíčkem.

Pro zájemce z řad našich členů pořádáme 1x do roka společenské 

odpoledne v restauraci ve Velkých Přílepech (v Roztokách 

k tomu není vhodný sál). Zajišťujeme dopravu autobusem a je 

s hudbou a tancem. Bohužel bývá velká převaha žen 

a o tanečníky je nouze.

Velkým stresem pro výbor bývají členské schůze. Naši členové se 

jich účastní v hojném počtu (účast bývá 120-140 členů). Jediná 

místnost v Roztokách, kam se vejdeme, je školní jídelna. Zatím 

nám ji škola pronajímala ale jsou vždy problémy s obstaráváním 

židlí. Někteří členové zase odcházejí, protože se už na ně 

nedostane místo. Na schůze zveme představitele města a jsou 

přítomny pracovnice sociálního odboru pro ty, kteří se potřebují 

poradit o otázkách sociálně-právních.

Výbor organizace se schází pravidelně první pondělí v měsíci 

(s výjimkou prázdnin) od 15 hod. v klubovně důchodců 

v Havlíčkově ulici, kde připravuje všechny akce. Klubovnu 

důchodců se svolením vedení města využíváme k prodeji 

zájezdů, vstupenek do divadel, přihlašování nových členů (paní 

Faltová, která klubovnu vede, je jednatelkou naší organizace), 

umísťujeme do ní všechny informace o naší činnosti a dáváme 

k dispozici literaturu z oblasti zdravotnictví a sociálně právní. 

V klubovně důchodců je umístěn také počítač, který využíváme, 

a od září budeme mít také připojení na internet. V souvislosti s tím 

žádám naše členy (případně i nečleny ochotné se do práce 

zapojit), kteří už s internetem pracovali nebo pracují, aby se mi 

přihlásili. Rádi bychom si založili a provozovali vlastní stránku 

na internetu. Zkušenosti a pomoc bych velmi uvítali.

Ještě bych dodala, že veškeré informace o naší činnosti a složení 

výboru jsou uveřejňovány v našich informačních skříňkách 

u lékárny a pekárny v Roztokách a na náměstí v Žalově. Pokud 

máte návrhy nebo výhrady naší činnosti, můžete se obrátit na mě, 

nebo jiného člena výboru, nebo přijat na výborovou schůzi. 

Závěrem bych chtěla poděkovat vedení města, které naši činnost 

dotuje finančně (42 000 Kč ročně) a i v jiných záležitostech nám 

vychází všestranně vstříc (klubovna důchodců, darování 

počítače, připojení na internet atd.). Bez této pomoci bychom 

nemohli činnost v takovém rozsahu vůbec vykonávat. Také 

děkuji členům výboru a jejich pomocníkům za obětavou práci 

vykonávanou s chutí, svědomitě a bez nároku na odměnu.

Ing. Marie Nadrchalová, předsedkyně SPOCH v ČR, 

ZO Roztoky, tel. 220 910 708

Jachtou kolem Korsiky, 

respektive kolem její severní části, neb obeplout celý ostrov by 

bylo při našem tempu zhola nemožné.

V počtu deseti pasažérů (z nichž většinu tvořili již experientovaní 

námořníci z Roztok, České Lípy a Trutnova) a vousatého 

kapitána Martina (u něhož jsou námořní experience 

samozřejmostí) jsme strávili příjemný týden na jednostěžňové 

jachtě poeticky pojmenované Liberty. Loď to byla prostorná 

a vcelku spolehlivá, hej!

Po dlouhé noční plavbě volným mořem z italského Piombina, kol 

Elby a mnohakilometrové zdi porostlé břízami a habry, úspěšně 
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přistavše u korsického břehu, počali jsme se kochat tamními 

sceneriemi a bujnou vegetací, a to jak tou povrchní, tak 

i podvodní, neb mezi námi byla aj triáda potapěčů. Ti kromě 

zajisté půvabných murén, sumýšů a jiné havěti obdivovali 

u města Calvi především potopený bombardéru města Calvi 

druhé světové války (bez posádky).

Naší návštěvě se nevyhnulo ani turistické centrum Calvi, 

prosluněné přístavní městečko, jemuž dominuje kamennými 

hradbami ohrazené Staré město, bývalá pevnost. Takových 

pevností, pevnůstek a strážních věží jest na korsickém pobřeží 

nespočet, neb ostrov po staletí fungoval jako základna pirátů, 

korzárů a všelikých jiných bukanýrů. Vedle dalších korsických 

městeček a osad neunikla naší pozornosti ani Capraia, nedaleký 

italský, a nutno dodat že velice pěkný, ostrůvek.

Počasí bylo vcelku vstřícné, bouřku jsme zažili jedinou, jinak 

slunko žhnulo jak retard, leč opuštěním lodi na obsrávací lano 

bylo možno ďábelskému horku uniknout. Akce byla zajímavá 

a poučná, hej?

Tomáš TbH(F) Rada, tomík z Roztok

SOKOL ROZTOKY 

Letní tábor rodičů s dětmi……a s Krtečkem 

Poslední prázdninový týden přijelo 28 dětí a 16 maminek z naší 

TJ do krásné chatové osady na kraji lesa a u rybníka, nedaleko 

Jindřichova Hradce na TÁBOR S KRTEČKEM. 

Rozdělily jsme se do třech družstev. Každé družstvo si vymyslelo 

svůj pokřik a namalovalo si vlajku a vybralo kapitána. A táborový 

program mohl začít.

Kromě cvičení, jsme si zvládly vyrobit pohledy, lampióny, 

papírové hodiny, pískové obrázky, maňásky z šišek, cukrové 

hrady, ozdobné stromečky a keramické upomínkové předměty. 

Na závody jsme si vyrobily jezdící šneky, namalovaly velryby 

a ryby. S Krtečkem jsme prošly dva pohádkové lesy, účastnily se 

olympiády a soutěží družstev, na pláži jsme si pro svá družstva 

postavily hrady. Dvě odpoledne se maminky stihly protáhnout 

u aerobiku. Kdykoliv jsme šly do lesa, zakopávaly jsme o houby.

Kromě jednoho večera, kdy jsme měly lampiónový průvod 

s večerní bojovkou, jsme se ohřívaly u ohně. Opékaly jsme si 

chleby, kukuřice, jablíčka a dokonce i HADY (z těsta). Týdenní 

pobyt jsme zakončily odpoledním karnevalem pro děti 

a večerním táborákem, u kterého se rozdávaly poslední medaile 

s diplomy a vyhlašovalo se konečné umístění družstev. A konečně 

na nás vykouklo i sluníčko.

Martina Sasková

Fotbalový podzim 2006 

Podzimní část sezóny je již v plném proudu a naši fotbalisté 

všech kategorií zatím bojují se střídavými úspěchy. „Áčko“ 

zatím zůstává daleko za svými předsezónními cíli. Trenéra 

Kocába trápí především obranná činnost a také herní projev je na 

hony vzdálen jeho představám. Příčinnou je hlavně nestabilita 

kádru, když mužstvo zatím hrálo pokaždé v jiné sestavě a trenér 

musí hodně improvizovat.

Mládežnické týmy mají po třech odehraných kolech shodnou 

bilanci dvou vítězství a jedné porážky. Dorost si zatím udržuje 

domácí neporazitelnost, když je vyjma utkání v Holubicích 

překvapivě produktivní v koncovce. Žáci rozjeli úvod soutěže 

přímo parádně, ale ve třetím kole nastoupili díky zraněním 

a nemocem bez svých několika opor a utrpěli debakl. Přípravku 

postihla před začátkem sezóny velká marodka, přesto si zatím 

vedou naši nejmenší fotbalisté také na výbornou a pohybují se na 

čelných příčkách tabulky.

Muži / III.třída - skupina B 

1.kolo (19.8.2006)

SK ROZTOKY - SOKOL TUCHOMĚŘICE „B“ 2:2 (1:1)

Branky Roztok: Čížek Martin, Drbal Radek

2.kolo (27.8.2006)

SOKOL DOLANY - SK ROZTOKY 5:2 (2:1)

Branky Roztok: Kolář Jan, Drbal Radek
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3.kolo (2.9.2006)

SK ROZTOKY -  SOKOL TURSKO 2:1 (1:0)

Branky Roztok: Gabčo Martin, Rus Pavel 

4.kolo (9.9.2006)

SOKOL DOBROVÍZ - SK ROZTOKY 1:0 (0:0)

5.kolo (16.9.2006)

SK ROZTOKY - AFK LIBČICE 1:0 (0:0)

Branka: Čížek Martin 

Tabulka muži

Muži / Pohár OFS 

1.kolo (13.9.2006)

FK DOBŘÍČ  - SK ROZTOKY 3:2 (2:1)

Branky Roztok: Kocáb Michal, Kolář Jan 

Dorost / okresní přebor - skupina B 

1.kolo (2.9.2006)

SK ROZTOKY - SOKOL DOLANY 3:0 (1:0)

Branky: Koráb Martin, Moravec Petr, vlastní  

2.kolo (9.9.2006)

SOKOL HOLUBICE  -  SK ROZTOKY 3:1 (3:0)

Branka Roztok: Koráb Martin

3.kolo (16.9.2006)

SK ROZTOKY - SOKOL ČERVENÝ ÚJEZD  4:1 (1:0)

Branky Roztok: 2x Boroš Benedikt, Moravec Petr, Koráb 

Martin

Tabulka dorost

Žáci / okresní soutěž - skupina C 

1.kolo (3.9.2006)

SOKOL HOLUBICE  -  SK ROZTOKY 0:10 (0:6)

Branky: 5x Hodan Richard, 2x Kapitán Jakub, 2x Valík 

Luboš, 1x Kopečný Vítek

2.kolo (10.9.2006)

SK ROZTOKY  -  FK DOBŘÍČ 10:1 (7:0)

Branky Roztok: 6x Hodan Richard, 3x Kopečný Vítek, Šmíd 

René

3.kolo (17.9.2006)

SOKOL TUCHOMĚŘICE - SK ROZTOKY 9:0 (3:0)

Tabulka žáci

Přípravka / okresní přebor - skupina C 

1.kolo (3.9.2006)

SOKOL ČERVENÝ ÚJEZD - SK ROZTOKY 2:1 (0:0)

Branky Roztok: Vondra Filip

2.kolo (9.9.2006)

SK ROZTOKY  -  SOKOL HOSTIVICE 2:1 (1:1)

Branky Roztok: Brodský Filip, Šťastný Michal

3.kolo (16.9.2006)

SOKOL JENEČ - SK ROZTOKY 1:6 (0:2)

Branky Roztok: 3x Brodský Filip, 2x Juráček Tomáš, Vondra 

Filip

 Tabulka přípravka

„O pohár Slávy Klusta“ aneb nejlepší roztocký kanonýr:

Tabulka střelců - stav k 17.9.2006:

11 gólů - Hodan Richard „žáci“ 

  4 góly - Brodský Filip „přípravka“

         Kopečný Vít „žáci“

  3 góly - Koráb Martin „dorost“
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Nábor fotbalistů - ročník 1998 a 1999 

Fotbalový oddíl SK Roztoky pořádá nábor malých fotbalistů 

ročník 1998 a 1999. Přípravce akutně chybí právě tyto ročníky 

a proto se snaží formou náboru rozšířit svoje řady. Zájemci se 

mohou hlásit každé úterý a čtvrtek od 16.hodin na hřišti 

roztockého Sokola u pánu Juráčka, nebo Vondry.

Stejně nás trápí i nedostatek trenérů mládežnických kategorií. 

Pokud byste měli zájem nám pomoci při vedení dorostenců, 

nebo přípravky rádi vás mezi námi uvítáme - kontakt p. Šulc-

Seidl (602 395 014), nebo p.Juráček (724 556 805). Děkujeme.

Přijďte nás povzbudit !!!

„A mužstvo“

14.10.06  16:00 hod.   SK Roztoky - Sokol Třebotov

21.10.06  15:30 hod.   SK Roztoky - SK Kazín

04.11.06.  14:00 hod.   SK Roztoky - Sokol Kosoř

„dorost“

07.10.06  10:15 hod.   SK Roztoky - AFK Horoměřice

21.10.06  10:15 hod.   SK Roztoky - SK Kazín

„žáci“

08.10.06   10:00 hod.   SK Roztoky - Sokol Jeneč 

„přípravka“

14.10.06   10:00 hod.   SK Roztoky - Rudná

Aktuální informace, rozpisy utkání a podrobnosti k již 

odehraným utkáním můžete najít na našich webových stránkách  

Martin Rambousek

Artyčok
Cynara scolymus

Najednou se dny začínají krátit a prochlazovat, zdaleka není 

ráno a večer tak teplo jako v letních měsících. A přece v tuto dobu 

bývá příroda nejkrásnější, začíná dozrávat, zbarvovat se - je tu 

barva šípků, trnek a jeřabin...

My však i v měsíci říjnu myslíme na své zdraví a povíme si 

o léčivých účincích artyčoku.

Příznivé účinky artyčoku poprvé dokumentoval Aristotelův žák 

ve 4. století př. Kr. V Německu je výtažek z této rostliny již 

dlouho populární pro své pozitivní dietní účinky. Zvyšuje 

činnost žlučníku a jater a pomáhá udržovat správnou hladinu 

cholesterolu v krvi.

Artyčok patří do botanické čeledi hvězdnicovitých, kam patří 

také ostropestřec, sedmikráska a slunečnice. Dorůstá do výšky 

až dvou metrů a je korunován zeleně a purpurově kvetoucí 

hlavicí. Listy, které k ní přiléhají, se tepelně upravují a jedí jako 

lahůdka. Ve Francii je podávají jako saláty nebo chuťovky.

Úpony listů obklopující květ artyčoku obsahují cynarin, aktivní 

www.skroztoky.cz.

složku, která je v koncentrované formě vysoce účinná. I když 

sníte větší množství listů artyčoku, nevstřebáte tolik cynarinu, 

abyste zpozorovali jeho léčivý účinek. K získání potřebného 

množství této látky je lépe užívat potravinový doplněk vyrobený 

ze sušených listů.

I když je výtažek z artyčokových listů v Německu již delší dobu 

populární, u nás byly jeho přiznivé účinky oceněny nedávno. 

Bylo zjištěno, že pozitivně působí při ochraně a regeneraci 

jaterních buněk a při štěpení tuků společně s ostatními druhy 

hořké zeleniny, které zvyšují vylučování žluči. Podporuje tedy 

i trávení. Poslední studie ukazují, že se může uplatnit i v prevenci 

zvýšené tvorby mastných kyselin v krvi.

Základní aktivní složka artyčokových listů - cynarin - je bohatá 

na flavonoidy. Tyto účinné antioxidanty mohou bránit 

poškozování jaterních buněk a ochraňovat organismus před 

různými toxiny. Ukazuje se, že výtažek zmírňuje bolesti břicha 

a pomáhá uvolňovat plynatost.

Artyčok také obsahuje inulin - škrob - zpomalující rychlost 

trávení potravy. To znamená, že pomáhá kontrolovat hladinu 

krevního cukru po jídle, proto je vhodný pro diabetiky. Lidem 

s vysokou hladinou cholesterolu v krvi může výtažek z artyčoku 

také prospívat, protože redukuje jeho tvorbu.

Pro své celkové čistící a detoxikační účinky je účinným lékem 

při dně, artritidě a revmatismu. Ve zkoumání příznivých účinků 

artyčoku se nadále pokračuje.

Šťávu nebo tobolky z artyčoku můžete koupit ve vybraných 

lékárnách nebo prodejnách zdravé výživy.

Užívání tohoto potravinového doplňku vždy konzultujte se 

svým lékařem.   

Redakční rada Odrazu připomíná 

fotografickou soutěž Roztoky 

a nejbližší okolí - příroda kolem nás.

Do soutěže přijímáme fotografie amatérů rozměru 

minimálně 20 x 30 cm, nejvýše 5 kusů od jednoho autora. 

Fotografie zasílejte na adresu Odraz, nám. 5. května 2, 252 

63 Roztoky, k rukám pana Vícha.

Termín doručení do 1. listopadu 2006.

Z fotografií bude pořízena výstava a hodnotit je budou sami 

její návštěvníci formou ankety. Nejlépe hodnocené 

fotografie budou zveřejněny na internetových stránkách 

města a vítěz bude odměněn.

Máte-li mezi svými fotografiemi takové, o kterých si 

myslíte, že vystihují dané téma, neváhejte a pošlete je do 

soutěže. 

Růžena Ilievová
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ze života ve městě

Fotohádanka z 9/2006

Roku 1233 již existovala na soutoku 

Únětického potoka s Vltavou vodní tvrz, 

několikrát poničená a opět opravovaná. 

Základy původní gotické věžovité stavby 

jsou ukryty pod dlažbou dnešního 

arkádového nádvoří (fotohádanka z 9/06 

- foto z r. 1961). Od 16. století dostávala 

tvrz podobu půvabného, renesančně 

barokního zámečku. Ačkoliv je dnes 

Roztocký zámek sevřen do ohyzdných 

kleští mezi železniční tratí a závodem na 

výrobu antibiotik (pozn. VÚAB Pharma 

a.s.) překvapí nás, jakou je oázou klidu 

a pohody. 

V padesátých letech 20. stol. měl být 

dokonce zbourán a byl zachráněn jen díky 

skupině obětavých nadšenců. (viz Odraz 

6/2006). Tento magický rondel, obklopený sametově zeleným prstencem trávou porostlého příkopu, jako by převzal část síly dávných 

pravěkých kruhových svatyň. Vyzařuje silnou pozitivní energii.  (Úryvek z knihy Otomara Dvořáka: Pole slunečného býka)

Nová hádanka 10/06

Která významná osobnost Roztok zde žila?

Renáta Kolářová
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Prodám 25 kusů YTONGU, 60x25x25, cena 1200 Kč. 

Tel. 607 191 621

Prodám dům v Žalově 3+1 před rekonstrukcí, koupelna 
2s WC, pozemek 206 m , za cenu 2300 000 Kč. 

Tel. 739 080 142.

Prodám vanu rozměrů 170 x 70 cm, smaltovanou, 

plechovou, nepoužitou, 2.jakost. Cena 400 Kč. 

Tel. 220 911 755.

Prodá se v Solníkách nestandardně vybavený byt 3+kk se 

dvěma balkóny. Cena 3300 000 Kč. Spěchá. Tel. 220 912 005.

Prodám krásný, slunný, nový byt 2+1, sklep, šatna. Celková 
2výměra 60 m , osobní vlastnictví, ihned k nastěhování. Při 

rychlém jednání sleva. Tel. 607 566 401.

Prodám vozík-žebřiňáček s nosností 100 kg, decimálku, 
2plechovou vanu 200 cm, 26m  dubových parket. Cena 

dohodou. Tel. 220 910 639 večer.

Prodám na miminko - autosedačku Romer 0-13 kg (2000,- 

Kč), rychlozavinovačku (200,- Kč), zimní fusak (600,- Kč), 

zimní kombinézu vel. 80 (500,- Kč), termokalhoty vel. 80 

(250,- Kč). Tel.: 606 962 484.

Pronajmu byt 2+kk v 1.patře rodinného domu v Roztokách 
2od 1.října 2006. Celková plocha je 80 m , byt je světlý 

a moderně zařízený. Pronajmu 1-2 dospělým osobám - 

nekuřákům. Cena 10 000 Kč/měsíc včetně spotřeby. 

Tel: 604 441 111

2Koupím stavební pozemek v Roztokách u Prahy cca 1000m . 

Preferuji pěkné umístění, nejraději ve starší zástavbě, cenu 

respektuji. Tel: 606 676 260

Koupím pole, louku nebo malý domek. Tel. 603 442 474.

Koupím dětskou cestovní postýlku v dobrém stavu. 

Tel. 606 525 837.

Koupím šatní skříň staršího typu (30. léta), cca 90 x 180 x 

55 cm (š, v, hl), tmavé dřevo (africký ořech, mahagon). 

Tel.č. 220 910 553 (večer), 776 350 201 

Koupím trofeje - parůžky srnčí, jelení, daňčí, obrázky 

s loveckou tématikou apod.. Za upozornění děkuji. 

Z.Koudelková, tel. 776 048 536.

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

2Daruji 15 m  střešních tašek bobrovek - starších - za odvoz. 

Roztoky, ul. Svobody, tel. 235 517 910.

•••••

Mladá rodina koupí menší byt (1+1 nebo 2+kk) pro svou 

babičku v Roztokách u Prahy, platba hotově. 

Volejte 604 705 188 

•••••

Bezdětná hledá pronájem nezařízeného bytu velikosti 1+1 

nebo 2+1 v Roztokách a okolí. Tel.: 739 025 980 

•••••

Mladá žena hledá podnájem jedné místnosti s vlastním soc. 

zařízením, nebo garsoniéry v Roztokách. Mám středně 

velkého hodného psa. Tel. č. 737 789 383.

•••••

Hledám v Roztokách a okolí rodinný domek s garáží nebo 

jiným suchým stáním pro auto. Možno i část domu (vily) se 

zahradou. Nejlépe bez zařízení na dlouhodobý pronájem, za 

rozumnou cenu. Můžeme se domluvit i na údržbě a menších 

opravách. Děkuji za nabídku. Tel. 732 419 312.

•••••
2Nabízím k pronájmu byt 1+kk v Roztokách (Solníky), 34m  

s balkónem, částečně vybavený, cena dohodou. Zájemci 

volejte na číslo 776 730 222.

•••••

Pronajmu plechovou garáž na rohu Masarykovy 

a Havlíčkovy ulice. Cena 1.000,-Kč měsíčně. Tel. 606 769 290

•••••
2Pronajmu 2+1, lodžie, sklep, v Roztokách u Prahy, 52 m , 

v os. vlast., cena 8000 Kč + poplatky, částečně zařízený, volný 

od 1.10.2006. Tel. 776 288 536

•••••

Přijmu 2 pánské kadeřnice. Říjen 2006. Tel. 724 341 321.

•••••

Přijmu běžný úklid domku nebo bytu, 1-2x týdně v 

Roztokách či v Žalově, tel. 607 944 635

•••••

Hledáme paní na úklid zubní ordinace a laboratoře - Lidická 

689. Tel. 220 911 674, 220 911 420.

•••••

Hledám pani na žehlení a úklid do Roztok-Žalova. Bližší 

informace na tel. 777 848 441.

•••••

Chcete doučit angličtinu? Doučuji angličtinu ve správném 

akcentu i začátečníky a pokročilé za 150 Kč. Tel. 721 500 842.

Omluva inzerentům

Ani já, ale technika nefungují bezchybně, zkrátka mezi 20. 

a 22.9. se mi soukromé inzeráty, které dorazily e-mailem, 

propadly do elektronického podsvětí. Prosím, posíláte-li svou 

inzerci elektronicky, pro jistotu na obě adresy - 

huk@roztoky.cz i mu@roztoky.cz.
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Poděkování starostovi a pracovníkům městského úřadu za 

gratulace k životnímu jubileu zaslali:

Jitka Hrubá, Marie Dankovská, L.Oherová, Marie Zítková, 

Helena Lhotáková, Václav Dědič, JHiří Záveský, Venuše 

Růžičková, Svatava Chaloupková

Františkovi a Marii Hůlových, kteří 16.11.2006 oslaví 

60 let manželství, diamantovou svatbu, přeje jménem 

všech

dcera Dana Kazdová

Za všechny projevy soustrasti nad úmrtím otce a manžela 

děkují Jaroslav Huk a Božena Huková.

Všem občanům, kteří nám zaslali projevy soustrasti 

a všem, kteří mého manžela Josefa Šenfelda doprovodili 

k jeho poslednímu spánku
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NÁZORY, OHLASY, KOMENTÁŘE

K článku paní Vavřínové

Na články paní architekty Vavřínové a jejích přívrženců jsme 

dosud nereagovali, protože proti pomluvám, lžím, účelově 

sestaveným konstrukcím a populistickým heslům se těžko dá 

bojovat stručnou a věcnou argumentací.

To, že ve smyslu „jedna paní architektka povídala“ natočila TV 

NOVA v loňské okurkové sezóně tendenčně zkreslený pořad, je 

dostatečně známo. To, že paní architektka kvůli prodeji pozemků 

na Tyršově náměstí podala trestní oznámení, už možná tak známo 

není. V rámci vyšetřování byli vyslechnuti všichni zastupitelé, 

město i Trigema předali vyšetřovatelům tolik materiálů, že by to 

zaplnilo celý ročník Odrazu.

To, že zmíněné trestní oznámení bylo přes úpornou snahu paní 

architektky odloženo, už paní architektka občanům jaksi 

zapomněla sdělit a nadále omílá své nepravdy podle osvědčeného 

receptu, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou.

Ještě jednu pravdu paní architektka občanům zamlčela, a sice to, 

že cena pozemků při započtení všech plnění Trigemy je cca 

15 miliónů Kč, což je v přepočtu téměř 6000 Kč za metr čtvereční. 

I to bylo v rámci šetření doloženo.

Posedlost paní Vavřínové náměstím ji zřejmě také vedla k napsání 

článku Parkování na náměstí, který vyšel v minulém Odraze. 

K tomuto článku věcně uvádíme:

To, že výstavba parkoviště v Jungmannově ulici není v rozporu 

s územním plánem, vysvětlil pan místostarosta již v minulém 

čísle. Parkoviště bylo zahrnuto do územního rozhodnutí již v roce 

2002 a doposud proti němu nebyla vznesena žádná námitka ani 

připomínka. Je tedy zvláštní, proč se najednou tímto 

pseudoproblémem paní architektka zviditelňuje právě nyní.

Nejpikantnější na celé věci však je důvod, proč toto parkoviště 

budujeme. Vybudování parkoviště si vyžádalo město, aby byl 

vyřešen problém s parkováním v Jungmannově ulici po dostavění 

obytného souboru Na Ostrohu. Při výstavbě tohoto komplexu 

byla zcela opominuta parkovací místa pro návštěvníky, a to jak 

dle reálných potřeb, tak dle norem.

A kdo že se podílel na tomto projektu? Můžete hádat jednou. Ano, 

správně, je to mimo jiných i paní architektka Vavřínová.

To, že musíme budovat a financovat parkoviště de facto pro 

potřeby jiného developera, abychom napravili chyby jiných 

architektů, s tím jsme se již smířili. Ale to, že se za to o nás paní 

architektka ještě otírá, považujme za nehoráznost.

Chápeme snahu paní architekty zviditelnit se před obecními 

volbami za každou cenu, ale možná by bylo lepší místo hledání 

problémů ukázat občanům, co dobrého pro město paní 

architektka vykonala.

Ing. Marcel Soural

jednatel společnosti Trigema s.r.o.

Doprava, silnice, autobusy, 

bezpečnost a retardéry
 (pokračování z minulého čísla):

1. Přeložka silnice od Prahy

Konečně se staví po nekonečných létech projektové a investorské 

přípravy. Podjezd pod tratí byl vybudován již v roce 2002. Kraj 

věnuje do výstavby přeložky téměř 240 mil. korun. Proto něčí 

výkřiky, že to jinde, tam zaplatil kraj obci retardéry, považuji za 

komické. Děsí mne názory některých v obci sedících jedinců, že 

on by výstavbu přeložky zastavil a za ušetřené peníze zvelebil 

celé město. Naštěstí tu možnost nemá a většina si uvědomuje, že 

pro město, rozrůstající se do počtu 10 000 obyvatel, je odstranění 

přejezdu životní nutností. A tak po dokončení přeložky zůstanou 

tři bolavá místa - úzký úsek podle řeky v Sedlci, serpentina 

a křižovatka na Tyršově náměstí. Prosazení přeložky a odstranění 

přejezdu jsem věnoval řadu let konkrétního úsilí, takže to 

považuji za svůj největší osobní příspěvek pro dobro Roztok. 

Naštěstí vše financovalo napřed Ředitelství silnic a dálnic 

a potom Středočeský kraj, takže nikdo nemůže vymýšlet nějaký 

bizarní konflikt zájmů s mým postavením člena Rady města.

Je nutno poznamenat, že jsem v prostoru napojení ulic Riegrova 

a Tiché údolí navrhoval řešit křižovatku jako okružní (a byla 

projekčně prověřena) což tehdy zamítlo ŘD Praha, protože se 

tehdy ještě okružní křižovatky v Čechách nezřizovaly, a že jsem 

navrhoval zachovat železniční přejezd a stávající silnici 

v Třešňovce pro cyklisty a pěší, což rezolutně zamítly České 

dráhy s tím, že nebudou platit podjezd a provozovat zabezpečený 

přejezd. Zřídit cyklostezku mimo těleso silnice tak zůstává na 

obci na další století. 

2. Činnost policie a dopravní předpisy

Městská policie je úkolována a podává zprávy. Má za úkol dbát na 

dodržování veřejného pořádku, správnost parkování mimo 

chodník, stav dopravního značení, jízdy šílenců. Na šílence je 

zjevně bezmocná. Nákup radaru za půl milionu mne děsí proto, 

kolik procent pracovní doby by ve skutečnosti měřil a kolik ležel. 

Výpůjčka a spolupráce se státní policií by zřejmě byla účinnější. 

Policie se snaží pokutovat a převychovat řidiče, kteří parkují svá 

auta na chodnících tak, že již nejde projít a matky s kočárky 

musejí kolem auta do vozovky. Někteří řidiči však mají 

neuvěřitelně hroší kůži. Velkou pozoruhodností Roztok těchto 

dnů je skutečnost, že v rámci zklidňování dopravy se smí po 

Roztokách jezdit 90 km rychlostí. Někdo totiž odstranil (prý 

nechal odstranit) značku IS 12a „Obec“ od Přílep, takže není 

ohlasy, názory, komentáře
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žádné valné podmínky. Je možná přirozeně po méně 

frekventovaných ulicích a cestách. Cyklistická stezka „kolem 

Prahy“ je vedena Tichým údolím a nejnebezpečnějším kouskem 

Nádražní do Vltavské k přívozu. Je třeba ji přeložit (po dostavbě 

přeložky silnice) podjezdem na ochrannou hráz kolem 

penicilinky. Cyklostezka podél Vltavy se připravuje na pravém 

břehu od Máslovic do Řeže s vazbou na stávající stezku z Prahy - 

Tróje. Trasa po levém břehu ze Sedlce do 

Roztok je bohužel riskantní jak pro cyklisty, 

tak pro automobily. Po zřízení přeložky se 

situace mírně zlepší tím, že podél vozovky 

budou metrové krajnice. Změna územního 

plánu by neměla zapomenout na dořešení 

některých cyklistických tras v katastru města.

5. Úprava ulice Přílepská - Lidická

Ulice Přílepská a Lidická jsou a bezesporu 

budou dopravně nejzatíženějšími komunika-

cemi ve městě. Zatímco úsek od náměstí po 

Zeyerovu má charakter komunikace ve 

městě, s chodníky, zeleným pruhem 

a obrubníky, další úsek nebyl nikdy řádně 

upraven jako komunikace ve městě. Panelový 

chodník za příkopem, po pravé straně chodník žádný, autobusové 

zastávky bez zálivu, žádná možnost zastavení, vjezdy do 

přilehlých nemovitostí strmé a nepřehledné. Pro bydlící 

a listonoše hrůza. Minimálně je nutno pamatovat na rozšíření pro 

pruhy pro levé odbočení k nákupnímu centru, do nové zástavby 

nebo do sběrného dvora. Takový pruh zajišťuje nejen plynulejší 

jízdu, ale i bezpečnější odbočení a jistou ochranu před nárazem 

zezadu. Úsek mezi autoservisem a rybníčkem však nabízel ještě 

jedno řešení: při nové výstavbě zřídit i nový jízdní pás šířky 7 m za 

důvod, proč snižovat rychlost (stav minimálně od 17. do 21. 

srpna, kdy píši tyto řádky). Pracovníci radnice byli upozorněni, 

minimálně 5 dní se nic neudálo, zajímaly by mne právní důsledky 

případné nehody. Naopak městská policie kontrolovala ty, kteří 

porušují zákaz vjezdu na Riegrovu ulici a směrem do Prahy. Jedná 

se o uzavírku prostoru stavby, která je až v Sedlci. Odchycen byl i 

nebohý cyklista, který porušil podle mne nesmyslný zákaz, 

protože až k hranici Prahy není faktický důvod 

uzavírky. 

3. Autobusová  doprava  na  Soln íky  

a nízkopodlažní autobusy

Na docházkovou vzdálenost k autobusovým 

zastávkám zpracoval ing. Sovina kvalitní 

objektivní materiál, který prokazuje, že 

s dostavbou Solník bude velký počet lidí 

s nepřiměřeně velkou docházkovou vzdáleností 

ke stávajícím zastávkám u Rybníčku a na 

náměstí. Problém je však třeba řešit, a to 

z hlediska kvality vozovky v Masarykově ulici, 

rozmístění zastávek před nebo po rozbočení trati, 

linkového vedení a intervalu. Řešení to není 

jednoznačné a jednoduché, protože střídání 

spojů jeden přímo, druhý přes Solníky má rovněž své nevýhody 

v prodloužení intervalu. Naopak prosazení minimálně jednoho 

nízkopodlažního autobusu obíhajícího na lince Levý Hradec - 

Praha a zpět s jasným označením v jízdním řádu by jednoznačně 

pomohlo obtížně se pohybujícím lidem a při přepravě dětí 

s kočárkem. Kdo si to vyzkoušel u stávajících autobusů, ví, o čem 

mluvím. 

4. Cyklistická doprava

Pro cyklistickou dopravu v Roztokách nebyly vytvořeny zatím 

odstrašující  -     a vzorový příklad, jak zklidnit dopravu
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stávajícím pásem zeleně. Tím by nemuselo být budováno několik 

pruhů pro levé odbočení, autobusové zastávky, a zejména by 

obyvatelé domů mezi Hálkovou a autoopravnou měli prostor pro 

parkování, chodník, výjezd z nemovitosti a polovic dopravy, než 

budou mít při jednom pásu. Ještě je tu šance, než se zahájí 

výstavba na Dubečnici. Ale posměšně cílené výkřiky jisté dámy, 

že tu navrhuji „dálnice“ odnikud nikam mne ujistily, že je lepší se 

na jakoukoliv snahu vykašlat. Přitom se jedná prakticky o délku 

Masarykovy ulice a významné zpomalení, po kterém naopak 

jedna obyvatelka dotčených domů volala otevřeným dopisem 

zastupitelstvu.

Doufám, že jsem tímto výčtem a názorem na řešení některých 

problémů pomohl některé diskutované otázky vysvětlit

Ing. Jiří Landa

Člen Rady města za ODS

Záblesk světla na konci eurotunelu

Píše se o tom v novinách, slyšeli jste o tom asi i v televizi - a je to 

pravda: Česká republika v uplynulých dvou, třech letech 

trestuhodně zaostala v čerpání evropských fondů a je vážné 

nebezpečí, že velký díl z nabízených (a v jiné podobě zase do 

Evropské unie námi zčásti splácených) prostředků budeme do 

společného koše vracet. Pomalý postup některých ministerstev, 

neuvěřitelná byrokracie a hlavně komplikované postupy při 

schvalování žádostí trápí podnikatele, organizace i obce a města, 

která vzhlížejí k dotacím jako k poslední záchraně, jak uskutečnit 

to, co je jim ubráno z daní. Dovolím si vám předložit jednu 

ukázku, jak to také funguje. Anebo aspoň zatím fungovalo.

Náš „přemyslovský“ dobrovolný svazek obcí, dnes sdružující už 

29 vesnic a měst, požádal v roce 2005 o dotaci na zpracování 

projektové dokumentace na skoro devadesátikilometrový okruh 

cest spojujících turisticky atraktivní místa regionu. (Pokud někdo 

v čtenářů namítne, proč se Roztoky angažují ve věci, ze které nic 

nemají, pak si dovolím připomenout, že nejnákladnější částí toho 

okruhu je úsek cyklostezky, která by měla propojit Podmoráň 

s řežskou lávkou a dál až k propustku pod tratí na kraji Letek). 

Dotaci (525 tisíc korun) jsme dostali a podle pravidel dotačního 

titulu Podpora projektů pro SROP nám byla polovina peněz 

vyplacena. O druhou polovinu jsme se mohli přihlásit až tehdy, až 

podáme žádost do SROPu o realizaci díla. 

Projektant odvedl řádně práci, k 31.3.2006 byla projektová 

dokumentace ke stavebnímu povolení ukončena - jenže už 

nebylo, kam podat žádost o vlastní stavbu. SROP byl podle 

informace ministerstva pro místní rozvoj vyčerpán a žádosti se 

nepřijímají.

Věc víc než nemilá: dostali jsme se do pozice dlužníka vůči 

projektantovi a příslušné ministerstvo zaujalo pozici mrtvého 

brouka. Domáhali jsme se přirozeně toho, aby nám byla 

vyplacena i druhá polovina peněz, protože jsme splnili práci 

a nikoli vlastní vinou nemůžeme žádat o dílo a nemůžeme ani 

čekat na nějaký „nástupnický“ fond, který se otevře za rok či ještě 

později. Nejdřív nám na naše žádosti bylo vlídně naznačeno, že 

bychom mohli přijít i o tu první část, pak už jen šlo o rozhodnutí, 

zda sáhnout na rezervní fond, a o tom mohl rozhodnout nejdříve 

údajně šéf odboru, pak už ani ten ne, a po dalších měsících už to 

bylo jen v rukou ministra. A ten, jako na potvoru, i s celou vládou 

zrovna odstoupil.

A tak jsme vyčkali nástupu nové hlavy a dopis putoval rovnou na 

stůl pana Gandaloviče. A ejhle, ledy se pohnuly. Během několika 

dní by měl příslušný odbor dostat pokyn k vyplacení druhé 

poloviny peněz nám i dalším asi třiceti obcím a spolkům, které 

padly do pasti ministerstva, které klidně vyhlašovalo další výzvy 

k přípravě projektů do programu, kde už nebyly peníze.

Je to možná jen záblesk světla, možná ho sfoukne další vývoj na 

naší politické scéně. Ale díky i za ty náznaky, že bychom 

nemuseli být v Evropě ti poslední, kteří nedokážou ani pořádně 

žebrat.

Jaroslav Huk

Zaslouží si naše poděkování

Chci touto cestou veřejně poděkovat panu Bohuslavu Sloupovi 

za nevšední ochotu a obětavost, se kterou pomáhal nám, 

občanům Roztok a Žalova - účastníkům pražského povstání 

v květnu 1945, abychom včas a věrohodně prokázali svou 

bojovou účast v povstání a tak mohli využít ocenění, které je 

přiznáváno účastníkům národního odboje za osvobození podle 

zákona č. 357/2005 Sb.

Protože mnozí z nás si nezachovali doklady z tohoto období, pan 

Sloup ve svém volném čase pátral v mnoha státních 

i soukromých archivech, aby získal kopie dokumentů o činnosti 

a příslušnících revolučního posádkového velitelství Roztoky 

a pluku č.1 Revolučních gard, které dokládaly naše bojové 

nasazení. V mém případě dokonce bylo nutno žádat o potvrzení 

až do Archivu vojenské evidence osob Československé armády, 

který je ve slovenské Trnavě.

Lze jen litovat, že zákon oceňující účastníky pražského povstání 

vyšel tak pozdě, kdy značná část kamarádů-spolubojovníků již 

není mezi námi.

Tak, jako to prokázal pan Bohuslav Sloup, si představuji plnění 

zásady „S lidmi pro lidi“.

Josef Kaisler

příslušník pancéřového vlaku Sokol,zařazený jako střelec 

rychlopalného kanónu „čtyřčete“ na voze č.6

Je Vám naše dráha trnem v oku?

Po více než dvou letech papírování a vyřizování se nám konečně 

povedlo za pomoci města a sponzorů postavit u Vltavy pod 
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protipovodňovou hrází dirtovou dráhu. U spoluobčanů i na 

radnici náš počin vzbudil vesměs velmi kladné ohlasy. Někteří se 

ale stále ještě nedovedou srovnat s tím, že se v Roztokách 

provozuje nějaký „neobvyklý“ sport, a proto se nám snaží co 

nejvíc znepříjemnit naše snažení.

Jednoho slunného srpnového dne na nás u vody čekalo nemilé 

překvapení. Někdo si dal tu práci a zavítal na náš pozemek se 

špatnými úmysly. Bohužel nezůstalo jen u úmyslů a dotyčný po 

sobě zanechal rozkopaná opěradla laviček u ohně, vylomený 

poklop od naší úschovny nářadí a také zcizil dvě pily, sekeru 

a kladivo, které jsme zakoupili z peněz získaných od města. 

Nejednalo se ale o jen tak ledajakého okolo jdoucího vandala 

a zloděje. Mimo ničení a kradení si také dal tu práci a zanechal 

nám na místě dopis, ve kterém se špetkou ironie a nadsázky 

popisuje, jak se mu to u nás na trati líbí a také dává najevo své 

značné nesympatie k našemu sportu. To vše bez jakéhokoliv 

závěru, podpisu a navíc se značně nekultivovaným rukopisem 

doplněné o tři infantilní obrázky starých velocipédů. Dalo by se 

říci, že dopis nemá hlavu ani patu a jen podtrhává charakter 

osoby, která ničí to, co jiní vytvořili.

Až tedy příště budete mít nějaký špatný úmysl s naší tratí, 

nejdříve si prosím uvědomte, že vstupujete na soukromý 

pozemek a že doby, kdy všechno patřilo všem jsou již bohudík 

dávno za námi. Pokud máte nějakou konstruktivní připomínku 

nebo stížnost, můžete se kdykoliv obrátit na náš bikerský spolek 

nebo podat seriózní stížnost na radnici města, ale prosím, neřešte 

své problémy takto nevyzrále...

Václav Strnad

Zewlos Bikerz Cyklo Adam Racing.

Chvála Kocourkova

Doba dovolených skončila, lidé se vrátili domů a do zaměstnání 

a ožilo také roztocké diskusní fórum. Možná tím spíš, že se toho 

ve městě opravdu děje víc, než bývá na sklonku léta obvyklé, a že 

se také blíží volby. A tak se můžete dočíst, jak se přou zastánci 

a odpůrci retardérů, jak se vede docela věcná debata o tom, kam 

s auty parkujícími po celém městě a hlavně v centru, hádají se 

obdivovatelé a kritici nové dominanty Tyršova náměstí a do toho 

se přidalo zase pár zašifrovaných a velmi přičinlivých 

dopisovatelů, kteří město vymetli od sklepení až po cimbuří, 

kdejakou pavučinu vytáhli na světlo, a když tam nebyla, tak si ji 

vymysleli.

Mnohokrát jsem se zaříkal, že se do diskuse s takovými jedinci 

už pouštět nebudu, ale nedalo mi to. Jednak proto, že stokrát 

opakovaná lež se navzdory přísloví může stát, když ne pravdou, 

tak nevyvráceným tvrzením, které se šíří od ulice k ulici 

a nabývá netušených rozměrů, jednak proto, že se i mezi tou 

kupou polopravd, nesmyslů a útoků najde střípek, který má 

racionální základ a stálo by to se nad ním zamyslet nebo ho 

přímo jako dobrý nápad uskutečnit.

Zrovna v jednom takovém, pravda, trochu neurovnaném a asi 

dvěma, třemi, čtyřmi půllitry ovlivněném textu, padla docela 

případná připomínka, proč nejsme krapet slušnější 

k návštěvníkům, kteří do našeho města přijíždějí - že by na 

vjezdu nemuselo být jen suché ROZTOKY, ale něco 

vstřícnějšího, přátelštějšího, hezčího. Vzpomněl jsem si, že se 

stejným námětem přišla už asi před dvěma či třemi roky kulturní 

komise, na vstupní ceduli byla dokonce vypsána soutěž, jenže ta 

se nějak nevydařila, přísní porotci nevyhodnotili ani jeden 

z několika mála došlých návrhů - a tím to všechno zapadlo. Co to 

takhle zkusit znova? Třeba se nějaký dobrý nápad ujme a může 

aspoň cedule vypadat vlídně, když už ta krajská silnice 

připomíná spíš širé ruské stepi. Uprostřed srpna jsme se ovšem 

museli zabývat mnohem přízemnější záležitostí, protože i tu 

obyčejnou ceduli ve směru z Velkých Přílep nám jakýsi sběratel 

železného šrotu zcizil.

Vzpomněl jsem si také na jiného dopisovatele, tentokrát nikoli 

internetového, ale křídového, který loni ozdobil všechny vjezdy 

do města nápisy Kocourkov. A vyhrabal jsem v knihovně 

stejnojmennou knížku, do níž kocourkovské příběhy před 

nějakými čtyřiceti lety dali dohromady pánové Kolář a Hiršal, 

knížku, která se dalších vydání pak dlouho nedočkala, protože ti 

pánové se zprotivili mocným na východ od Aše, knížku, která na 

mě jako malého kluka měla podstatně větší vliv než všechny ty 

pohádky, kde dva hloupé prince vysvobodí za pomoci jakýchsi 

mafií ten třetí, je po zásluze odměněn a na začátku skutečné 

zápletky to končí. Listoval jsem v těch příbězích „pytlem 

praštěných lidiček“ a uvědomil si, že i ten Kocourkov by nám 

mohl být v něčem dobrým příkladem.

Oni ti Kocourkovští vlastně žili docela spokojeně. Vymýšleli si 

sice všelijaké nesmysly, ale uměli přiložit ruku k dílu, a i když to 

dopadlo trochu jinak, než si představovali, nelitovali a dokázali 

to svoje dílo využít. Tak třeba se rozhodli, že budou mít na rynku 

studnu. I vykopali díru - jenže tam nebyla voda, ta, kterou tam 

nanosili, se ztrácela v zemi, a navíc jim zůstala hromada hlíny. 

Tož vykopali druhou jámu, tu hlínu tam naházeli, leč zůstala jim 

hromada druhá, ještě větší než první. Nevím, kolikrát to 

zopakovali, ale nakonec jámy zarovnali a kopce hlíny nechali 

zarůst, takže tam vybudovali něco, co bychom dnes označili za 

areál zimních sportů. A šlo to bez podpory Evropské unie.

A u nás? Sotva se někde kopne, první tvrdí, že to nepůjde a že je 

to od začátku špatně, druhý, že se mělo kopnout vedle a třetí 

kopne rovnou do toho, kdo kopnul do země. Nějak vymizela ta 

dobrá vůle a mnohým vadí sousedova koza ještě víc, než je 

i v českých poměrech obvyklé. A to je pro naše město mnohem, 

mnohem horší než rozbité ulice, málo míst na parkování a věčně 

prázdná obecní kasa.

Jarda Huk 
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Návštěva radnice v Mississauga  

Při mém krátkém pobytu v Kanadě na konci listopadu 2005 jsem 

měla možnost se podívat na radnici ve městě Mississauga 

v Kanadě.

Město Mississauga má přes 700 tis. obyvatel a nachází se 

v bezprostřední blízkosti Toronta. Asi jako Roztoky v blízkosti 

Prahy, ale s počtem obyvatel nepřesahujícím 7 tisíc.

Snad nejzajímavější na Mississauga je fakt, že 

velkoměsto (6 největší v Kanadě) vzniklo 

v r. 1974 sloučením sedmi městeček. Radnice 

byla postavena na místě, které bylo geografic-

kým středem plánovaného města. Teprve potom 

se rozhodlo referendem, pořádaným místním 

tiskem, o jménu Mississauga. Název je podle 

kmene Indiánů, který sídlil při soutoku řeky 

Credit do jezera Ontario. 

Roztoky dostaly název od řeky, která se 

v hlubokém vltavském údolí v dávných dobách 

"roztékala" a vytvářela malé ostrůvky.

Dnešní město Roztoky vzniklo administrativním 

spojením Roztok u Prahy a Žalova v roce 1960, 

a to rozhodnutím Rady Krajského národního 

výboru. Z urbanistického hlediska se Roztoky vyvíjely postupně, 

resp. malými vývojovými skoky. Teprve po výstavbě železnice se 

stavěly vily v Tichém údolí. Po pozemkové reformě v r. 1919 

a prodeji zemědělské půdy místními statkáři se začalo osidlovat 

i území v oblasti Vršek. Dále v šedesátých letech „obohatilo“ 

naši architekturu panelové sídliště a od konce 90. let probíhá 

výstavba nových čtvrtí v Solníkách a Na Panenské.

Na rozdíl od našich místních poměrů, obyvatelé nově vzniklého 

města vzali výstavbu radnice opravdu velkoryse. Uspořádáním 

a velikostí se blíží Kongresovému centru v Praze.

Stavba znázorňuje „farmářskou usedlost“, tj. kruhovou sýpku na 

obilí, věž s větrnou elektrárnou a hl. budovu. Na stavbu nové 

radnice, která je schopna pojmout v kryté části asi 4 000 

obyvatel, sbírkou přispěla místní italská komunita - budova je 

obložena prvotřídním italským mramorem. Další místní 

japonská komunita darovala příspěvek na zahradu tkání". 

(Partnerské město je v Japonsku). Očekává se, že Mississauga 

bude mít do dvou let 800 tis. obyvatel. Stále se rozrůstá. Město 

postupně odkoupilo pozemky prvních osídlenců - farmářů. Do 

místního rozpočtu (s přebytkem) jdou daně od daňových 

poplatníků i od velkých firem, sídlících zde.

"setkání". (Partnerské město je v Japonsku). Očekává se, že 

Mississauga bude mít do dvou let 800 tis. obyvatel. Stále se 

rozrůstá. Město postupně odkoupilo pozemky prvních osídlenců 

- farmářů. Do místního rozpočtu 

(s přebytkem) jdou daně od daňových 

poplatníků i od velkých firem, sídlících 

zde.

Po změně rozpočtového určení daní v roce 

2001 dostávají Roztoky jen 30% výnosů 

daní fyz. osob (do té doby 100%), 100% 

jen daň z nemovitostí a místní poplatky (ze 

psů, za odpady apod). 

Prohlídka radnice začala na věži.

Z věže radnice byl nádherný pohled 

na celé město. Kam jsme dohlédli, 

samá rovina s novými výškovými 

budovami i hustá zástavba rodinných 

domů.
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V 2. patře se nacházel zasedací sál - sněmovna, pro 300 lidí. 

Zajímavostí byl malovaný strop s motivem medvěda a devíti 

lovců, podle staré indiánské bajky.

Naše roztocká radnice sídlí v nevyhovujících prostorách býv. 

obecní školy z r. 1855.

V Mississauga by takto stará budova byla již skanzenem či 

muzeem.

Měla jsem také možnost si projít 

kanceláře paní starostky Hazel 

Mc. Callion 

Bohužel nebyla přítomna, 

předala jsem její asistentce 

p u b l i k a c e  o  R o z t o k á c h  

a Středočeském kraji. Řekla, že 

naše pozdravy, (z malého města 

blízko Prahy) 

vyřídí. Všude 

po stěnách kanceláře byly její fotografie s 

významnými osobnostmi, sportovní trofeje. 

Již z fotografií bylo vidět, že je to velmi „čilá“ 

osobnost.

 Je jí 84 let! I přes svůj věk je stále oblíbena a 

volena pro svůj přístup k lidem. Měla vždy 

kladný poměr ke všem etnickým skupinám, 

které ve městě našly nový domov. V další 

místnosti shromažďuje dary od občanů (např. 

obrazy-její portréty). Průvodkyně nás dále 

zavedla do informačního centra, kde nám 

pustila na videu film o Mississauga - 

minulost, přítomnost, budoucnost.

Poděkovali jsme naší milé průvodkyni 

a rozloučili jsme se.

Dostala jsem také malou prezentaci Mississaugy, 

kterou jsem předala našemu starostovi panu 

Stanislavu Boloňskému. Na rozdíl od starostky 

v Mississauga je to muž ještě v produktivním věku, 

který nejen musí reprezentovat naše město, ale 

potýkat se i s mnoha problémy samosprávy i státní 

správy. 

Na radnici v Mississauga najdete tablo 

s fotografiemi 9 členů městské rady. V Roztokách 

si zřejmě na podobné formality nepotrpíme. 

Funkční období starostky i rady města je tříleté. 

Na jaře 2006 zde byly rovněž volby jako 

v Roztokách, které budou na podzim, ale zde je, 

stejně jako v celé ČR, volební období čtyřleté. 

Logo radnice Mississauga jsem volně přeložila: 

"Co děláme, děláme pro budoucnost". To by měli mít na zřeteli 

i naši volení zastupitelé!

Hlavní poznatek z radnice v Mississauga: Spojení 

administrativního centra s kulturním a sportovním centrem. 

Radnice je otevřená široké veřejnosti, více se zajímá o problémy 

obyvatel a také je lépe informuje. Starostka pořádá každou 

druhou středu v měsíci "dny otevřených dveří". Zve mládež ve 

věku 14 - 24 let k pravidelným mítinkům. Všechny podněty od 

obyvatel jsou prostřednictvím starostky nebo 9 radních (=6 žen 

a 3 muži), kteří(é) mají přiděleny "své" části města, předkládány 

City Council - městské radě na pravidelná veřejná zasedání ve 

své Sněmovně.

Paní starostka, i přes svůj věk, reprezentuje město navenek, 

působí v mnoha komisích. Devět radních pouze reprezentuje 

svou část města a "naslouchá" svým voličům. Radní vykonávají 



říjen - strana 48

ohlasy, názory, komentáře

spolu s administrativními sekcemi radnice především 

samosprávu města.

A jací jsou místní lidé? Jsou ohleduplní, navenek jsou klidní, 

nestresují se, nekřičí na děti, nekouří na veřejnosti, např. na 

zastávkách. Na zastávkách nejsou nedopalky cigaret a zbytky 

žvýkaček. Občané třídí odpadky i na ulicích. (Odpadkové boxy 

na tříděný odpad: papír, plasty, plechovky a ostatní). Chodníky 

nejsou "zaneřáděny" psími exkrementy. Je ovšem také pravda, 

že všude jezdí auty.

Vždy si snažím přinést nové poznatky z dovolených, cest apod. 

a srovnávám, jak to funguje jinde a jak u nás. Jsem rodačkou 

z malého města, ale nikdy nedám na něj "dopustit". Máme zde 

kulturní památky, historické budovy. Údolí Vltavy, Únětického 

potoka i přilehlé vrchy tvoří rozmanitý ráz krajiny. A je 

především na nás, obyvatelích města, jak se k sobě budeme 

chovat, jaké priority ve městě budeme prosazovat. A nebudeme 

zapomínat na naši historii, která se i nadále promítá do 

současnosti. Je někdy těžké, skloubit starou zástavbu s novou 

výstavbou. Ale s tímto problémem se potýkají i větší města, než 

jsou Roztoky.

Samozřejmě, že jsem se setkala i s dalšími zajímavými lidmi. 

Ale o nich někdy příště.

Renáta Kolářová


