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Město Roztoky 

 

Připomenutí historie 

 

 Před pěti sty lety, L.P. 1504 se stal majitelem Roztok Albrecht Rendl z Oušavy.  

Byl to známý český politik, který zastával důležité státní funkce, byl např. pražským 

místopurkrabím, později i královským prokurátorem, nejvyšším písařem a podkomořím. 

V Roztokách nabízel útočiště některým persekvovaným členům Jednoty bratrské. 

Roztocké zboží prodal někdy kolem roku 1512 Václavu Budovcovi z Budova. 

Prodej však provázel tříletý soudní spor mezi bývalým a novým majitelem panství. 

  

 V roce 1764 (240 let) nacházíme první zmínku o škole v Roztokách. 

  

 V roce 1784 (220 let) byla zřízena v Roztokách matrika.  

 

 V červnu roku 1904 (100 let) byl v Roztokách slavnostně vysvěcen chudobinec císaře 

a krále Františka -Josefa I. (čp. 143 v Jungmannově ulici). Ubytováni v něm byli 4 chudí 

z Roztok, 2 muži a 2 ženy. 

 Dnes v něm sídlí Základní umělecká škola.  

 

 V letošním roce bylo zapůjčeno panu starostovi několik fotografií starých Roztok a 

Žalova, jejichž naskenované kopie přikládáme jako součást přílohy kroniky v kapitole 

Město Roztoky. 

 Jsou to fotografie z přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století. 
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Současnost 

 

starosta Stanislav Boloňský 

místostarosta Jaroslav Huk 
 

Rada města: Jiří Landa 

 Václav Majer 

 Alice Tondrová 

 Jitka Tichá 

 Tomáš Novotný 
 
tajemník Vilém Schulz 
 

výbor finanční - předseda Martin Matas 

výbor kontrolní - předseda Jaroslav Drda 

komise stavební - předseda Jiří Landa 

komise zdravotní a sociální - předseda Alice Tondrová 

komise školská - předseda Jitka Tichá 

komise kulturní - předseda Tomáš Novotný 

komise životního prostředí - předseda Josef Votava 
 
redakční rada - předseda Martin Štifter 

pracovní skupina pro granty - předseda Václav Majer 

Organizační schéma samosprávy a státní správy v Roztokách a složení komisí rady města a výborů 
zastupitelstva v příloze kroniky. 
 

Hospodaření za rok 2003 - celkové příjmy 126,5 mil. 

   celkové výdaje 116,8 mil. 

Hospodaření za rok 2004 - celkové příjmy 110,7 mil. 

   celkové výdaje 105,6 mil. 

K 31. prosinci 2003 byla provedena inventura majetku města. 

Souhrnná částka činí  527 milionů korun. 
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S platností od 1.ledna 2004 byla jmenována nová vedoucí odboru životního 

prostředí ing. Eva Krautová. 

 

 1. jednání rady města  -  13. ledna  

 Rada doporučila zastupitelstvu přijmout mimosoudní vyrovnání v dlouholetém sporu 

o skládku na Holém vrchu - město chce odkoupit pozemek a zaplatit soudní výlohy.Tím 

věc definitivně uzavřít. 

 Doporučuje zachování  tří osmých tříd do konce školního roku a pokrytí k tomu 

nezbytných výdajů městem. 

 

 1. zasedání zastupitelstva města  -  28. ledna 

 Byla schválena výše kapitulačního poplatku za odpad,  činí 456 Kč na hlavu. 

Poplatek nebudou platit děti do 1 roku a nově osoby starší 75 let / týká se téměř 550 

obyvatel města/ a polovinu poplatku budou platit třetí a další děti v rodině ve věku do 

15 let. 

 Zastupitelstvo schválilo výdaje ve výši 650 000 Kč za pozemek pod skládkou na 

Holém vrchu a 40 000 Kč za soudní výlohy, 85 000 Kč za udržení tří osmých tříd do 

konce školního roku a zvýšení příspěvku na neinvestiční náklady školní družiny na 120 

Kč za dítě a měsíc s platností od 1. března 2004. 

 Byl schválen rozpočet města, kde se proti minulým letům výrazně zvýšila částka na 

vybudování nových komunikací, dokončení kanalizační sítě, obnovu vodovodních řádů a 

dalších investic do infrastruktury, dále do zlepšení vzhledu města, zvelebení městské 

zeleně, školství, kultury a na rozvojové projekty.   Rozpočet v příloze kroniky. 

 

 2. jednání rady města  - 4.  února  

 Rada byla informována o soudních sporech, které město vede. Je to spor o žalovské 

hřiště, případ vil čp.110 a 125, restituční řízení o vinný sklep v Tichém údolí a čp. 155 - 

bývalý dům s pečovatelskou službou. 

 Ředitel školy informoval o ukončení nájmu autoškole v prvním patře jídelny a 

zároveň vyčlenění prostředků na rozšířený provoz družiny. 
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 V rámci „návratu do Evropy“ navázalo naše město několik mezinárodních kontaktů. 

12. března navštívil Roztoky starosta anglického městečka Wingrave, pan G. Aldridge 

s chotí. 

 Tato obec má k Československu zvláštní vztah, poněvadž v průběhu druhé světové 

války, když začalo intenzivní bombardování Londýna, se sem uchýlila naše exilová vláda 

v čele s dr.Edvardem Benešem. Zprostředkovatelem obnovení přátelských česko - 

anglických  vztahů nám byla naše ambasáda v Londýně. 

 Přijetí se zúčastnil i účastník II. zahraničního odboje pan Pavel Vranský 

z Horoměřic. Velký úspěch měla návštěva v Domě s pečovatelskou službou manželů 

Polačincových i prohlídka povodní poškozeného Středočeského muzea. 

 Hlavními nositeli vzájemné výměny budou zřejmě zástupci školy, která se na toto 

setkání velmi dobře připravila, doporučeny byly i spolky z oblasti kultury a sportu.  

  

 20. března přijela do Roztok čtyřčlenná skupina členů městského parlamentu za 

sociální demokracii z německého města Eschborn u Frankfurtu nad Mohanem. 

  Eschborn stejně jako Roztoky mají bezprostřední kontakt s velkoměstem, řeší 

každodenní dojíždění občanů do práce a zpět, od našeho města se však liší svými 

supermarkety a mrakodrapy (např. Deutschebank) a z nich plynoucími příjmy do městské 

pokladny.  

 V rámci návštěvy byly zasazeny dvě pamětní lípy na Školním náměstí, které budou 

připomínat i rok našeho vstupu do Evropské unie. Delegace navštívila muzeum a 

nemocnici a na závěr byla spolu se zástupci našeho města přijata v Senátu parlamentu 

České republiky.  

 S velkým úspěchem se setkaly u obou delegací také návštěvy divadelních představení  

ve Státní opeře. 

Dokumentace v příloze kroniky. 

 

  

3. mimořádné zasedání zastupitelstva  -  8. března 
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 Zasedání proběhlo na Mezinárodní den žen, který byl letos opět po letech vyhlášený 

parlamentem za významný den. Všemi hlasy byl schválen návrh rady města, aby 

Technickým službám bylo z rozpočtové rezervy uvolněno 700 tisíc korun na složení 

akontace leasingu na nákup nové avie s ramenem, která jim byla ukradena (podrobněji 

v kapitole Bezpečnostní situace). Část této sumy se do rozpočtu vrátí po zaplacení DPH. 

 

 10. března zavlála na naší radnici spolu s 236 radnicemi v Čechách a na Moravě 

vlajka svobodného Tibetu jako symbolické vyjádření solidarity s Tibeťany, kteří dosud 

nemohou svobodně projevit svoji touhu po samostatnosti. 

 

 4. jednání rady města  -  17. března 

 Kontrola hospodaření ve školských zařízeních skončila velmi dobře. 

Vedoucí správního odboru Mgr. Hoffmann žádal o zvýšení počtu úředníků na úseku 

evidence (v roce 2000 řešil odbor 97 žádostí, v roce 2003 již 999 žádostí). 

 Ředitel ZŠ Mgr. Voda informoval o situaci ve školní družině. Po zvýšení 

rodičovského příspěvku na 120 Kč za měsíc pár žáků ubylo, ale finanční deficit na platy 

vychovatelek trvá. Rada doporučila přidat škole 50 000 korun, aby nemusel být provoz 

družiny krácen.  

 Rada svolila, aby vedoucí odboru životního prostředí a správy a rozvoje města sami 

pokutovali firmy a občany, kteří porušují obecně závazné vyhlášky nebo zákon 

(nepořádek, skládky, apod.), a to až do výše 20 000 korun. Vyšší pokuty musí stvrdit 

radní. 

 Místostarosta informoval o výměně výpočetní techniky - přechod na Windows XP. 

 

 3. jednání zastupitelstva  -  31. března 

 Ředitel ICN CR, a.s., Mgr. Stanislav Růžička osobně informoval o situaci roztocké 

„penicilinky“ a jejích perspektivách.  

 Bylo schváleno uvolnění částky 50 000 Kč na platy vychovatelek ve školní družině. 

  

 5. jednání rady města  -  7. dubna  
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 Informace o zvýšení kriminality  - organizované tlupy z okolí a vandalové. 

 Vymýcení svahu nad nemocnicí, provedou Technické služby. 

 Doporučení zastupitelstvu uskutečnit směnu pozemků s Ekospolem na kraji Solník. 

Město tak získá souvislou stavební parcelu. 

 

 6. jednání rady města  -  28. dubna 

 Rada doporučila změnu územního plánu č. 2 Na Dubečnici. 

 Odmítla návrh firmy Trigema, týkající se výstavby sektoru C Tyršova náměstí. Trvá 

na dvou základních požadavcích: 

- zástavba musí navázat na blok staré zástavby (pošty), 

- nesmí zhoršit bilanci parkovacích míst na hlavním náměstí. 

Rada přijala kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol ve školním roce 

2004/2005. 

 

 Město Roztoky, Český svaz bojovníků za svobodu v Praze - západ a Jednota 

Československé obce legionářské v Praze 5 a Praze - západ uspořádaly 29. dubna pietní 

vzpomínku na transport smrti na jaře 1945 v Roztokách.  

Pietního aktu se zúčastnili zástupci Belgie, Izraele, Polska, Ruska a Ukrajiny.  

 

 1. května nastala historická událost, která změnila mapu Evropy a významným 

způsobem jistě ovlivní život náš i příštích generací. 

 Naše země spolu s dalšími devíti zeměmi byla přijata do Evropské unie. 

 Měli bychom ocenit získání přirozeného kontaktu mezi lidmi celé Evropy, možnost 

porovnání s jejich kulturou a životním stylem, které by mělo ovlivnit i naše životní 

stereotypy.  

 

 Od 1. května podle zákona č. 85/2004 Sb. přešla agenda soukromě hospodařících 

rolníků na obec III. typu (Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2). 
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 Volby do Evropského parlamentu proběhly ve dnech 11. - 12. června, první den 

(pátek) od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 - 14 hodin. Volební okrsky ve městě byly stejné 

jako v předchozích volbách. Občan ČR mohl volit v jakékoli volební místnosti v ČR, 

pokud byl vybaven voličským průkazem. Rozhodovalo se o 24 zástupcích České republiky 

v této evropské instituci. 

 Evropský parlament je zákonodárnou institucí Evropské unie a je přímo volen 

občany. Jeho měsíční plenární zasedání se konají ve Štrasburku, francouzském městě 

těsně u hranic s Německem, schůze výborů a jiná zasedání probíhají v belgickém Bruselu. 

Plní tři hlavní úkoly: 

- podílí se na schvalování zákonů, 

- vykonává dohled nad institucemi EU, zejména nad Evropskou komisí, 

- podílí se na tvorbě rozpočtu EU a rozpočet jako celek schvaluje či zamítá. 

 A jak jsme volili? 

 O zvolení se ucházelo 31 stran a sdružení, své zástupce prosadilo šest z nich. Tři 

strany, které získaly alespoň jedno procento hlasů (Strana zelených, Unie liberálních 

demokratů a Pravý Blok) získaly finanční satisfakci. 

 Účast voličů v Roztokách byla zřetelně vyšší než v celostátním měřítku, přesto své 

právo nevyužili tři pětiny našich občanů. Výsledky hlasování v Roztokách byly souhlasné 

s celorepublikovými - přesvědčivé vítězství Občanské demokratické strany (ODS), velký 

úspěch koalice Sdružení nezávislých kandidátů s Evropskými demokraty, posílení 

KSČM, těžký propad Sociální demokracie. Vedle nejsilnějších devíti stran našla 

v Roztokách podporu i tři mírně recesistická uskupení. 

Dokumentace v příloze kroniky. 

 

 7. jednání rady města  -  19. května 

 Rada přijala dodatek ke smlouvě o provozování ubytovny. 

Z expertního posudku pro výběr typu kanalizace v některých  lokalitách v Roztokách 

byla vybrána kanalizace tlaková a bylo proto rozhodnuto o zahájení stavby v ulici 

Máchova. 
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 4. zasedání zastupitelstva  -  27. května  

 Představili se dva ze tří nových strážníků, pánové Petr Amasader a Vladimír Čížek. 

 Byl odsouhlasen prodej pozemků kolem garáží na konci ulic Spěšného a 17. 

listopadu. Majitelé garáží potvrdili, že pod peněžní sankcí budou své garáže a jejich okolí 

řádně udržovat. Tím se dostane zpět do rozpočtové rezervy 1,68 milionu korun. 

 27. května proběhla kolaudace infrastruktury k první etapě výstavby Solník. 

Zastupitelé přijali dar pozemků pod infrastrukturou, takže padla jedna ze zásadních 

výtek finančního úřadu, která vedla k tomu, že město mělo zálohu na dotaci vrátit. 

 

 5. zasedání zastupitelstva  -  16. června 

 Byly schváleny závěrečné účty města a Technických služeb za rok 2003 - bez výhrad. 

 Dále čtyři žádosti o odkoupení pozemků v Husově ulici, prodej pozemků pod 

žalovskou restaurací v ulici U Hřiště a v jejím těsném okolí a uvalení dvou věcných 

břemen firmám budujícím infrastrukturu na území města (PRE a Telecom). 

 

 8. jednání rady města  -  23. června  

 Rada na základě zhodnocení situace s kapacitou v mateřských školách, která již nyní 

nestačí a v příštích letech s růstem obyvatelstva se bude zhoršovat rozhodla o zadání 

studie na mateřskou školu s počtem  cca 100 dětí  a dostavby školy v Přemyslovské ulici č. 

1193 a zároveň o zhodnocení finančních nákladů obou variant. 

 Byl aktualizován povodňový plán města, kde byly využity všechny zkušenosti 

z povodní v roce 2002. 

 Rada vyslovila souhlas s přípravou reprezentativní publikace o městu. Přípravou 

byla pověřena šestičlenná komise ve složení: S. Boloňský, M. Šášinková, E. Balaštíková, 

J. Němec, J. Kolář a T. Novotný. 

 Doporučila zastupitelstvu provést změnu územního plánu Na Dubečnici 

v souvislosti s výstavbou supermarketu Plus. 
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 6. jednání zastupitelstva  -  28. června 

 Byl schválen prodej pozemků kolem výtopny firmě Komterm a privatizace posledního 

obecního bytu v Masarykově ulici. 

 Bylo odsouhlaseno 50 tisíc korun na cestu cca 30 školáků do anglického městečka 

Wingrave v rámci našich partnerských vztahů a 10 tisíc korun na částečné pokrytí 

výdajů na pokus pana Vidima o třetí roztocký zápis do Guinessovy knihy rekordů. 

 

 Z činnosti kulturní komise: 

 Komise věnuje stálou péči Levému Hradci. Oprava hřbitovní zdi, se projednává 

s památkáři i s odborem správy a rozvoje města. Bohužel se musí zabývat též vandaly, 

kteří neustále ničí naučné panely u kostela. 

 

 Při opravě levohradecké zdi bylo do ní ukryto pouzdro s informacemi pro budoucí 

generace. Do nerezového pouzdra, které zhotovila roztocká firma Pen - Servis starosta 

města vložil Lidové noviny, MF Dnes, Odraz, skládanku o Roztokách a Levém Hradci, 

dvacetikorunu, stokorunu, půl eura. Dále výtisk Ústavy ČR, časopis Tomík jako 

dokument spolkové činnosti, seznam zastupitelů a jedno překvapení. 

Dokumentace v příloze kroniky. 

 

 29. července byla celá příloha Večerníku Praha věnována našemu městu. 

Sponzorovali ji roztočtí i v Roztokách působící podnikatelé - viz příloha kroniky. 

 

 9. jednání rady města  -  21. července 

 Rada souhlasila s využitím peněz, které v letošním roce poprvé získá město jako 

kompenzaci za provoz ruzyňského letiště od České správy letišť, na náklady provozu 

sběrného dvora a na založení Zahrady vůní - malé přírodní lékárny na pozemku, v němž 

se nachází skutečná lékárna. 

 

 10. jednání rady města  -  25. srpna  

 Nový ředitel základní umělecké školy pan Šlégl představil program její činnosti. 
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 Projednávala se činnost Technických služeb související s jejich přesunem - pozemek 

na kterém nyní působí musí město na základě soudního rozhodnutí vyklidit.  

 Rada podpořila návrh skupiny , kterou tvořili ředitel Technických služeb pan Sládek, 

vedoucí odboru správy a rozvoje města a životního prostředí a místostarosta o 

budoucnosti technických služeb. Změny se promítnou do zakládací listiny TS. 

 Odsouhlasila organizační změnu úřadu - převod podatelny pod vedení MÚ. 

 Schválila podání žádosti na projekt lávky do Klecan. 

 

 7. zasedání zastupitelstva  -  8. září 

 Představil se nový generální ředitel ICN Czech Republic, pan Vladimír Kysilka, 

který nastínil záměry nového vlastníka. Základní koncepci dlouhodobého rozvoje 

předloží vedení firmy do půl roku.  

 Zastupitelé se také seznámili s novými řediteli Základní umělecké školy panem 

Šléglem a 3. mateřské školy v Přemyslovské ulici 1193 v Žalově paní Váňovou. 

 Z rozpočtové rezervy budou uhrazeny všechny havárie ve školských zařízeních, 

budou posíleny výdaje na opravy komunikací (zejména chodníků) - 300 000 Kč. Na plot 

kolem sboru CČSH již město přispělo 150 000 Kč, z doplatku 50 000 Kč, doporučeného 

radou schválilo 30 000 Kč. 

 Byl odsouhlasen prodej pozemků pod přeložkou silnice II/242 Středočeskému kraji 

za úřední cenu 210 Kč/m2. 

 Obyvatelé Alšovy ulice, kteří peticí žádali o instalaci retardérů se dočkali alespoň 

jednoho.  

 Starosta podal informaci o přípravě rozvojového plánu města, pro který byla 

jmenována pracovní skupina. Na materiálu se pracovalo až do konce roku 2004, kdy byl  

předán krajskému úřadu k připomínkám. 

 

 V roce 2002 při povodni přijeli mezi prvními na pomoc Roztokám členové 

dobrovolného hasičského sboru Letovice. Byli to vyslanci celého města, které je stejně 

velké jako Roztoky  a udělali velký kus práce hlavně v ulici Vltavská a ve Středočeském 

muzeu. 
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 11. a 12. září se přijeli podívat, jak vypadají Roztoky dnes. Prohlédli si Středočeské 

muzeum a setkali se s nynějším starostou Mgr. S. Boloňským, starostou v době povodně 

Ing. Martinem Štifterem, zástupci muzea, skauty i občany, se kterými při povodni 

pracovali. 

 Všichni přítomní se dohodli, že navázaný kontakt je vhodné dále rozvíjet, poněvadž 

v  obou městech jsou podobné problémy i lidé, kteří chtějí spolupracovat. 

 

 11. jednání rady města  -  15. září 

 Bylo doplněno stanovisko města k zástavbě sektoru B Tyršova náměstí - umístění 

popelnic a kontejnerů. 

 Rada zadala zpracování studie na dostavbu radnice a vybudování nové mateřské 

školy do lokality Solník. Cílem studie byl odhad celkové ceny.  

V případě mateřské školy pro 100 dětí - náklady cca 20 miliónů plus cena za odkoupení 

pozemku o velikosti asi 5000 m2, cena za dostavbu radnice - náklady 7 - 8 miliónů korun. 

 

  Z činnosti komise stavební a rozvoje města 

 Komise je poradním orgánem Rady města, proto dává pouze odborná doporučení radě 

nebo zastupitelstvu, nemůže však zásadně ovlivnit, jak se budou jejími doporučeními 

řídit. 

 Ve své náplni má i dopravně bezpečnostní problematiku. Konstatovala, že přednost 

zprava má výrazný zklidňující účinek proti příliš rychlé jízdě v obytné zástavbě a 

důrazně upozornila na dodržování pravidel na železničním přejezdu, hlavně vjíždění 

řidičů na přejezd, pokud ještě blikají červená světla. 

 Na jednání 9. září komise upozornila, že ve vyhlášce k platnému územnímu plánu 

nejsou platné regulativy pro zahušťování zástavby, které by umožnily legitimně 

regulovat míru zástavby, plynoucí z cen pozemků a logické snahy řešit rodinné potřeby 

bydlení na svých pozemcích. 

 Na jednání 29. září  jednala komise především o technických parametrech ulice 

Lidická v souvislosti s připravovanou výstavbou supermarketu PLUS.  
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 12. jednání rady města  -  6. října  

 Vedoucí strážník představil dva nové kolegy, Romana Jedličku a Martina Venturu. 

 Schválení sponzorského daru od České správy letišť. 

 Kulturní komise předložila návrh na uctění památky roztockých židů výstavbou 

pomníku.  

 Rada s doporučením postoupila zastupitelstvu rámcová pravidla pro uzavírání 

smluv s partnerskými městy. 

 

 8. zasedání zastupitelstva  -  13. října 

 Zastupitelstvu se rovněž představili dva noví policisté, kterými byl jejich počet 

doplněn na osm a tím zajištěna v minimálním počtu nepřetržitá služba. 

 Po složitém jednání bylo odsouhlaseno přijetí daru od České správy letišť. Peníze 

musí být určeny na projekty, které již byly Českou správou letišť přijaty. 

 Bylo schváleno několik rozpočtových změn: 400 000 Kč na posílení rozpočtu 

samosprávy, 300 000 Kč na veřejné osvětlení. Souhlas se žádostí o dotaci na kanalizaci a 

vodovod v ulicích Levohradská, Na Pískách, Wolkerova a Na Valech a prodej pozemků 

Na Plavidle za zhruba 600 000 Kč.  Odsouhlaseny byly i změny pravidel pro podávání 

městských grantů v kultuře. 

 

 Na internetových stránkách města v rubrice spolků a kultury je uveden přehled 

grantů vypisovaných Středočeským krajem, různými nadacemi a institucemi, jejich 

nabídka je průběžně aktualizována.  

 Uzávěrka žádostí o granty v kultuře, které vypisuje město Roztoky byla stanovena 

na 31. října . 

 

 13. jednání rady města  -  27. října 

 Rada odsouhlasila smlouvu s firmou Regios na svoz komunálního odpadu z  nových 

částí města (nový blok na Solníkách - kontejnery), na zkušební dobu dvou měsíců. 

 Rozhodla o zvýšení denní sazby za pobyt psa v útulku ze 60 na 80 Kč. 
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 27. října se konaly vzpomínkové slavnosti ke vzniku československého státu, tj. 

státního svátku  28. října  na Školním náměstí v Roztokách a Levohradském náměstí 

v Žalově. 

 

 5. a 6. listopadu se konaly volby do zastupitelstva Středočeského kraje, kde 

kandidoval i náš pan starosta, Mgr. Stanislav Boloňský. V  Roztokách se volilo opět 

v šesti obvodech. 

 Sociální demokracie ztratila většinu z mála, které ve vedení krajů měla. Je to patrné i 

ve výsledcích ze Středočeského kraje, i když právě tam tolik nepropadla. 

Situace v Roztokách byla letos atypická kandidaturou našeho starosty za SNK-ED 

(Sdružení nezávislých a Evropští demokraté). Roztockých 19% pro tuto stranu přispělo 

k jejím třem zastupitelům v kraji. Vysoký zisk SNK-ED byl u nás také příčinou, proč 

téměř 50% hlasů pro ODS bylo ve srovnání s okolím jen slabším průměrem. 

 Náš starosta byl v rámci krajského zastupitelstva jmenován do komise pro kulturu a 

památkovou péči. 

Dokumentace v příloze kroniky. 

 

 10. listopadu přijela do Roztok další zahraniční návštěva. Francouzští zástupci 

Asociace deportovaných a jejich rodin do koncentračního tábora Flossenbürg. Smyslem 

jejich návštěvy bylo získat co nejucelenější dokumentaci o pochodech a transportech smrti 

na konci války. 

 

 14. jednání rady města  -  16. listopadu 

 Byla schválena pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě nižší než dva 

miliony korun. 

 Diskutovalo se o otevření baru v sektoru A Tyršova náměstí, ale radní nesouhlasili se 

změnou užívání nebytových prostor. 
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 Ke  státnímu svátku dne 17. listopadu uspořádal Městský úřad  ve spolupráci se 

Středočeským muzeem Výstavu kronik a pamětních knih z Roztok a okolí v zasedací síni 

městského úřadu v Roztokách. Výstava byla otevřena 13., 14., 17. a 20. listopadu.  

Příloha kroniky - kultura. 

 

 9. zasedání zastupitelstva  -  24. listopadu 

 Byla podána informace starosty ve věci konečného rozhodnutí ministerstva financí o 

dotaci na infrastrukturu k bytům v Solníkách. Žádosti o prominutí bylo vyhověno, 

zálohu na dotaci (1,5 milionu korun) nevracíme a namísto vyměřeného penále (586 tisíc 

korun) zaplatíme padesátitisícovou pokutu. Na úspěšné obraně města má zásluhu 

zejména právní zástupce Mgr. Jiroušek, jeho precizní rozbory a stanoviska pro 

ministerstvo financí a starosta, který vše koordinoval a řídil. 

 Zahraniční kontakty města se rozšiřují, proto byla schválena rámcová pravidla pro 

uzavírání partnerských smluv a smlouva o spolupráci s polským městem Skawina. 

 Byla potvrzena směna pozemků s Ekospolem v Solníkách, i když minimálním počtem 

11 hlasů. Město tak získá scelené obdélníkové pozemky na okraji Solník namísto obtížně 

využitelných trojúhelníkových parcel. 

 Zastupitelé odsouhlasili cenu vodného a stočného na rok 2005 a zvýšení ceny za 

pobyt psa v městském útulku ze 60 na 80 Kč. 

 

 16. jednání rady města  -  8. prosince 

 Město získalo dotaci na kanalizaci v Máchově ulici. 

 Projednávala se petice občanů k odvolání vedoucího odboru správy a rozvoje města, I 

Ing. Dědiče. Rada si vyžádala velmi podrobnou analýzu jeho činnosti. 

Vyslovila souhlas se zakoupením nových židlí, které budou sloužit pro kulturní a 

společenské akce zejména v žalovské škole. 

 

 10. zasedání zastupitelstva  -  15. prosince 

 Byla přijata dotace na výstavbu tlakové kanalizace v Máchově ulici - 400 tisíc 

korun. 
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 Byly zrušeny obecně závazné vyhlášky, které upravují příspěvky rodičů na provoz 

(neinvestiční náklady) školských zařízení. Nový školský zákon odpovědnost za tuto 

formu podpory přesouvá výlučně do kompetence ředitelů škol. 

 

 17. jednání rady města  -  29. prosince 

 Rada se zabývala činností městské policie a přípravou rozpočtu na další rok. 
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Obyvatelé města 

 

 

 K datu 31. prosince 2004 mělo město Roztoky cca 6 042 obyvatel 

 

V roce 2004 se  přihlásilo 255 

  odhlásilo 101 

  zemřelo 69 

  narodilo 65 obyvatel 

 

 

 

 

 

 Po několika letech byla obnovena tradice vítání dětí do společenství města. 

V roztockém zámku bylo panem starostou uvítáno: 

16. dubna  43 dětí 

12. října 34 dětí. 

 

 

 

 

 Zlaté svatby v tomto roce v Roztokách oslavili: 

24. dubna Jiří a Marie Procházkovi 

24. července Vojtěch a Marie Hejčovi 
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10. února zemřela ve věku nedožitých 100 let druhá nejstarší občanka našeho města paní 

Anna Filipová. I nejstarší občanka z roku 2003 v tomto roce zemřela. 

 

 8. září zemřel ve věku 74 let Ing. Jiří Verner. Svůj život upsal tenisu nejen jako hráč, 

ale i jako organizátor veškerého dění tohoto sportu. Stál také u zrodu tenisového oddílu 

TJ Slovan Roztoky. Věnoval hodně času trénování a výchově žáků, byl členem sboru 

rozhodčích Českého tenisového svazu a jako hlavní rozhodčí řídil řadu ligových utkání. 

Byl i lajnový rozhodčí při mezinárodních utkáních Davisova poháru. 

 Pečoval také o vzhled okolí dvorců i podél oplocení do Máchovy ulice, kde postupně 

zasázel a po celá léta ošetřoval dnes již vzrostlé stromy.  

 

 18. listopadu nečekaně zemřel ve věku 79 let pan Miroslav Klust. 

Byl člověkem širokého záběru, udivoval do posledních chvil jasnou myslí, vynikající 

fyzickou kondicí i mladistvím optimismem. 

 Udělal mnoho pro obec Žalov i město Roztoky, proto mu zastupitelstvo města na 

svém zasedání 24. listopadu vzdalo čest minutou ticha. 

  

 28. prosince zemřel pan Zdeněk Bayer, který byl hlavním členem spolku ochotníků. 
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Život ve městě 

  

 

 Podle oznámení Středočeské plynárenské - dodavatele zemního plynu ve středočeském 

regionu spravuje od 1.ledna 2004 veškerá plynárenská zařízení v Roztokách rozvodna 

Kladno  /dosud to byla rozvodna Kralupy nad Vltavou/. 

 

 Firma Hydria, provozovatel vodovodní a kanalizační sítě v Roztokách bude od 

letošního roku provádět odečet vodoměrů pouze jedenkrát ročně /dosud to bylo čtyřikrát/. 

Ceny vodného a stočného v příloze kroniky. 

 

 21. ledna proběhla ve školní knihovně další veřejná prezentace návrhu studie školní 

zahrady a Školního náměstí, kam se roztočtí občané dostavili opět v hojném počtu a 

s konstruktivními připomínkami, které mohli ještě předávat do 15. února. Nad akcí 

převzal záštitu pan Václav Král, roztocký designér světového jména.  

 Po zapracování připomínek ateliérem Florart - zpracovatelem studie, byl nový návrh 

předložen radě města ke schválení. Realizace bude probíhat po částech, podle získání 

potřebných financí. V letošním roce bylo možno čerpat 70 000 Kč z grantu od Nadace 

VIA, které byly použity na drobné úpravy a hrací prvky na školní zahradě. Autorem 

tohoto projektu byla Adriana Skálová. První úpravy rekonstrukce, především vstup do 

školní jídelny a jeho nejbližšího okolí proběhly 18. a 19. září.  

Dokumentace v příloze kroniky. 

 

 Jednou z priorit města v letošním roce má být zlepšení jeho vzhledu.  

 S končící zimou byly instalován ve městě informační systém, nové směrovky, které 

ukazují cestu k hlavním ulicím města, významným objektům, úřadům a institucím 

v Roztokách.  

 Město má rovněž nové tabule s názvem obce při vjezdu z obou stran. 

 Na Tyršovo náměstí se opět vrátily hodiny. 
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 8. března zahájil stavební úřad Roztoky řízení o územním rozhodnutí sektoru B - 

Tyršovo náměstí. 

 

 Od 1. do 30. dubna bylo provedeno letecké kladení dávek k orální vakcinaci lišek na 

celém území okresu Praha - západ. 

 

 6. května byla slavnostně uvedena do trvalého provozu městská čistírna odpadních 

vod. Původně se tak mělo stát již v srpnu 2002, ale ničivá povodeň, která způsobila 

škody v rozsahu cca 11,5 mil. Kč, posunula otevření téměř o dva roky. Je to špičkové 

ekologické dílo podle britské licence, kde.čištění odpadních vod probíhá v 60 m hluboké 

šachtě (tzv. deep shaft). Tato technologie umožňuje velmi efektivní čištění při záboru 

malé plochy, což v blízkosti roztockého zámku bylo velmi důležité. Dílo si vyžádalo 

značné investiční náklady, které splátkami zatíží rozpočet města až do roku 2010. 

 Otevření byl přítomen mimo jiné středočeský hejtman ing. Petr Bendl, který město ve 

svém projevu ocenil za velkorysé řešení a skvělou technologii. Technické parametry 

zhodnotil ředitel Vodohospodářského rozvoje a výstavby ing. J. Valdhans.  

 8. května Hydria, spol. s r.o. Špindlerův Mlýn, provozovna Roztoky uspořádala 

prohlídku zrekonstruované čistírny odpadních vod spojenou s odborným komentářem. 

Dokumentace v příloze kroniky 

 

 Kvalita ovzduší je ve městě pravidelně sledována na třech stanovištích: 

v Nádražní ulici, Na Vrškách a u Městského úřadu. Limity jsou uváděny odlišně pro 

ochranu zdraví a pro ochranu vegetace a ekosystémů. 

  Bezproblémovou záležitostí jsou oxidy síry, horší je zatížení oxidy dusíku, kde se 

projevuje automobilová doprava hlavně v dolních Roztokách. Z hlediska ochrany zdraví 

je ale i na dalších dvou střediscích situace na hraně , pro ekosystém jsou hodnoty 

jednoznačně škodlivé. 

Grafy v příloze kroniky. 
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 Na Levém Hradci byla od května průvodcovská služba ve všední den po domluvě 

s pí. Skružnou, v sobotu a v neděli se sl. Bartoňovou. Od června do září pravidelná 

průvodcovská služba v sobotu i v neděli od 10.00 do 18.00 (mše v neděli 14.00 - 15.00). 

 

 12. května se konal tradičně Květinový den. Organizátorem akce byla Liga proti 

rakovině. Žluté květiny, symbol mezilidské pomoci a naděje prodávali skauti. 

 

 Před bytovým komplexem Na Ostrohu vyrostlo dětské hřiště. Vlastníci bytů vybrali 

potřebný obnos, oslovili architekta a na svém pozemku udělali hezký koutek pro své děti. 

Foto v příloze kroniky 

 

 Stavebním úřadem byl hned dvakrát vyhlášen havarijní stav. Šlo o strop tělocvičny 

žalovské školy (20. května) a překlad nad vchodem do ZUŠ (čp.1020, 25. května). 

Překlad nad vchodem byl opraven následující den, strop tělocvičny do konce prázdnin. 

  

 V noci z 18. na 19. června byla vyplavena hlavní budova roztocké školy. Voda 

pronikla shora až do přízemí. Hektolitry na podlaze, nasáklé stropy, omítky, škvára i 

trámy. Budova je naštěstí pojištěna.  

 

 Začátek července pokračoval haváriemi. Nejprve se v žalovské jídelně ucpala 

kanalizace a nepříjemný obsah sběrné nádrže se vyvalil do kuchyně, ještě že se tak stalo 

již o prázdninách, za plného provozu by bylo hůř. Oprava však město nemine.  

 Další havárie kanalizace byla v městské nemocnici a s tím další výdaj z městského 

rozpočtu. 

 23. nebo 24. července praskl přívod vody na WC v mateřské škole ve Spěšného ulici. 

Dvoudenní proud vody zanechal velké škody, které se budou počítat ve statisících, ale 

uhradit by je měla pojišťovna. 

 

 28. července získala společnost Chemoprojekt,a.s., se sídlem Třebohostická 14/3069, 

100 31 Praha 10, 100% podíl od společnosti Valeant Pharmaceuticals (dříve ICN), 
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dřívější „Penicilinku“. Stala se tak jejím jediným akcionářem. Za svůj cíl si klade 

dlouhodobý rozvoj a prosperitu roztockého závodu. K 31. červenci přechází ICN CR na 

kampaňovitou výrobu vždy pouze jednoho ze dvou nosných produktů. Buď se bude 

vyrábět efedrin nebo nystatin. Koncem července opustí závod zhruba stovka 

zaměstnanců. 

 Novým generálním ředitelem ICN Czech Republic se stal pan Vladimír Kysilka. 

Základní koncepci dlouhodobého rozvoje předloží vedení firmy do půl roku.  

 

 Během léta byla dokončena rekonstrukce tří ulic - Nad Vinicemi, Jiráskova, 

Jeronýmova. 

 

 Po dohodě s firmou Ekospol byly osety trávníky (jaro) a vysázeny keře a stromy 

(podzim) v nové zástavbě v Solníkách. Ekospol zajistí péči o výsadbu po dobu dvou let, 

nebude ale ručit za případné škody způsobené vandaly. 

 

 7. září proběhla slavnostní prezentace dokončeného bytového areálu za účasti mnoha 

významných představitelů státní správy a samosprávy. 

 Bytový projekt „ V Solníkách“ I.etapa je součástí největšího developerského projektu 

bydlení v současnosti v ČR, který realizuje Ekospol na 400 000 m2 stavebních pozemků. 

V rámci I. etapy bylo dokončeno 151 bytů ve čtyřech bytových dvojdomech a dokončena a 

zkolaudována výstavba komletní infrastruktury (voda, kanalizace, plyn, elektřina, 

komunikace, veřejné osvětlení, sdělovací kabely) pro 101 stavebních parcel pro rodinné 

domy.  

 Prezentace se zúčastnili zástupci vedení ministerstva pro místní rozvoj v čele 

s náměstkem ministra Bc.Ivo Hartmannem, MBA, starosta města Mgr. Stanislav 

Boloňský, zástupci městských úřadů Roztoky a Černošice, zástupci vedení krajského 

úřadu Středočeského kraje, starostové sousedních obcí, novináři a vedení Ekospolu včetně 

generálního ředitele RNDr. Evžena Korce, CSc., zástupci firmy Hydria, která provádí 

správu sítí a další významní hosté. Úvodní projev přednesl náměstek ministra pro místní 
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rozvoj, který projekt velmi kladně zhodnotil a blahopřál starostovi města, že se právě 

v Roztokách zrealizoval. Po projevech následovala prohlídka bytů. 

  Všechny byty byly prodány ještě před dokončením. 

 Do konce srpna bylo vydáno 28 stavebních povolení na rodinné domky, o dalších 18 

bylo zažádáno. 

 Vydáno bylo i územní rozhodnutí na Solníky III. 

 

 23. září byla otevřena nová klubovna důchodců v Havlíčkově ulici. K dispozici je 

literatura z oboru sociálního poradenství a zdravotnictví, Odraz a zábavné časopisy. 

Otevřeno je v úterý a ve čtvrtek odpoledne. 

 

 Krajský úřad potvrdil územní rozhodnutí pro zástavbu Tyršova náměstí v sektoru B. 

V polovině října  byl prostor sektoru oplocen a byla na něm zahájena skrývka zeminy pro 

nezbytný archeologický průzkum a pro stavbu zařízení staveniště. Bylo proto vykáceno i 

několik stromů s podmínkou náhradní výsadby v určených místech (např. v Palachově 

ulici a u Vltavy u komor). 

 27. října bylo Stavebním úřadem v Roztokách  vydáno stavební povolení na sektor B 

Tyršova náměstí. 

 

 Středočeský kraj ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM 

zahájil celokrajský projekt „Intenzifikace sběru využitelných složek komunálních a 

obalových odpadů. Cílem je výrazně zvýšit množství odděleně sebraných a recyklovaných 

složek komunálního odpadu - papíru, plastů, skla a kovů. 

 

 V závěru měsíce října navštívil náš starosta anglické městečko Wingrave nedaleko 

Londýna, s nímž navazujeme přátelské vztahy. 

 V roce 1945 zde s díky za azyl exilové vládě Dr. Eduard Beneš nechal postavit 

čekárnu na autobusové zastávce. V roce 1998 toto místo navštívil prezident Václav 

Havel a věnoval obci lavičku (anglický zvyk), která je v místním parku. Obyvatelé 

městečka mají k nám vřelý vztah. 
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 Smyslem návštěvy bylo dojednat možnosti vzájemné výměny osob, spolků a institucí. 

Kromě předpokládaných kontaktů mezi školami, projevili místní lidé i velký zájem o 

kontakty mezi dospělými - mezi manželskými páry. Do konce roku projevilo v Roztokách 

zájem o kontakt šest partnerských dvojic. 

 

 V katastrálním území Žalov bylo zahájeno řízení o námitkách k obnovenému 

katastrálnímu operátu. Obnovený katastrální operát byl k nahlédnutí na MÚ 

v Roztokách a na katastrálním pracovišti Praha - západ od 8. - 19. listopadu. Všichni 

měli možnost ověření, jak jsou zapsány jejich pozemky. Platnost obnoveného 

katastrálního operátu byla vyhlášena katastrálním úřadem 15. prosince . 

 

 Zahrada vůní. 

 Cílem projektu „Zahrada vůní“ bylo znovuoživení zahrady u lékárny a vytvoření 

parkového prostoru uzavřeného od okolního městského ruchu. Zahrada nám nabídne 

příjemné posezení v zeleni a zájemce seznámí s atraktivním sortimentem léčivých rostlin. 

Počítá se také s průvodcovskou službou pro skupiny zájemců a s pořádáním komorních 

kulturních akcí pod širým nebem.  

 Na realizaci projektu získalo město Roztoky sponzorský dar od České správy letišť 

a.s., který má alespoň částečně kompenzovat zátěž z letového provozu. Projekt „Zahrada 

vůní“ byl Českou správou letišť vyhodnocen jako nejlepší ze všech předložených projektů 

v tomto roce. 

 Odborným garantem  je Botanická zahrada hl. města Prahy, která vybuduje 

v zahradě systém jmenovek a panelů u jednotlivých druhů rostlin. Nekoncepčně vysazené 

stromy, které byly odstraněny (3 vzrostlé stromy a několik menších stromů a keřů) budou 

nahrazeny výsadbou 1 stromu, několika skupin keřů a několika set léčivých rostlin 

v mnoha desítkách druhů. 

 

 K založení zahrady přispěla iniciativa Jarmily Skružné a Evy Voženílkové spolu 

s odborníky z Botanické zahrady v Praze, výtvarnice A. Skálové, Roztockého 
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okrašlovacího spolku a především velká podpora a důsledné sledování akce vedoucí 

odboru životního prostředí MÚ Ing. Evy Krautové. 

. 

 V sektoru A byla v listopadu otevřena  nová Roztocká vinotéka. Nabízí široký výběr 

domácích i zahraničních vín, otevírací doba je až do 20 hodin. Zakoupit je možno víno 

lahvové i stáčené, a to buď do přinesených lahví nebo do nových plastových lahví s logem 

vinotéky. 

 

 Byla provedena rekonstrukce kapličky za tratí u čp. 150 „u Pelešků“. Tuto malou 

církevní  stavbu z poloviny 19. století vzkřísili šikovní řemeslníci z rozpadajícího se 

torza.  

Slavnostní obnovení kapličky Panny Marie pod tratí se konalo 8. prosince . 

Dokumentace v příloze kroniky. 

 

 V roce 2004 jsem chtěla  zjistit, jaký je v našem městě rozsah služeb a jaké jsou zde 

zastoupeny firmy. Přes živnostenský ani finanční úřad se to nepodařilo, proto jsem 

zvolila „pěší“ metodu - obchůzku Roztok a Žalova. 

 Bilance jistě není úplná, nicméně uvádím abecední seznam ulic v roce 2004 se 

seznamem firem a služeb, které se mě podařilo zjistit. 

Vizitky, letáčky nebo inzerce firem je ve stejném pořadí doložena v příloze kroniky. 
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Seznam ulic a firem - Roztoky - rok 2004 

 
 
17. listopadu Limonsine Car Service, čp. 874, Marek Pokorný 

  Účetnictví, čp.874, Zdeňka Pokorná 

  Hydrolink, malé vodní elektrárny, vodní turbiny, čp.984 

  EVS,s.r.o. 

  Jerrytex – Polyxena, čp.984 

  Dětský jarmark       , čp.654 

Alšova Topení, plyn, voda, čp.1225, p. Krabec 

Bělina Kovářství a zámečnictví, čp.58,  Jan Zápal  

Bezručova Zahradnické služby, čp.351, Marie Hlaváčová 

  Zahradní architektura, čp.351, Ing. Zdeněk Hlaváč 

  Rámování obrazů, čp. 367, František Hůlka 

  FANTOP, voda, plyn, topení, koupelny, čp. 317, Stanislav Tošner 

Braunerova Atelier životního prostředí, čp. 1681, Ing. Cyril Mikyška 

Čakov 

Čapkova 

Čechova RADIX, projekce, realizace, údržba zahrady, čp.564, Pavel Tichý 

Dobrovolného 0 

Dobrovského Zlatnická dílna, čp. 200, Ivana Šefrová 

Hálkova Saska & syn, topné kabely, podlahové vytápění - montáž - prodej, 
  čp.1004, 1026 

Haškova RENOVA Partner CZ v.o.s., čp.795 

Havlíčkova Cukrárna Heda, čp.618 

  SPROM, sdružení, správa bytových domů, čp.713, 

  P. Sadovská, M. Pejřil 

  RAMOS, auto-moto-služby, čp.713,   

Hlouchova 0 

Horova Autoservis, čp.566, Aleš Machalický / firma od r. 1992 / 
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Husova Instalatérské a topenářské práce, čp.1229, Vratislav Pánek 
  Hostinec Na Růžku, čp.1221 

Husovo nám. Květiny, keramika, chovatelské potřeby, dárkové předměty, 
  čp.573,  

Chelčického Reflexní terapie, čp.1518, Milena Tomišková 

Jana Palacha Řeznictví, uzenářství, čp.506, Ivana Jindrová 

  Železářství,výroba klíčů, čp.506 

  Projektová činnost ve stavebnictví, 
požární ochrana – kompletní 
  služby, čp.450, Karel Jandl 

  Autodíly Náhlovský,čp.342 

  Zámečnictví, prodejna rybářské potřeby, čp.889, Luboš Beran 

Járy Cimrmana 0 

Jeronýmova Medvěd blok, čp. 970, Tomiška Jaroslav 

  Restaurant ESO, čp.1563, Jana Rynešov 

Jiráskova STIHL a VIKING, čp. 935, Pavel Štěpánek 

Josefa Pilaře 0 

Jungmannova PEKARA,s r.o., čp.111,  Pekárna,  
  Karel a Květoslava Rajtmajerovi 

  Restaurace AJMOVKA, čp.185 

  PROFISTEEL, strojní a zámečnické práce,  
  Jan Procházka,čp.220 

  Oční Optika, čp.199, Stanislava Keťová (od 10/04,  
  dříve sklenářství) 

  Geodetická kancelář, čp. 217, Karel Lomos  

K nádraží 0 

Komenského 0 

Kostelní 0 

Krásného 0 

Krátká 0 

Kroupka Tip sport, restaurace 

  Cyklo Adam, čp.130, David Adam 
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  Opravy punčoch, čp.122, Miloslava Podolníková 

Legií knihařství - čp.198, Antonín Rybák 

  prodej, půjčovna - stroje,nástroje,nářadí, čp.872, Frant Svatoš ml. 

Levohradská 0 

Levohradské nám. 0 

Libušina 0 

Lidická LAKAM (plastová okna, dveře, eurookna), čp.689, Martin Makal 

  Truhlářská výroba na zakázku, čp.1649, Stanislav Valda 

  Textil „U růží“, čp.1734, paní Růžičková 

  Česká spořitelna, čp.1734 

  Smíšené zboží, čp.1036, Antonín Sádlo 

  Restaurace Na Vrškách - čp.372, majitel Svatopluk Jílek 
  vedoucí Martina Mašková 

  Model Maker, architektonické a technické modely, čp.398, 
  František Douda 

  Autodoprava Čech, čp.661, nákladní doprava, zemní práce 

  Auto Štangl, čp.1348 

  Stavební firma, areál služeb, Jan Pastyřík 

  Autoservis Zíma, lakovna, čp.1629 

  Kališ & Krátkoruký, čp. 1653, Stavební firma-skladový areál 

  Vrakoviště a prodej automobilů Renault, čp.1186,  
  Antonín Čermák 

  Hydria, vodohospodářské služby, čp.1642 

  MH motor, čp.1705, Miroslav Hercjuk 

  RENOVA s.r.o. 

Máchova 0 

Masarykova Lékárna Roztoky, čp.526, Mgr. Radka Svobodová 

  Potraviny Blažek, čp. 1379,  

  MAVO, oděvy, kusový textil, čp.964, Marina Volšická 

Mühlbergerova 0 

Na Dubečnici 0 
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Na Háji 0 

Na Pískách 0 

Na Sekeře Instalaterství Sellner, čp. 547 

  Jarmila Konečná, čp. 435, specializovaný maloobchod 

Na Valech LEKO PÁRTY SERVIS - CATERING, čp.1530 

Na Vyhlídce Prodej potřeb pro zahrádkáře a chovatele, čp. 1715,  
  Ludvík Svoboda 

  Zhotovování individuálních zakázek a prototypů, čp. 202,  
  Jiří Bromovský 

Nad Čakovem 

Nad Vinicemi Ryby  (živé) - prodej, Richard Turek 

Nádražní Pohl,a.s., čp.25, podzemní stavby, inženýrské stavby 

  Trafika, čp.22, Pavel  Veselý 

  Hotel Alexandra, čp.1640 

  EUROTEC - vše pro zdraví, léčebné přístroje 

  Pojišťovna Kooperativa, čp.21, Hana Švancarová 

  Potraviny 

  Pizzeria Capri - jugoslávská kuchyně 

  Victoria Restaurant, čp. 20 

 Krejčovství, čp.89, Vlasta Nosková 

  HERCO- výroba,prodej a opravy čalouněného nábytku, 
  Milan Bartek, čp.842 

  Bahama club 

  Výroba balených uzenin,  čp.1613, Laburda s.r.o. 

  Rozvoz a prodej paliva, kontejnery na odpad, 
  čp.67, Miroslav Kazimour 

nám. 5.května INSTAL, čp. 34, Václav Kumžák 

nám. J. Procházky 0 

Nerudova 0 

Obránců míru Autobazar, Petr Holý 

Olbrachtova Účetnictví, čp.799, Veronika Kratinová 
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  Autodoprava, zemní práce, čp. 808, Pavel Kalcovský 

Opletalova Zubní laboratoř, čp.1503, Květa Novotná 

Palackého RNDr. Jaroslav Šorm, odborný poradce v oboru stroje a zařízení, 
   čp. 997 

  Vinné sklepy Roztoky,s.r.o., Ing. Ludvík Šlancar, CSc., čp.956 

  Kadeřnictví, čp.871, Marta Sorková 

  Truhlárna, Oldřich Fidler, čp.777 

  PROCKERT&HYNEK, a.s., čp. 782, stavební firma 

  1. Vodohospodářská společnost s.r.o., čp.782 

  CIRCO Dumbo, čp. 230, Jana Smržová 

Plavidlo 0 

Plzeňská 0 

Pod Koláčovem 0 

Pod Řivnáčem 0 

Pod vodojemem 0 

Poděbradova Truhlářství Pešek - Fišer, čp. 790 

Potoky 0 

Přemyslovská Textil, obuv, čp. 1136 

  Potraviny, čp.1136, Jindřich Herbst 

  Domácí potřeby - Elektro, čp. 1136, Petr Müller 

  NORDGAS, prodejna - voda,plyn - topení, servis, montáže, 
  čp. 1263 

Příčná 0 

Přílepská Čerpací stanice PAP oil Roztoky, myčka, prodejna příslušenství, 
  čp. 1692 

  Tornero, Music Club, areál čerpací stanice 

  Tea Shop, areál čerpací stanice, Dekorace, keramika, dárkové  

  předměty 

  Stavební spořitelna, čp. 1692, poradenská kancelář 

  Uniralex,s.r.o.,export, import,  čp.1354 

  Autoservis, čp.1707, Houser Petr 
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  Pneuservis, čp.1233, Houser Petr 

  Auto Holý, STK Emise, stanice technické kontroly 

Puchmajerova Domácí elektrospotřebiče, čp.259, Příhoda 

  TV-VIDEO-SERVIS, čp.237, František Zeman  

  Petrklíč, pedikérské služby, čp.297, Blanka Humplová 

Riegrova Střechy Kousal, čp.316 

  Truhlářství Vavřík 

  Poslechové studio 2002, čp. 4, pan Čáslavský 

Rýznerova Zednické práce, čp.42, Miroslav Koupený 

  Kamenosochař Ondřej Doležal 

Řadová 0 

Řachova 0 

Sedláčkova 

Smetanova 0 

Souběžná 0 

Spěšného Restaurace  „U Šmucrů“, čp. 1029 

Sportovní Autodoprava-nákladní, osobní, čp.1499, Hradcovi 

Strážní domek 0 

Svobody Klempířské a mechanické opravy, čp.343,  
  Valda Luboš, Sloup Miroslav 

  PICCOLINO CECO - přírodní produkty a ekologicky 
  šetrné výrobky pro domácnost a osobní hygienu 
  informace, prodej, čp.460 

  Advokát, čp.301, JUDr. Karol Hrádela 

  Daňový poradce, čp. 301, PhDr. Nataša Silná, CSc. 

Svojsíkovy sady 0 

Šafaříkova Počítačové kurzy, čp.277, Ing. Klára Dvořáková 

Šaldova 0 

 

Školní nám. MERO – servis zdravotní a kancelářské techniky, čp.264, 
  Martin Rozsypal 
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Tiché údolí Restaurace Koliba, čp.1679, Alena Písecká 

  Pulty centralizované ochrany, čp.1724 

  Vinný sklep Tiché údolí, čp.1615 

  Sběrné suroviny, J. Kaliha 

  EXKÁMEN Tiché údolí, Kamenické práce, rámy, hrobky, 
  pomníky - žula, mramor, syenit 

Třebízského VIDIM KOLA, čp.426, Vladimír Vidim 

Třešňovka Sochařský ateliér J. Volf, čp. 1687 

Tyršovo nám. Drogerie, domácí potřeby, hračky, čp. 480, Jiřina Prokešová 

  Obuv, čp. 427, Olga Bábová 

  Parfumerie, foto, hračky, čp. 380, Vlasta Zavadilová 

  Trigema Development, čp. 689, stavební firma 

  Solárium, masáže, čp.689, Vladimíra Čížková 

  Květinářství, čp.689 

  Drogerie, čp. 689 

  Ovoce, zelenina, čp.1731, Lucie Kubišová  

  Vlasové studio, čp.1733, Eva Uvarovová 

  QUELLE shop, čp.1733 

  Chovatelské potřeby, akvaristika, čp. 1733 

  Oděvy, čp.    Tuong Tran Huu 

  Oděvy, čp.     , Thanh Thuy Pham 

  Potraviny Oáza, čp.17      , Pavel Kejmar 

  Cukrárna  Růžový slon, čp.1732/8,  

  Vinotéka, čp.1731,  

  VIDEO půjčovna, čp.1731 

U Háje Truhlářství, čp.1210, Petr Krňanský 

U Hřiště Kadeřnictví, čp.1088, Marie Košnářová 

  Hostinec , čp. 1249 

U Školky 0 
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U Zastávky 0 

Únětická 0 

V Chatách 0 

V Úvoze Via Vestra, čp.1730, Alice Trmalová 
  Kosmetika, kadeřnictví, solárium, masáže, bazén.. 

Václavská Kadeřnictví Heda, kosmetické služby, čp.502 

  Autoservis – Pneuservis, čp.729, Jiří Voldřich, Josef Záda 

  Kosmetika Romana, čp.732, Romana Illichová 

  Advokátní kancelář,  čp.1556, JUDr.Taťána Kafková 

  Poradenství v oblasti tradiční čínské medicíny,čp.455, 
  PhDr.Jitka Kalhousová 

Vančurova 0 

Vidimova 0 

Vltavská Pen Servis,s.o.r., hutní materiál, zámečnictví, kovoobrábění,  
  čp.44, Vladimír Borovička 

Vošahlíkova 0 

Vraštilova Ryby, drůbež, nápoje, čp.211, Persch, Motlová 

Vrchlického 0 

Wolkerova Penzion Eva, ubytování v soukromí, čp.1259, Eva Novotná 

Za cihelnou AUTOTIPP, čp.1382, Václav a Marie Mostkovi 

Za potokem 0 

Zahradní Elektroinstalace, el. topení, hromosvody, čp.1515,  
  Zdeněk Tomášek 

  Zaorálkova S.N.J. Textil, čp.477 

  AXIM, čp.606, Prodejna instalatérského materiálu,  

  Prodej krmiv a chovatelských potřeb, čp.1369, Martin Frýbort 

Zeyerova LYONNET, s.r.o., čp.663 

  CRCE, s.r.o., čp.663 

Žirovnického 0 

Žižkova 0 

 



 36 

Doprava 

 

 

  Jeden rok od doby, kdy se uvažovalo o výstavbě nové železniční přípojky z Roztok 

do Libně je to skutečností. Nejvíce tomu pomohlo dokončení Sazka Arény v Praze Libni 

za 16 měsíců od položení základního kamene, pro dubnové mistrovství světa v ledním 

hokeji. Na mistrovství jsme bohužel neuspěli, ale hala byla k jeho zahájení zdárně 

dokončena. 

 Nová trať byla otevřena 19. dubna a vlaky jezdily až do skončení hokejového 

šampionátu (9. května) ve všední dny, v sobotu, neděli i ve svátky. V této době jezdily na 

této trati nové pantografy a jízda byla velice příjemná. Bohužel lidé si asi zvykají i na 

příjemné novoty těžko, takže vlaky jezdily téměř prázdné, i když v Holešovicích - 

nádraží je z tohoto vlaku přímý přestup na metro, trasu C. Dále až do platnosti nového 

jízdního řádu 11. prosince jezdily vlaky pouze v pracovní dny, už však běžné pantografy. 

 S platností nového jízdního řádu provoz trati zůstal, je označen jako Městská 

železniční linka, ale jezdí jeden motorový vůz. 

Tuto trať provozují České dráhy, financuje ji Magistrát hl. m. Prahy. 

Více informací v příloze kroniky. 

 

 Od 26. června se prodloužila trasa C metra v Praze a to o dvě stanice. Z nádraží 

Holešovic do stanice Kobylisy a Ládví. Týká se to i našich občanů, kteří přijíždějí vlakem 

Roztoky - Libeň do stanice Nádraží Holešovice. 

 

 Dokončením severní větve 1. koridoru se trať z Prahy na sever dostala o století 

dopředu.  Při opravách povodňových škod investovaly České dráhy i do silnic v těsném 

sousedství tratě. Proto se nyní můžeme projít nebo projet na kole či kolečkových bruslích 

až do Úholiček po velmi pěkné, i když úzké asfaltce. Za Úholičkami bohužel vše končí a  

pokračování silnice by bylo nutno již hradit z jiné kasy. Nevím, kdy se toho tedy 

dočkáme. 
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 První prázdninový den začal výpadkem závor na železničním přejezdu mezi 

Roztokami a Prahou - Sedlcem. Nové zabezpečovací zařízení, instalované před rokem, 

mající všechny evropské certifikáty kvality se po ráno zbláznilo. Závory šly nahoru a 

dolu naprosto nezávisle na projíždějících vlacích a tak narůstala kolona aut v obou 

směrech, včetně několika autobusů. Výpadek trval asi hodinu, naštěstí k žádné nehodě 

nedošlo. 

 

 Městský úřad obdržel od občanů stížnosti na poruchovost zabezpečovacího zařízení 

na železničním přejezdu. Popisována byla velmi nebezpečná situace, kdy po projetí vlaku, 

vozidlo, případně dvě vozidla vjedou na přejezd a vzápětí jsou uzavřeny padajícími 

závorami. 

 Poněvadž tyto stížnosti nebyly ojedinělé proběhlo 16. srpna přezkoušení, zvláště se 

zřetelem na vztah mezi světelnou a mechanickou výstrahou. Mimo jiné bylo ověřeno, že 

dokud nedojdou všechna břevna do horní koncové polohy, je stále dávána světelná 

výstraha. Nebyla shledána žádná závada. Řidiči však hrubě porušují pravidla silničního 

provozu a vjíždí na přejezd v době, kdy ještě, nebo už svítí červená signalizační světla. 

 

 Od 1. září zavedly České dráhy žákovské jízdné v Pražské integrované dopravě 

(PID). Za zlevněné žákovské jízdné se v příměstské dopravě v rámci PID přepravují žáci 

od 6 do 15 let (za 37,5 % plnocenného jízdného) a žáci a studenti od 15 do 26 let  

(za 75 % plnocenného jízdného). 

 

 23. prosince byl zahájen zkušební provoz nové rychlíkové soupravy, pro kterou se 

ujal název „pendolino“ mezi Prahou - Masarykovým nádražím a hlavním nádražím 

v Děčíně. Na trati využije pendolino výkyvných vozů, což mu umožňuje proti stávajícím 

soupravám rychlejší projíždění oblouků. Maximální rychlost ze zkušební trati,  

237 km/hod., však použít nesmí.  

 

Koridory jsou stavěny (a to jen na některých úsecích) nejvýš na 160 km/hod.. 

Dokumentace v příloze kroniky. 
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 Pan Michal Jánský i v letošním roce pokračuje ve sledování projíždějících aut 

Lidickou ulicí v úseku Na Vrškách. 

V lednu klesl průměr proti loňskému prosinci asi o 18 aut. 

 Nejvíce aut v uvedeném úseku projelo za hodinu v pátek  23. ledna 392 aut 

 nejméně v sobotu 10. ledna 112 aut 

V únoru nejvíce za hodinu ve středu 18. února 438 aut 

 nejméně v neděli 1. února 136 aut. 

V březnu nejvíce za hodinu v pondělí 15. března 444 aut 

 nejméně v neděli 7. března 136 aut 

 

 Pan Jánský po dohodě s MěÚ změnil vyhodnocování průjezdnosti aut takto: 

Každý den se sčítají zachycené hodnoty (v 11, 14 a 15 hodin) a za měsíc se zprůměrují. 

Nejvyšší změřený průjezd byl 24. listopadu - za tři hodiny, 1 300 aut. V dlouhodobém 

pozorování je nejzatíženějším dnem pátek, zhruba 1000 až 1200 aut za tři hodiny.  

Přehled průjezdnosti aut za celý rok v příloze kroniky. 
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Bezpečnostní situace 

 

 V časných ranních hodinách 1. ledna 2004 se v hotelu Maxmiliánka /nyní ubytovně 

zahraničních dělníků/ stala první vražda roku 2004 v ČR. 

 

 Od 15. ledna 2004 bylo zrušeno operační a informační středisko Hasičského 

záchranného sboru v Řevnicích, pod které spadal Hasičský sbor Roztoky a veškeré funkce 

operačního střediska převzalo Krajské operační středisko v Kladně, kam byla zároveň 

přesměrována tísňová linka 150. 

 

 Město zasáhlo nápor kriminality! 

 V noci na 10. února řádili lupiči.  

Z objektu Technických služeb odcizili avii s ramenem na výsyp kontejnerů  a malý bagřík, 

stejnou noc kus měděného krytu střechy na Levém Hradci, který byl za týden nalezen 

znehodnocený ve sběrně v Horoměřicích. 

Všichni občané byli varováni, že po městě chodí tipaři, kteří dohazují vhodné objekty 

k vykradení. Jiní pod záminkou jakési výhry prohlížejí byty a informace předávají svým 

společníkům. Také právě dostavěné a nedostatečně zajištěné vily s vybavením jsou pro 

organizované lupičské gangy lákavá sousta. 

 Technickým službám pomohlo město poskytnutím půlmilionové dotace na složení 

akondace na leasingový nákup nové avie, přičemž na splátky již bude vydělávat provoz 

stroje. 

 

 Od 2. března bude po urgencích města přes den (ale nepravidelně) v Roztokách 

sloužit jeden policista Policie ČR. 

 

 Ještě se nestačila dovézt nová Avie a lupiči opět navštívili Technické služby. 

21. dubna ve dne ukradli sekačku na trávu a řezač na asfalt. 
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 Náklady na pořízení různých zabezpečovacích systémů rodinných domů v příloze 

kroniky.  

 

 12. května se konalo požární cvičení. Evakuovány byly postupně všechny budovy 

školy, program celého cvičení se uskutečnil v budově ZŠ v Roztokách.  

 

 V současné době jsou v Roztokách dva požární sbory. Profesionální a dobrovolný. 

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) byl založen 27. dubna 1881 a bez přerušení funguje 

dodnes. Původní požární zbrojnice byla vedle nynějšího parkoviště u zámečku, dnes je 

v Máchově ulici. V současnosti má SDH statut občanského sdružení, má dvacet členů 

z nichž jedenáct je ve výjezdové jednotce a jsou z něho vybíráni členové pro zásahovou 

jednotku, kterou zřizuje městský úřad. V letošním roce se s přispěním města částkou sto 

tisíc korun podařilo získat pro dobrovolnou jednotku požární vozidlo Avia-CAS 8.  

 

 12. května ohlásili zaměstnanci vltavské plavební komory v Roztokách policii, že na 

dně plavební komory leží vrak automobilu. K vraku se spustili potápěči a uvnitř objevili 

mrtvolu muže. S pomocí hasičů a jejich autojeřábu byl vrak vytažen z vody.  

 

 Ve výčtu činnosti Městské policie za měsíc září je zajímavé odcizení cca 170 kusů 

pečiva a šesti pekařských táců z pekárny v Jungmannově ulici. Policie zjistila pachatele, 

předvedla osobu na Policii ČR s použitím donucovacích prostředků, zajistila odcizené 

tácy a oznámila přestupek správnímu orgánu. 

 

 V říjnu a v listopadu se ztratilo několik velkých poklopů na kanálech v Tichém údolí, 

potom menších v různých ulicích města. V noci na 2. prosince se jich ztratilo najednou 

čtrnáct! Mřížovaný poklop stojí skoro 4 000 Kč. Policisté provedli razii v okolních 

sběrnách, náprava však vázne na oslabené Policii ČR v Libčicích. 

 Technické služby budou postupně nahrazovat litinové poklopy novými ze směsi 

recyklovaných pneumatik, pryžovými. Do konce roku se podařilo nahradit dvacet 

poklopů. 
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 Od října byl stav městské policie doplněn na osm policistů, takže může být zajištěna 

v minimálním rozsahu i nepřetržitá služba. 

 

 Její činnost je vidět. Nasazují botičky za parkování přes celý chodník, pokutují za 

zábory, znepříjemňuje život těm, kteří provozují nelegálně automaty nebo nalévají 

alkohol mladistvím a alespoň ruší ze zákona téměř nepostižitelné vandaly. Parta, která 

počmárala žalovskou čekárnu již čeká na trest. 

 

 Lupiči, kteří z jedoucích aut strhávali ženám v pražském okolí kabelky, byli již 

dopadeni, a to na území Prahy. 
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Zdravotnictví 

 

 

 V městské nemocnici Roztoky byla otevřena rekonstruovaná oční ordinace. Je nyní 

vybavena moderní oftalmologickou technologií, především autorefraktometrem, 

fokometrem, aplanačním tonometrem a štěrbinovou lampou. Ambulance je také nově 

vybavena nábytkem. Jednou týdně je přítomen i optik z firmy Optik Skala. 

 

 Pečovatelská služba Prahy - západ nabízí v domě s pečovatelskou službou pro 

důchodce koupele zdarma, pedikuru (60 Kč), praní prádla (40 Kč/kg), a mandlování  

(20 Kč/kg). Občanům s omezenou pohyblivostí je zajištěn bezplatný dovoz. 

 

 10. května bylo zdarma na kožní ambulanci u MUDr. Knappové prováděno 

vyšetření v rámci „Dne evropského  melanomu“ jako mimořádná akce. 

 Přehled lékařských služeb v příloze kroniky. 

 

 Z činnosti ZO Svazu postižených civilizačními chorobami:  

Každý měsíc byl organizován zájezd do některých z pražských divadel, každý týden bylo 

možno si zaplavat v bazénu Vysoké školy zemědělské v Suchdole. Doprava individuální, 

vstup 25 Kč po předložení členské legitimace svazu. V tomto roce byly vyhlášeny tři 

rekondiční pobyty - rekondice tělesně postižených, diabetiků a kardiaků. 

 Dvakrát týdně je otevřena ne jen pro členy svazu klubovna důchodců. 

Svaz také pořádá 11 zájezdů po ČR a 4 zájezdy do Polska. Seznam v příloze kroniky 
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Školství 

 

 

 Mateřská škola v Žalově , Přemyslovské ulici č. 1193 má od nového školního roku 

novou pí. ředitelku, Helenu Váňovou. Navštěvuje jí 48 dětí. Mimo školního vzdělávacího 

programu mají děti i bohatý doplňující program, a to výtvarný kroužek, výuku anglického 

jazyka, plavání, návštěvu divadel, výlety. 

 

 Mateřská škola v Havlíčkově ulici č.1024; v novém školním roce ji navštěvuje 75 

dětí. Svoji zájmovou činnost doplnili navíc o tenisovou školičku.  

 Škola pořádala ve dnech 26. - 28. června výstavu prací dětí z výtvarného kroužku 

Malovánek nazvanou Země česká, domov můj, na které děti představily různé formy své 

výtvarné činnosti. Dokumentace v příloze kroniky 

 

 Mateřská škola  ve Spěšného ulici zahájila po havárii vody 6. září. Vytopeno bylo 

nejen horní patro, ale i přízemí a sklepy. Školka je nyní jako nová, položeny byly nové 

koberce, lina, jsou barevně vymalované třídy a ostatní prostory. V novém školním roce ji 

navštěvuje 45 dětí, z toho 21 chlapců a 24 dívek, jsou zde dva taneční kroužky, ve 

spolupráci se ZUŠ kroužek hry na zobcovou flétnu pod vedením paní Hany Šulcové 

(bývalé ředitelky ZUŠ), druhý vede paní Smugalová. Pokračuje se také ve výuce cizích 

jazyků formou hry. Kroužek je rozdělen do dvou skupin podle věku dětí. 

 

  Ve dnech 28. ledna a 10. února 2004 proběhl zápis žáků do 1. ročníků Základní 

školy  pro nový školní rok 2004/2005, celkem 51 dětí. 

 

 Škola získává peníze ze státního rozpočtu normativně, podle počtu žáků. Počet 

žáků ve třídách vymezuje platná školská legislativa. 

1. „Základní školy mají průměrný počet nejméně 17 žáků ve třídě.“ 

2. „Třídy školy se naplňují do počtu 30 žáků.“ 
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 Základní škola Roztoky byla zřízena jako příspěvková organizace. Přispěvovatelem 

je Město Roztoky. A kolik stál školní rok 2003 - 2004? 

 

Nečekané investice - havarie, bylo jich celkem pět. 

 V září bylo dokončeno statické zabezpečení hlavního objektu na Školním náměstí a 

oprava odfouklé fasády  -  200 000 Kč. 

 Ve školní jídelně v Roztokách prosakovala odpadní voda z myček nádobí do 

skladových prostor a měnili se prorezlé velkoobjemové pánve  -  80 000 Kč. 

 Zabezpečovací práce v tělocvičně v Žalově, rákosový strop popraskal a začal se 

drolit  -  400 000 Kč. 

 Možná i roztočený kohoutek do ucpaného umyvadla způsobil povodeň. Škody na 

třech učebnách a souvisejících prostorách školní chodby, stovky hodin vysoušení, 

kompletní vytrhání parket, seškrabání plesnivé malby, revize elektrorozvodů, nové 

vymalování, výměna tabulí a nová podlaha  -  půlmilionová bilance, kterou v plné výši 

pojišťovna těžko uhradí. 

 Vyteklá kanalizace do školní jídelny v Žalově při pravidelném čištění lapače tuků  -   

250 000 Kč. 

 Rekonstrukce žákovských WC v Roztokách  -  650 000 Kč. 

 Na pavilonu školní družiny v Roztokách byla zahájena první etapa výměny oken za 

plastová. Zbývající tři řady oken, každá za 150 000 Kč jsou rozplánovány do příštích 

let. Okna už nešla otevírat, hrozila buď vypadnutím z rámů nebo byla zkřížená. 

 V Žalově byla již budova celá otlučena a dočká se nové fasády. 

 Na vymalování školních prostor v Roztokách byl potřeba primalex za 260 000 Kč. 

 Nový školní nábytek do družin, tříd a odborných pracoven  -  630 000 Kč. 

 Čtyři keramické tabule  -  120 000 Kč. 

 V žalovské škole bylo vybudováno nové pracoviště s 8 počítači vybavenými 

multimedii, v Roztokách stávající počítačová síť posílila instalací supervýkonného 

serveru. Žákovské počítače věnovaly sponzorsky ČSOB a Pemac, další hardware byl 

dokoupen za 150 000 Kč. 
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 Od 1. února přispívá město částkou 84 608 Kč ke krytí pracovního úvazku pedagogů 

k zajištění výuky ve třech osmých třídách beze změny. 

 Navíc stojí ročně provoz všech čtyř školních budov na energiích, službách, úklidu, 

kancelářském materiálu apod.  -  jeden a půl milionu korun.  

 Jsou to pro město velké výdaje, které by mohly podpořit sponzorské dary a finanční 

účast rodičů. Např. nákup šatních skříněk podpořilo 10 rodičů ze sta oslovených.  

Skříňky stojí 550 Kč. 

 

 Proměnou prošla také žalovská škola. 

 Nejdříve byla vyklizena půda a zprovozněna ventilační šachta. Starý rákosový strop 

byl nahrazen palubkami, vyspraveny římsy, provedena elektrorevize, odstraněny omítky, 

stěny nově štukovány a vybíleny. Na parketové podlaze se drhlo, drátkovalo, vysávalo, 

vytíralo a voskovalo, až se jí vrátil původní lesk. Zároveň se začalo s venkovními 

opravami, fasáda otlučena, sklad zeleniny pracně vysušen, instalace nového odpadního 

potrubí a lapače tuku, nový nátěr střechy, opravy dřevěného podbití, nová omítka, 

klempířské práce, větrací mřížky a finální nátěr. Takovou rekonstrukci už žalovská škola 

dlouho nepamatuje. Vše se podařilo díky výborné spolupráci s roztockými firmami a 

Městem Roztoky. 

 

 Školní družinu  navštěvují žáci obou škol, v Roztokách a Žalově, nyní v počtu 100 

dětí. V každé škole jsou rozděleny do dvou tříd. Děti zde pobývají 3 - 4 hodiny denně. 

Mohou navštěvovat kroužek modelářský, výtvarný a ručních prací, využívat školní 

knihovnu, velký zájem by byl o počítače, těch je však pro potřeby družiny nedostatek. 

Od 1. března došlo ke zvýšení měsíčního příspěvku za žáka na 120 Kč za měsíc. 

 

 Výskyt specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie..) má 

vzestupnou tendenci. V  naší škole se učí téměř 20% žáků s výše uvedenými problémy. 

 

 Na gymnázia bylo přijato 12 žáků (z toho 4 z 5. ročníků, 3 ze 7. ročníků), na střední 

školy 33 a na učiliště 9 žáků. 
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 Škola se prostřednictvím KÚ Středočeského kraje zúčastnila se žáky 9. tříd testů 

SCIO - znalosti žáků v českém jazyce, matematice a všeobecném přehledu. Akce se 

zúčastnilo téměř 500 škol. 

 

 V letošním roce se žák Jan Příhoda z 9.A druhým místem v okresním kole olympiády 

v anglickém jazyce kvalifikoval do krajského kola, kde získal krásné osmé místo z 18 

žáků. 

 Pavla Oslizlová z 9. A obsadila v okresním kole sedmé místo. 

 V olympiádě z českého jazyka Pavla Danešová a Helena Khánová skončily 

v okresním kole shodně na výborném šestém místě z osmnácti. 

 V matematické olympiádě Klokánek byli nejlepšími řešiteli J. Sloupová (8.A), M. 

Mužikár a V. Brunclík (8.C). 

 

 Ve druhém pololetí školního roku 2003/2004 ZŠ Roztoky zorganizovala pro žáky ve 

druhém pololetí téměř 80 kulturních, sportovních a preventivních akcí, školní výlety a 

školy v přírodě.  

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2003/2004 v příloze kroniky. 

 

 V novém školním roce 2004/2005 se učí na prvém stupni 227 žáků, na druhém 

stupni 165 žáků a ve speciálních třídách 29 žáků. Do prvních tříd nastoupilo 46 žáků 

v devátých třídách je 55 žáků. V červnu ukončilo devátou třídu 41 žáků.  

 1.září byli noví školáci uvítáni vedením školy, zástupci města a byla jim předána 

kniha Kosí bratři. Po návštěvě roztocké školy odjel ředitel školy spolu se starostou a 

místostarostou do Žalova, kde si zároveň prohlédli finišující práce na novém stropě 

tělocvičny. 

 

 Nové kolegy přivítal i pedagogický sbor. Na prvém stupni to jsou Mgr. I. Bártová, 

Mgr. D. Gabrielová, Mgr. F. Jeníčková, na druhém stupni paní H. Hofmanová, 

Benediktová, Kubová, Mgr.M. Zálešáková a pan P. Mariáš. Kolektiv speciálních tříd 

posílila Mgr. B. Lauermannová. 



 47 

Některé akce školy podrobněji: 

 Ve speciálních třídách pokračovalo setkávání žáků se strážníkem Tomášem Pajerem. 

Téma: Zloděj a krádež. 

 

 Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili besedy s Milanem Paumerem, členem tzv. skupiny 

bratří Mašínů. Jako přímý účastník útěku do západního sektoru Berlína děti seznámil 

s tímto rozporuplným případem z 50.let. 

 

 Po jarním prázdninách byli všichni nemile překvapeni řáděním sprejerů  -  poničenou 

fasádou školní budovy v Žalově. 

 

 17. února - 2. března proběhla dobrovolná finanční sbírka na podporu dětí v dětském 

domově v indickém Dolanží. Bylo vybráno 9 146 Kč a zapojili se do ní téměř všichni 

žáci. Hezké bylo, že většina z nich přispěla ze svých vlastních úspor. Jako dík zaslaly 

indické děti obrázky a fotografie, které nyní zdobí chodby našich školních budov. Díky 

manželům Němcovým a Říčánkovým byly předány peníze na místo určení a použity na 

zkvalitnění stravy dětí a doplnění hotovosti na zakoupení druhé pračky. 

 

 Žáci 3. a 5. tříd besedovali s policisty ČR v rámci preventivního programu Ajax o 

dopravní bezpečnosti, o jízdě na kole, první pomoci, atd. 

 

 18. března představily děti 4.B v divadle Kvítko svoje práce a vědomosti z projektu o 

Karlu IV. Výtvarná dílka - deskové malby, erby a vitráže. 

 Žáci 4.B se zúčastnili ve Veletržním paláci programu Příběh čáry. Úkolem bylo 

rozvíjet výtvarný a výrazový prostředek - linii. 

 

 24. března proběhla v žalovské škole beseda s pí. Bílkovou - knihařkou a členkou 

historického šermu Bakaláři. Vyprávělo se o výrobě knih ve 13. století, o gotice, a 

renesanci a z videoukázky děti shlédly dobovou bitvu o Okoř. 
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 Speciální třídy měly exkurzi do Technického muzea v Praze, kde byla výstava 100 let 

motocyklů Harley-Davidson. 

 

 6. dubna uspořádala školní družina tématický výlet do skanzenu v Kouřimi. Děti se 

seznámily s velikonočními zvyky, tradicemi a obyčeji. 

 

 7. dubna se konala Jarní akademie, v hezky vyzdobené a zaplněné tělocvičně 

vystoupily děti 1. stupně a speciálních tříd. 

 

 Děti ze speciálních tříd se zapojily do dění kolem výstavby hřiště v Kolonii 

v Libčicích. 

Nejprve pracovaly na návrzích ze dřeva, papíru apod., 19. dubna se zúčastnily rozpravy  

s odborníky, kde uplatnily své názory a představy na podobu hřiště, které budou užívat. 

 

 V rámci projektu Stop závislosti se uskutečnil víkendový pobyt žáků speciálních tříd 

s turistickým oddílem Draci v osadě Oregano v Kotvině u Klášterce nad Ohří. 

 

 23. dubna si již tradičně připomněly děti spolu s Odborem životního prostředí MěÚ a 

Technickými službami Den Země. Při jarním úklidu města bylo vysbíráno více než 65 

velkých pytlů odpadu. 

 

 Koncem dubna se škola zapojila do oslav vstupu do EU. Žáci osmých a devátých 

tříd vypracovali v rámci hodin občanské výchovy a zeměpisu projektové práce týkající se 

všech zemí a struktury EU, cestování, kultury a možnosti studia v EU. Nabyté 

vědomosti mohli zužitkovat ve vědomostní soutěži o EU, kterou škola vyhlásila pro II. 

stupeň ZŠ. 

 

 13. května devět družstev vyplňovalo test znalostí o EU. Test obsahoval 33 bodů a  

1. místo obsadili žáci  9.B - 24 bodů (Kahnová, Koudelková, Khun, Kurc) 
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2. místo 7.A - 22 bodů (Kohoutová, Mikyšková, Příhodová, Richterová, 

     Svobodová) 

3. místo 7.B - 21 bodů (Hubáčková, Kracíková, Šavrdová,  

     Štrobachová). 

 Žáci čtvrtých a pátých tříd si přišli na toto téma popovídat s panem starostou. 

Zajímali je také problémy města a zlepšování podmínek pro využití jejich volného času. 

 

 12. května proběhlo ve škole již tradiční požární cvičení, kterého se zúčastnili žáci i 

učitelé celé školy, celkem 365 osob. Profesionální i dobrovolní hasiči předvedli „zásah“ 

v hořící budově. Lékaři a sestry ČČK a Záchranné služby  předvedli ošetření a odvoz 

zraněného. K vidění bylo použití vodního děla, práce dopravní policie a policejního 

psovoda. Na závěr probíhal ve skupinách praktický výcvik poskytování první pomoci za 

asistence záchranářů. 

 

 Od 17. do 21. května byla v budově žalovské školy otevřena výstava výtvarných 

prací dětí ze školní družiny Roztok a Žalova. 

 

 3. června byla zahájena výstava výtvarných prací žáků roztocké školy v prostorách 

nového domu Trigemy na Tyršově náměstí, která je zapůjčila jako sponzorský dar škole. 

 

 Ve školní jídelně se v červnu uskutečnil koncert o vývoji české rockové hudby. 

Vyprávění o historii rocku od padesátých let do současnosti střídaly ukázky hudby a 

zpěvu. 

 

 Některé třídy navštívily ještě před prázdninami tropickou Fata Morgánu - nově 

otevřený skleník s exotickými rostlinami a volně poletujícími barevnými motýli v pražské 

botanické zahradě v Troji. 

 

 17. června vzplála v Kolonii v Libčicích, odkud dojíždí do Roztok většina žáků 

speciálních tříd, vatra přátelství. Učitelé, obyvatelé romské kolonie, žáci, i pracovníci 
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organizace Člověk v tísni si společně zazpívali, opékali buřty i povídali v příjemné a 

neoficiální atmosféře. Setkání bylo dalším krokem směřujícím k lepší spolupráci a 

toleranci. 

 

 18. a 19. září se uskutečnil pracovní víkend na školní zahradě. Byla to realizace 

prvních úprav rekonstrukce školní zahrady. Školní náměstí a zahrada školy je projektem 

sdružení Roztoč. Jeho cílem je vybudovat hřiště na školní zahradě a napomoci obnově 

školního náměstí. Studii a projekt připravil Odbor životního prostředí a ateliér Florart na 

základě závěrů z Plánovacího víkendu roztockých občanů, který proběhl v loňském roce. 

Přišlo však málo lidí. Projekt podpořil Středočeský kraj a Nadace Via. 

 

 Pro děti 1. stupně a speciálních tříd byla po loňských „Toulkách světem“ letos 

realizována „Výprava do světa zvířat“. Spolupracovaly s námi pí. Votavová a pí. Urxová 

z městské knihovny v Roztokách, které připravily několik besed se zvířecí tématikou, 

uspořádali jsme výlet za krásami mořských hlubin  do Mořského světa v Praze. Mgr. 

Václav Majer přiblížil dětem život včel a včelařství vůbec, pí. Dušková přivedla své tři 

psy a vysvětlila, která zvířátka je vhodné chovat v bytě nebo v domě a jak o ně pečovat, 

pan Meltera učil děti reagovat na různé psí projevy. Paní Šárka Hulinová z Berouna 

přivezla ukázat svého 130 cm dlouhého leguána a prožily dvě myslivecká dopoledne, kdy 

pan Růžička ze základny na Holém vrchu vyprávěl o vodním ptactvu v okolí únětických 

rybníků a mohly i vystřelit z brokovnice. Děti byly na návštěvě útulku v Jinonicích, kde 

žije asi 500 zvířat a během roku se jich zde vystřídá až 2000. Všechny zaujal dhoul, jinak 

vlk rudý, který je nejnáročnějším zvířetem v útulku a v přírodě se vyskytuje jen vzácně. 

Zajímavá setkání byla také s veterinářem MVDr. Šavrdou, chovatelem andulek panem 

Junkem, povídání o želvách a morčatech s panem Hausknechtem a exkurze do stájí 

Agronomické fakulty v  Suchdole. Vše zakončil zvířecí karneval a výstava 11. listopadu. 

Vybrané dobrovolné vstupné 3 788 Kč bylo věnováno útulku v Roztokách. 
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 Z činnosti Základní umělecké školy. 

 

23. února se konal klavírní koncert žáků v ZUŠ. 

 

19. dubna byl uspořádán na Městském úřadě koncert učitelů. Zejména výkon nevidomých 

učitelů byl zcela profesionální. 

  

19. května - v žalovské tělocvičně vystoupení tanečního a hudebního oboru. 

 

23. května - vystoupení ve Středočeském muzeu v rámci výstavy Všechno lítá, co peří má. 

Pro některé žáky to bylo jejich absolventské vystoupení - ukončení 1. nebo 2. stupně 

studia. 

 

 Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se od 1. září rozšiřuje na 

Základní umělecké škole v Roztokách počet studijních oborů na tři. 

Hudební, taneční  a nově obor literárně dramatický. 

Dokumentace v příloze kroniky. 
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Městská knihovna 

 
 

 22. ledna  -  cestopisná přednáška v rámci projektu Svět plný barev. 

 MEXIKO, povídání o lidech, horách a starodávných kulturách s diapozitivy. 

Přednášel Radan Kaderka. 

 

 19. února  -  v rámci projektu „Svět plný barev“ přednáška a diskuse Svět na počátku 

21. století: Cesta ke světovému sjednocení? Srovnání některých vývojových procesů 

v mezinárodních vztazích. Přednášel Mgr. Karel Tesař. 

 

 25. března  -  cestopisná přednáška Afrika - vzpomínky na Afriku, cestovatelské 

zážitky Ireny a Martina Zemanových z cesty po Ugandě a Keni, v rámci projektu Svět 

plný barev. 

 

 27. dubna  -  přednáška na téma: Prevence i komplexní řešení problémů srdečně 

cévních, poruch pohybového, močového a trávicího ústrojí, alergií, astmat, atopických 

eksémů. Vstup 20 Kč. 

 

 8. června  -  přednáška Ing. Arch. Olgy Vavřínové na téma „Územní plán“. 

Pořadatel: Roztocký okrašlovací spolek. 

 

 23. listopadu  -  přednáška Mexiko od indiánské minulosti po přírodní krásy 

současného Mexika s fotografiemi -  pan Stanislav Plecitý. 

 

Pokud nebylo uvedeno jinak, vstup na přednášky byl zdarma. 

Dokumentace v příloze kroniky. 
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Církve 

 

 

 Husitská diakonie Církve československé husitské nabízí pomoc lidem v těžkých 

životních situacích, nemocným, přátelské popovídání s osamělými, pomoc pastorační 

asistentky tzv. asistenční službu - doprovod k lékaři, dohled u nemocných, vyzvednutí 

léků. 

 

 Církev československá husitská zorganizovala čtyři humanitární sbírky šatstva ve 

dnech 12. března, 18. června, 24. září a 10. prosince.  

 

 Připravila také nový cyklus pořadů nazvaných Hovory od srdce k srdci  -  rozhovory 

s významnými osobnostmi našeho veřejného života o jejich profesi, životě a o všem, co nás 

obklopuje. 

 

 20. června  -  lékař, prof. Václav Kordač, 

 

 23. listopadu  -  Olga Sommerová, vynikající česká dokumentaristka, filmařka a 

spisovatelka. Ve svých filmech i knihách se dotýká málo diskutovaných témat a přenáší je 

na pole veřejné, filmy „O čem sní ženy“ a „O čem sní muži“ z roku 1999 i knihy O čem sní 

ženy 1 a 2“ a „O čem ženy nesní“. Přítomní viděli její poslední film „Křídla andělů“ a 

setkali se opravdu s nevšední osobností, její lidskostí i odvážnými a originálními názory. 

 

 9. prosince  -  herečka i poslankyně Táňa Fišerová. Nejdříve se vzpomínalo na její 

uměleckou dráhu v Činoherním klubu, vyhazov po vstupu vojsk v sedmdesátých letech a 

další uměleckou dráhu v  Lyře Pragensis. Druhá část besedy byla věnována její 

angažovanosti ve věcech veřejných. 

Vždy plný sál Husova sboru byl dokladem, že o podobná setkání je velký zájem. 
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CČSH uspořádala v Husově sboru i dva významné koncerty. 

 16. května Jarní koncert, na kterém vystoupila paní Jaroslava Maxová, sólistka 

Národního divadla s klavírním doprovodem pana Přemysla Charváta, dirigenta opery 

Národního divadla. 

 

 12. prosince vystoupili na adventním koncertu sourozenci Jana a Petr Novákovi. Byl 

to mimořádný hudební večer, který ještě umocnila přítomnost předního českého violisty 

profesora Karla Špeliny. 

Dokumentace v příloze kroniky v kapitole Kultura. 
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Římskokatolická farnost Roztoky. 

 

 23. a 24. dubna se konala na Levém Hradci tradiční pouť svatého Vojtěcha. 

Pouť pomáhá vytvářet jednu ze stránek charakteru města, kterou se prezentují před 

ostatními obcemi. 

 Hlavní mši svatou celebroval Msgr. Anton Otte, předseda Ackermann-Gemeinde 

Praha. Preostranství na louce u kostela se zcela zaplnilo poutníky nejen z okolí (tradičně 

přicházejí sousedé z Prahy, Únětic, Suchdola, Horoměřic, Libčic, Přílep a jiných obcí), ale 

přijeli i hosté z Mladé Boleslavi. Kázání P. Otte bylo netradiční a pro mnoho lidí, kteří 

ho slyšeli, inspirující. Jádrem jeho promluvy byly úvahy o začlenění českých zemí do 

Evropské unie. Poukazoval na to, že obavy části české veřejnosti ze ztráty identity jsou 

zbytečné, ale je potřeba, aby náš národ rozvíjel a upevňoval národní tradice v oblasti 

duchovní a tím také kulturní. Rozvíjení vzájemných kontaktů a poznávání kultur 

ostatních národů je patrně jedinou cestou k udržení míru a prosperity v současných 

náročných podmínkách. 

 Na mši navázala debata v levohradeckém kostele, která byla velmi zajímavá a 

otevřená. Mluvilo se i o otázkách sudetských Němců, o evropské ústavě apod. 

Po dopoledním duchovním programu zazněly písně P. Lutky a koncert sboru Ceciliánů. 

 

 19. září byla na louce před kostelem na Levém Hradci bohoslužba ke cti svaté 

Ludmily, kterou sloužil biskup Karel Herbst a na kterou přišli věřící všech farností otce 

Bubeníčka, roztockého faráře. 

 Bohoslužbou v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci byl 28. září osloven svatý 

Václav. K mimořádné slavnosti přispělo asi 30 dívek s vedoucími ze seleziánské školy 

v Nuslích.  Bohoslužbu vedli dva seleziánští knězi a krásným zpěvem potěšila děvčata za 

doprovodu kytary. Setkání bylo ukončeno Svatováclavským chorálem. 
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Kultura 

 
 

 11. ledna sdružení Roztoč uspořádalo Tříkrálový koncert v rámci cyklu koncertů: 

Výstavy, které znějí. Bylo to milé rozloučení s vánočním časem, kde si v krásné atmosféře 

zahráli a zazpívali děti i dospělí. 

 

 15. ledna začala další aranžovací dílna - 8 lekcí. 

 

 Celý školní rok byla v Roztoči práce s dětmi zaměřena na projekt Světa - díly,  

a to na Afriku. 

 

 17. ledna se konala v ateliéru Roztoče první masopustní dílna - Výroba 

masopustních masek v africkém stylu. Náměty se čerpali z africké hudby, výtvarného 

umění a knih o Africe. Smyslem bylo připomenutí významných událostí v životě kmene i 

jednotlivce včetně stvoření světa. 

 Na druhé dílně se masky malovaly pigmenty v tradičních barvách hlinek a doplnily 

oblečením, které s maskou tvoří nedílný celek. 

 Třetí dílna, 25. ledna byla věnována výrobě chřestidel a bubínků do masopustního 

průvodu. Kusy bambusu, tykviček, klacíků i hromádky rýže, kamínků i korálků se měnily 

v nádherné hudební nástroje zdobené barvami. 

 

 22. ledna proběhla neformální vernisáž výstavy „Společně“. Výstavu uspořádalo 

Středočeské muzeum spolu s ateliérem Roztoč. 

 Této výstavy se svými fotografiemi měla zúčastnit i fotografka, dnes světového 

jména Markéta Luskačová, která ráda navštěvuje a fotografuje v Roztokách masopust i 

jiné akce sdružení Roztoč. Tentokrát však týden před otevřením výstavy svoji účast 

odřekla /je t.č. v Londýně/, organizátoři museli improvizovat a výstavu sestavit ze 

snímků pouze domácích, i když neméně kvalitních fotografů. Jména Stanislava 
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Boloňského, Aleše Hůlky, Josefa Mirovského, Jiřího Pekárka i Martiny Mirovské a Táni 

Pekárkové jsou zárukou výborné úrovně. 

 Na výstavě byly zastoupeny fotografie Masopustu od roku 1999, vystoupení 

Divadla bez Franty - Ještě se nebe hýbe, Svatá Dorota a Tanec zemi na Levém Hradci. 

 Prostřednictvím některých snímků, na kterých byla zachycena Markéta Luskačová 

při své práci, byla i ona přítomna. 

 

 8. února proběhla Valentýnská dílna, kde si mohl každý vyrobit svůj valentýnský 

květináč s živými květy. 

 

V divadélku Kvítko se v rámci projektu Kašpárek hledá pohádku konala představení: 

 15. února  -  Slůně 

 29. února  -  Zajíček 

 14. března  -  Pohádka z Krkonoš 

 

 20. a 21. února se konal již tradiční masopust, netradičně po africku, vybavený 

maskami, oblečením i hudebními nástroji. V průvodu jsme viděli obvyklého medvěda a 

kozu, bábu s dědkem, ale i černošského bojovníka, šamana, antilopy, opice a lvi. 

 V sobotu se letos začínalo u zámečku, kde žongléři ukázali jak umí zkrotit sílu ohně 

a jiné kousky. Po udělení masopustního práva panem starostou královně masopustu, 

začal rej maškar. Průvod se vydal ke kostelu, kde se přidali i obři - lidojedi. Nasycení obři 

na chůdách pokračovali s celým průvodem masek i přihlížejících, mezi kterými bylo snad 

nejvíc miminek a kočárků v historii novodobých roztockých masopustů. 

 Na školní zahradě se peklo prase, voněly buřty i koláče. 

Mezitím Tam orchestra pokračovala ve hraní ve vyzdobené školní jídelně a lákala 

maškary k tanci. Po ní přišla kapela Trombenik a rej maškar se stupňoval. 

 V šapitó se marně král Africius ucházel o lásku svaté Doroty a nakonec všechny 

obveselilo divadlo Dno s oslíkem. 
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 28. února byl v sokolovně na Tyršově nám. 1. roztocký ples „v rytmu swingu“. 

Pořadatelé: Občanské sdružení Roztoky - město pro život, TJ Sokol Roztoky a ZUŠ 

Roztoky. Vstupné 150 Kč. Občerstvení, tombola, úbor společenský. Zůstalo ještě 6 stolů 

volných, ale za to se výborně tancovalo. 

 

 Od 4. března do 30. května byla ve Středočeském muzeu unikátní výstava Tajemný 

půvab Orientu - umělecké řemeslo Číny a Japonska ze sbírek Rainera Kreissla. 

Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní galerií u příležitosti 80. narozenin 

Rainera Kreisla. Sběratel, rodák z Děkova u Rakovníka, který od r. 1963 žije 

v Mnichově za svého dlouholetého působení v různých aukčních domech v Německu a 

Spojených státech shromáždil sbírku, kterou tvoří přes 160 exponátů především čínské a 

japonské keramiky. Tuto sbírku daroval v letech 1998 a 1999 Národní galerii v Praze. 

 Tento dar patří mezi nejcennější akvizice asijského umění v Národní galerii za 

posledních 30 let. 

 

 16. března Základní umělecká škola (ZUŠ) ve spolupráci s hotelem Alexandra 

uspořádala jazzový večer, na kterém vystoupila skupina NajPonk:  Jan Knop, bývalý 

žák zdejší ZUŚ - piano, Radek Zapadl - tenor saxofon, Taras Voloschuk - bass, Jiří 

Slavíček - drums. Vstupné 100 Kč. 

 

 TOM Roztoky roztočil 26. března v roztocké tělocvičně druhý filmový KOTOUČ. 

Nejprve záběry z loňského bourání kina, amatérský snímek pořízený tomíky a 

profesionální film studenta FAMU Radka Tůmy. Dále krátký film - „Jak se žije 

v Roztokách“, mix nahrávek ankety mezi občany a hodinový blok fotografií Roztok 

starých, socialistických i současných s komentářem Stanislava Boloňského, snímky 

z povodně a masopustů Josefa Mirovského. Součástí byla i vtipná výstavka některých 

pozůstalostí ze zbouraného kina.  

 Na závěr byl promítnut film dle výběru návštěvníků - Arizona.  

V hledišti bylo 120 diváků. 
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 27. března  -  Výroba afrických panenek 

 

 Vlastivědný klub při Středočeském muzeu uspořádal 31. března v Městské knihovně 

přednášku pana Dimitrije Círa „Staré mapy Čech“. 

 

 1. dubna, Jarní probuzení, vernisáž dětské tvorby výtvarných kroužků sdružení 

Roztoč v Domově s pečovatelskou službou. 

 

 Od 2. dubna do 9. května byla ve Středočeském muzeu v nově zrekonstruovaných 

prostorách v přízemí bývalé pivovarské budovy otevřena výstava Když voda opadla a 

truhly oschly, restaurování sbírkových předmětů poškozených povodní. Představila 

dvacet kusů zrestaurovaného lidového a slohového nábytku spolu s dokumentací o 

průběhu restaurování, takže si každý mohl udělat představu o náročnosti této práce. Pro 

zájemce byla přítomna ve čtyřech určených termínech i muzejní konzervátorka dřeva Eva 

Plánská, která práci předváděla na vybraném kusu nábytku a seznamovala rovněž 

s vhodnými postupy při konzervaci a povrchové úpravě lidového malovaného nábytku. 

Její výklad a práci natáčela i Česká televize do pořadu „Toulavá kamera“. 

 

 3. dubna  -  Aranžování velikonočních dekorací. 

 

 3. dubna - Vražda v salónním coupé - tělocvična Žalov. 

Jedna z prvních her Divadla Járy Cimrmana přilákala tolik diváků, že si pořadatelé 

museli půjčit všechny židle z obou roztockých školních jídelen a z únětické Sokolovny. 

Řada diváků vzala za vděk i lavičkám po stranách sálu. Hrálo se jako vždy s plným 

nasazením i v nepříliš divadelních podmínkách v Žalově a nadšené publikum poděkovalo 

dlouhotrvajícím potleskem.  

 

 4. dubna  -  Tradiční velikonoční aneb vajíčková dílna, malovalo se včelím voskem, 

akrylovými barvami i barevnými vosky a zdobilo podle fantazie. 
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Letos se k velké radosti všech objevil i tatínek, p. Jiří Krátký, který byl ochotný a 

schopný plést pomlázky. Ty potom o týden později „pomladily“ hodně dívek, maminek i 

babiček. 

 

 V rámci cyklu Výstavy, které znějí se 4. dubna ve Středočeském muzeu konal koncert 

Vlastimila Matouška, na kterém uvedl tradiční skladby pro japonskou flétnu šakuhaši., 

která je symbolem japonské hudební tradice. 

 

 Od 16. dubna do 9. května byla ve Středočeském muzeu otevřena výstava „Lhotákem 

to začalo“ aneb historie soutěží elegance historických vozidel Roztoky 1979 - 2004. 

V dubnu to bylo čtvrt století od spojení mistra Kamila Lhotáka, Středočeského muzea 

v Roztokách a Veteran Car Club Praha, které zahájilo Soutěž elegance historických 

vozidel Roztoky aneb Veteráni. Výstava připomněla fotografiemi, plakáty, programy i 

dalšími artefakty minulé ročníky této akce a také dílo mistra Kamila Lhotáka, který svou 

výstavou v roce 1979 dal podnět k jejímu vzniku. 

  

 17. dubna se v ateliéru Roztoče sešli příznivci keramiky a celoročního projektu 

Afrika.  

Uvedl je rituál s hlínou a bubny, atmosféru dotvářela po celou dobu africká hudba a 

všichni přítomní se sedíce v kruhu na zemi pokusili napodobit Afričany a vytvořit 

keramické nádoby primitivním způsobem, pouze za pomoci hlíny, hlinek, oblých kamenů, 

provázků, klacíků nebo špejlí. 

 

 18. dubna proběhlo v Roztoči první setkání projektu Nevidím, neslyším, nerozumím. 

Je to nový projekt sdružení Roztoč, který nabízí blízká setkání s dětmi i dospělými, kteří 

jsou díky ztrátě sluchu, zraku nebo řeči odkázáni na jiné než pro nás známé a přirozené 

cesty poznávání světa a dorozumívání se v něm. Bylo zde ticho, potkali se zde lidé, kteří 

nikdy nezažili, jaké je to slyšet s námi, kteří sluch používáme ke komunikaci. Zažíval se 

zde pocit nerozumění, jaký neslyšící mají po celý život, ale také obrovská vůle 
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komunikovat a radost z pochopení myšlenky druhého. Oba světy se na několik hodin 

spojily v jeden. 

 

 19. dubna - koncert učitelů ZUŚ a jejich hostů v zasedací síni MÚ. 

 

 21. dubna pořádal Vlastivědný klub při Středočeském muzeu v městské knihovně 

přednášku paní Ivanky Krabcové - Z historie literatury pro mládež v Čechách. 

 24. dubna zájezd do Třebíče, Jaroměřic nad Rokytnou a Moravských Budějovic. 

Cena zájezdu pro členy klubu 200 Kč, pro nečleny 220 Kč. 

 

 24. dubna vystoupil v tělocvičně základní školy Žalov Jiří Suchý a Jitka Molavcová 

s orchestrem divadla Semafor. Byl to velmi pestrý hudební program provedený 

s obrovskou vervou a hudební suverenitou. 

 

 25. dubna v rámci cyklu Výstavy, které znějí vystoupil ve Středočeském muzeu 

Pražský pouťový orchestr. 

 

 28. dubna, pantomima v angličtině, Journeys, autorské představení inspirované 

legendami celého světa 

 

 29. dubna představil taneční soubor Ground dance část připravovaného projektu 

Inspirace. 

 2. května se část souboru zúčastnila taneční soutěže Jarní cena, kde za choreografii 

Kroky obdrželi třetí místo. Povzbuzeni úspěchem pokračovali ještě večer na houslařský 

ples, kde vystoupili před zahraničním publikem. Další den měli celovečerní vystoupení 

v rámci festivalu Prima sezóna v Náchodě v divadle J. Čížka. 

 30. května vystoupili na festivalové přehlídce v divadle Komedie a 3. června 

v divadle Solidarita. Sezóna byla zakončena účastí na mezinárodním festivalu v Praze, 

kde hodinovým programem ukončili svoji roční práci. 
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 8. května, Veteráni 2004 - 25. ročník  soutěže elegance historických vozidel v areálu 

zámku. Zastoupena byla vozidla od počátku minulého století do konce roku 1938, ale i 

některá mladší, která byla z mnoha přihlášek vybrána. Diváci sami rozhodovali o vítězi 

v soutěži vozidel i dobového oblečení. 

 

 8. května - Kytička ke dni matek - aranžérská dílna. 

 

 8. května - Nevidím - druhé setkání v rámci projektu Nevidím, neslyším, nerozumím. 

 

 9. května byl na počest Dne osvobození a vstupu ČR do EU městem uspořádán 

koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje ve Středočeském muzeu. 

 

 9. května - Setkání ve znakovém jazyce -  podmínkou byla základní znalost jazyka. 

 

 12. a 15. května - Setkání Nerozumím - třetí setkání v rámci projektu Nevidím, 

neslyším, nerozumím. 

 

 14. května - Setkání před školkou - dílna pro maminky s dětmi na téma Motýli 

v ateliéru v Žalově. 

 

 15. května  -  Vlastivědný klub uspořádal zájezd do Dětěnic, Sobotky a na Trosky. 

Cena zájezdu pro členy 140 Kč, nečleny 160 Kč. 

 

 16. května pořádala CČSH v Husově sboru Jarní koncert, na kterém vystoupila paní 

Jaroslava Maxová, sólistka Národního divadla s klavírním doprovodem pana Přemysla 

Charváta, dirigenta opery Národního divadla. 

 

 18. května u příležitosti Mezinárodního dne muzeí začala ve Středočeském muzeu 

výstava „ Všechno lítá, co peří má - ptáci kolem nás, která byla otevřena do 15. srpna. 



 63 

Na výstavě bylo představeno 100 druhů u nás hnízdících ptáků, rozdělených do pěti scén 

podle biotopů. Město;  Periférie měst, obce;  Pole, louky, rozptýlená zeleň;  Lesy;  Vodní 

toky, rybníky, a jejich břehové porosty. Na výstavě se odborně podílel ornitolog RNDr. 

Jiří Žalman, který dlouhodobě autorsky spolupracuje při přípravě zoologických výstav 

Středočeského muzea. Pozorné zhlédnutí výstavy jistě přispělo k lepšímu poznávání 

našich ptáků. Pro děti byla připravena tvůrčí dílna. 

 

 19. května  -  tanečně hudební vystoupení žáků ZUŠ Roztoky, tělocvična Žalov. 

 

 22. května - koncert Komorního pěveckého smíšeného sboru ROSA ve Středočeském 

muzeu. Na koncertu pod dirigentským vedením Soni Frýdlové zazněla evropská vokální 

tvorba od renesance po 20. století u příležitosti Mezinárodního dne muzeí. 

 

 Druhý cyklus kurzu Poznej sám sebe  -  Základní škola v Roztokách, cena kurzu 

180 Kč / 5 seminářů (1. seminář zdarma). Pořadatel Bahá´í společenství, Roztoky. 

 

 22. května  -  Jiří Schmitzer v Žalově. 

Koncert, který pořádal OS Roztoky - město pro život a Volbou pro město měl dramatický 

začátek. 20. května vydal Stavební úřad na doporučení Rady města havarijní výměr na 

tělocvičnu ZŠ v Žalově, která je jediným sálem ve městě, kde se koncerty mohou konat. 

Nebyl čas ani na zrušení představení, takže se nakonec konalo, ne však v sále, ale v šatně 

v suterénu! Ta se projevila jako příjemný a akustický prostor, kde se Jiří Schmitzer cítil 

jako ryba ve vodě. Byl tam sám za sebe, jako starej rocker, jak se sám charakterizoval. 

Víc než dvě hodiny dokázal lidi plně zaujmout. 

Velkou zásluhu na vydařeném koncertu měla paní školnice Pelcová, která přišla 

s nápadem přesunout koncert do suterénu žalovské školy a také se podstatně podílela na 

jeho realizaci i uvedení šatny do původního stavu. 

 

 22. a 23. května byla v ateliéru Roztoč barvířská a šicí dílna. Barvily se pruhy látek 

původní africkou metodou, indigem a vyvazováním semen. Další den z obarvených pruhů 
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děti s Janou Němcovou a Lenkou Svobodovou šily opravdu nevšední modely, které si 

samy navrhly. Předvedly je na módní přehlídce na zahradní slavnosti 22. června.  

 

 23. května byl ve Středočeském muzeu v rámci cyklu Výstavy, které znějí koncert 

ZUŠ - Mladá křídla. Zahrálo osm letošních absolventů a rozšířený smyčcový soubor. 

Tento koncert završil snažení přednést nenásilnou formou muziku, která v médiích není 

běžně nabízena. 

  

 27. května několik žáků ZUŠ potěšilo obyvatele Domu s pečovatelskou službou 

v Roztokách. 

 

27. května  -  Setkání s Olgou Vilímkovou: „Učila jsem v Peru“. 

 

 Dětský filmový festival pro malé, větší i -náctileté: 

29. května v Tichém údolí,  

4., 12., 18. června na školní zahradě, 22. poslední promítání na závěr zahradní slavnosti. 

 

 5. června  -  Vlastivědný klub - zájezd do Železné Rudy, na Špičák a Novou Hůrku. 

Cena pro členy 200 Kč, pro nečleny 220 Kč. 

 

 5. června  -  setkání spolužáků (ročníky 1942, 1943) v restauraci ESO. 

 

 12. června  -  setkání spolužáků, narozených v roce 1933, kteří zahájili školní 

docházku v roce 1939 v hotelu Alexandra. 

 

 8. června  -  představení divadla Buchta a loutky a Žabák Valentýn. 

 

 8. června  -  Loď bratří Formanů. 
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 10. června se malí žáčci z mateřských škol seznámili s hudebními nástroji, které se 

vyučují na ZUŠ. 

 

 18. června  -  setkání Před školkou na téma Vplouváme do léta - ateliér Roztoč. 

 

 19. června od 10 až do 22 hodin  -  Veršem a mečem.  

 Skupina historického šermu Skeleton vznikla na jaře 1999 z iniciativy několika 

roztockých šermířů. Na podzim 2001 se skupina zúčastnila výběrového řízení 

Středočeského muzea na pořádání historických slavností na zámku v Roztokách. Tak 

vznikl Středověký den, nazvaný Veršem a mečem, který je založen na účasti šermířských 

skupin, historických tanců a divadla za doprovodu dobové hudby. 

 V tomto roce byly pozvány čtyři šermířské skupiny: SHŠ Bravus, SHŠ Okořská 

Garda, nově vzniklá roztocká skupina Eleison, Sinister a pořádající Skeleton. O zábavu 

se staral kejklíř Zdeněk Vlček s rodinou, tanečnice ze skupiny Loviatar, hudební skupina 

Ergo, svobodný pán z Roztok Václav Sloup s ukázkami střeleckých technik a 

Herodesovo nevinné loutkové divadlo. K odpočinku byla připravena krčma, ve které se 

dal zahnat hlad i žízeň. Ve večerním bloku bylo taneční a ohňové vystoupení. Na závěr 

byl sehrán příběh o chamtivosti, zradě a kouzlech v podání padesáti účinkujících. To vše 

v parku Středočeského muzea. 

 

 20. června, Hovory od srdce k srdci, Prof. MUDr. Václav Kordač DrSc., sbor CČH. 

 

 21. června v ateliéru Roztoč - vernisáš dětské tvorby výtvarných kroužků sdružení 

Roztoč. 

 

 22. června - Zahradní slavnost - téma: Místo na slunci. 

Slavnost proběhla v africkém duchu, ale bez tropického vedra. V Africe na školní zahradě 

si děti užívaly na písečné duně, smočily nohy v mini oáze, osvěžily se melouny, kokosem či 

ananasem, mohly popít v pravé egyptské čajovně nefalšovaný arabský čaj. Velký zájem 

byl o stromolezeckou atrakci Draků - tentokrát trhání banánů. Velký výkon předvedla 
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malá Linda Vovsová, která bleskově, suverénně bez zakolísání pod sebe naskládala 

všechny bedničky. Slavnost zakončil bubenický koncert skupiny TUBABU a po setmění 

film Kráska a zvíře. 

 

 22. června měl roztocký komorní smíšený pěvecký sbor ROSA koncert na schodech 

Národního muzea v Praze. 

 

 24. června byl závěrečný koncert ZUŠ v zasedací síni MěÚ. 

 

 26. června  -  Vlastivědný klub - zájezd do Svojanova, Boskovic a Kunštátu. 

Cena pro členy 195 Kč, ostatní 215 Kč. 

 

 3. července připravilo Město Roztoky a agentura Whiteandround Music Session. 

Účelem akce bylo přiblížení a představení elektronické hudby co nejširšímu publiku. Akce 

se uskutečnila v novém Music Clubu Tornero od 19 hodin do 6 hodiny ranní.  

Vstupné 50 Kč. 

 

 Od 13.července do 29. srpna proběhla ve Středočeském muzeu výstava: 

Miloš Malina /1904 - 1991/ - výběr z díla, která byla otevřena ke stému výročí malířova 

narození a připomněla, že tento milovník krajiny kolem Prahy věnoval celou svoji 

uměleckou pozůstalost a rozsáhlé sbírky Středočeskému muzeu v Roztokách. Při zahájení 

výstavy promluvil akademický malíř Jaroslav Klát. 

  
 20. srpna byla otevřena ve Středočeském muzeu výstava - Kočárky a dítě. 

 Byla sestavena ze soukromé sbírky Miloslavy Šormové a zahrnovala více než šedesát 

kočárků z období let 1890 - 1960, dětských i loutkových a byla doplněna dětským 

oblečením, zavinovačkami, hračkami, dobovými ilustracemi, fotografiemi apod. V malé 

výtvarné dílně si zájemci mohli vyrobit vlastní modely kočárků. 
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 Výstava měla být otevřena do 30. října, ale pro velký zájem byla přesunuta do jiných 

prostor zámku a v menším rozsahu byla už jen o sobotách a nedělích otevřena až do 16. 

ledna 2005.  

 V době od 20. srpna 2004 do 16. ledna 2005 ji zhlédlo 9 261 návštěvníků. 

 1. října byly ve zpravodajství České televize z krajů v 18 hod. uvedeny ukázky 

z výstavy a rozhovor s pí. Šormovou a Pekárkovou.  

 Na výstavě také natáčela Česká televize pro pořad Domácí štěstí. 

 

 21. srpna proběhl již V. ročník Rock & Folk Open Air Festival na Okoři - 

dvanáctihodinový maratón vystoupení, který zakončila skupina Čechomor. 

 

 1. a 2. září byl zápis do uměleckých kroužků sdružení Roztoč. 

 

 2. září proběhla v ateliéru Roztoče aukce originální dětské výtvarné tvorby z africké 

výstavy „Vula Jonga - otevři a podívej se“. Aukce se zúčastnilo několik desítek rodičů a 

příznivců sdružení Roztoč. Výtěžek z aukce byl věnován na nákup keramické pece. 

 

 4. září  -  Vlastivědný klub pořádal zájezd do Chebu, Wadsassenu, Ostrohu, Aše a 

Chlumu nad Ohří. Cena pro členy 200 Kč, ostatní 220 Kč. 

 

 10. září byla ve Středočeském muzeu otevřena výstava kreseb Zdenky Braunerové, 

jako připomenutí 70. výročí jejího úmrtí. Více než 90 kreseb ze sbírek Středočeského 

muzea a Národní galerie bylo doplněno korespondencí a fotografickým materiálem. Při 

vernisáži výstavy členky Divadla bez Franty přednesly ukázky z malířčiny 

korespondence ke kresbám. Byl připraven i CD-ROM kreseb ze sbírek Středočeského 

muzea. 

 

 11. září -  přednáška o vývoji dětské řeči, školní zralosti, přípravě na školu a prevenci 

poruch učení - ateliér Roztoč. 
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 12. září  -  koncert FILILIBI - písně inspirované maďarskou lidovou hudbou, Agnes 

Kutasch - viola, housle, zpěv a Jaroslav Kořán - bicí. Uspořádalo sdružení Roztoč se 

Středočeským muzeem.  

 

 25. září  -  Vlastivědný klub při Středočeském muzeu uspořádal zájezd do Chvaletic, 

na Kunětickou horu a do Pardubic. Cena: člen 165 Kč, nečlen 185 Kč. 

 

 26. září jsme mohli ve Středočeském muzeu vyslechnout a shlédnout taneční fantazii 

Mozart a Josefína za doprovodu skladatelovy hudby. 

 

 1. a 3. října proběhly divadelní dílny. Nejprve pro maminky a předškoláčky, večer pro 

děti v ateliéru Roztoč, vždy pod vedením Moniky Formanové a Zdenky Henslové, 

studentek JAMU - obor dramatická výchova. 

 

 9. října každoročně, již od roku 1987 se sešli v hotelu Alexandra starší divadelní 

ochotníci, kteří jako mladí vstupovali na roztocká divadelní prkna. 

 

 Divadélko Kvítko pro děti na podzim připravilo: 

10. října Divadlo Hračka: Pohádka o Honzovi a princezně 

24. října Liduščino divadlo: O krásném pávu a začarovaném hradu 

7. listopadu Divadlo Bořivoj: Paleček 

21. listopadu Klaun Cililink a paní Zpěvandule 

5. prosince Liduščino divadlo: Tři andělské pohádky 

12. prosince Divadlo Bořivoj: Vánoční lidová hra 

19. prosince Kouzelná pohádka. 

 

 15. října, Setkání před školkou - Tanec barevných listů 

 

 15. října byla v ateliéru Roztoč beseda s PhDr. Jitkou Kalhousovou o tradiční čínské 

medicíně. V příjemné atmosféře a hojném počtu to bylo poučné a zajímavé povídání. 
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 17. října se ve Středočeském muzeu uskutečnil komponovaný pořad z korespondence 

Zdenky Braunerové s Juliem Zeyerem, nazvaný Přátelství z konce století. Jednalo se o 

upravenou reprizu pořadu, který měl premiéru před třiceti lety. Autory scénáře a 

účinkujícími byli Pavla Boloňská, Stanislav Boloňský a Václav Pavlík, improvizace na 

klarinet Bohumír Šlégl. 

 

 V říjnu začal kurz Aranžování květin s dámami v Domově s pečovatelskou službou. 

 

 20. října se v žalovské tělocvičně představil další z řady zajímavých interpretů, 

písničkář, básník, překladatel a komentátor Jiří Dědeček. Zpíval s obvyklou jistotou, 

s širokými výrazovými prostředky a s podporou promyšleného průvodního slova písně ze 

všech období své téměř třicetileté kariéry. 

Vstupné 90 Kč, na místě 100 Kč. 

Akce byla podpořena grantem města Roztoky. 

 

 24. října se v ateliéru Roztoč tvořily nezaměnitelné lampiony - stínové divadlo. 

Výsledky celodenní práce vynikly až za večerního šera v Tichém údolí, kde se v magickém 

průvodu sešlo 250 světel. Postavy stínového divadla tak ožily. 

 

 26. října, divadelní představení mladého francouzského souboru Bas les Pattes. 

 

 29. října, Setkání před školkou - Tak letí drak. 

 

 4. a 6. listopadu se v ateliéru Roztoče vyráběli draci.  

 

11. listopadu potom pořádal tábornický klub Draci na poli u Rybníčku tradiční 

Drakiádu. 

 



 70 

 10. listopadu začala ve Středočeském muzeu výstava: Taras / fotografická setkání 

1965 - 1983. Taras Kuščynskyj se svými fotografiemi stal symbolem šedesátých až 

osmdesátých let. Poslední výstavu měl Taras za svého života v březnu 1983 ve výstavní 

síni Foma a v prosinci téhož roku zemřel.  

 

 11. listopadu se konal v kostele Narození sv. Jana Křtitele slavnostní koncert 

k Roku české hudby, ve kterém se sešlo několik důležitých výročí.  

Bedřich Smetana 180 let od narození, 120 let od úmrtí, 

Antonín Dvořák 100 výročí úmrtí 

Leoš Janáček 150 let od narození. 

 Na koncertě vystoupili žáci ze základní umělecké školy, na závěr pěvecký sbor 

ROSA zazpíval cyklus písní A. Dvořáka V přírodě. 

 

 Od 13. do 20. listopadu byla v zasedací síni na Městském úřadě výstava kronik a 

pamětních knih. Byly zde vystaveny kroniky obecní, farní, školní, spolkové (např. 

sokolská, junácká) i okolních obcí. Výstavu navštívilo asi 50 spoluobčanů i školní 

mládež. Bylo to poučné čtení při kterém jsme mohli nahlédnout do života našich předků i 

rozvoje města. 

Kroniky byly vypůjčeny z fondů Středočeského muzea, Státního okresního archivu 

Praha-západ a města Roztok. 

 

 13. listopadu potěšilo všechny přítomné divadlo Cimburáček představením  

Ani Anička ale Alenka. 

 

 13. listopadu byla v ateliéru Roztoče veselice s divadlem Dno z Hradce Králové, 

které patří mezi oceňovaná divadla na českých přehlídkách. 

 

 19. listopadu byla v atelieru Roztoč další beseda s PhDr. Jitkou Kalhousovou o 

tradiční čínské medicíně. 
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 20. a 21. listopadu proběhla Keramická dílna v ateliéru Roztoč. 

 

 23. listopadu pořádala CČSH v rámci cyklu „Hovory od srdce k srdci“ besedu s Olgou 

Sommerovou, vynikající českou dokumentaristkou, filmařkou a spisovatelkou. Ve svých 

filmech i knihách se dotýká málo diskutovaných témat a přenáší je na pole veřejné. Velký 

ohlas měly filmy „O čem sní ženy“ a „O čem sní muži“ z roku 1999 i knihy „O čem sní 

ženy 1 a 2“ a „O čem ženy nesní“. Plný sál Husova sboru viděl její poslední film „Křídla 

andělů“a setkal se opravdu s nevšední osobností, její lidskostí i odvážnými a originálními 

názory. 

 

 27. listopadu v ateliéru Roztoče vytvářeli maminky, děti i jeden tatínek ze slaměných 

korpusů a chvojí adventní věnce. V hezké předvánoční atmosféře si každý odnesl svůj 

originál a druhý den mohl zapálit první adventní svíčku. Lektorkami byly Dáša Caizlová 

a Hanka Kaplanová. Zájem o vlastnoruční adventní věnec byl tak velký, že se ateliér 

zcela zaplnil třikrát po sobě, dopoledne, odpoledne i večer. 

  

 28. listopadu se uskutečnila roztocká derniéra divadelního představení Ještě se nebe 

hýbe - obrazy ze života Zdenky Braunerové. Bylo to rozloučení s výstavou Zdenka 

Braunerová - kresby, i s divadelním představením, které mělo svoji premiéru v listopadu 

2001. 

 

 29. listopadu se ateliér Roztoče proměnil v literárně hudební čajovnu, milé posezení 

s autorským čtením valašských příběhů nejen spisovatelky Dagmar Urbánkové, Dědina. 

Čtení bylo obohaceno nádherným zpěvem a houslovým doprovodem maďarské houslistky a 

zpěvačky Agnes Kutas. 

 

 Vánoční koncert ZUŠ v zasedací místnosti MÚ. 

 

 4. prosince se v tělocvičně v Žalově konala Mikulášská nadílka spojená s dětským 

karnevalem. Skupina rodičů žáků předškolního věku i žáků školy I. stupně uspořádali 
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tuto akci ve své režii. Na úvod čert s  Mikulášem rozdávali bonbóny, pokračovaly dětské 

soutěže, tanec, tombola a soutěž o nejlepší masku. 

 7. prosince začala ve Středočeském muzeu výstava vánočních ozdob - Jednou v roce, 

na Vánoce. V rámci výstavy proběhl 11. a 12. prosince Vánoční víkend s předváděním 

výroby a zdobení skleněných vánočních ozdob. Foukané skleněné ozdoby zdobili po oba 

dny ballotinou pracovníci firmy Neor z Trhové Kamenice. 11. prosince vedoucí firmy 

Rautis z Poniklé pan Kulhavý a firemní vzorkařka předvedli montáž ozdob z dutých 

perel. 

 Výstavu i víkendy navštívilo mnoho diváků i téměř všechny třídy roztocké školy. 

 

 9. prosince se v Husově sboru CČSH konaly další Hovory od srdce k srdci. Tentokrát 

pozvání přijala herečka i poslankyně Táňa Fišerová. Nejdříve se vzpomínalo na její 

uměleckou dráhu v Činoherním klubu, vyhazov po vstupu vojsk v sedmdesátých letech a 

další uměleckou dráhu v Lyře Pragensis. Druhá část besedy byla věnována její 

angažovanosti ve věcech veřejných.  

Vždy plný sál Husova sboru byl dokladem, že o podobná setkání je velký zájem. 

 

 12. prosince se konaly v jídelně základní školy dětmi dlouho očekávané Vánoční trhy. 

Sešla se spousta prodávajících se zajímavými výrobky, takže bylo z čeho vybírat. 

Se souhlasem dětí se prodávali papírové anděly vyrobené ve výtvarných kroužcích. 

Výtěžek z prodeje byl přidán na koupi keramické pece. 

 

 12. prosince vystoupili na adventním koncertu konaném v Husově sboru CČSH 

sourozenci Jana a Petr Novákovi. Byl to mimořádný hudební večer, který ještě umocnila 

přítomnost předního českého violisty, profesora Karla Špeliny. 

 

 14. prosince byla zahájena výstava dětských prací „Co věci vyprávějí“ v Domě 

s pečovatelskou službou. Na vernisáži krásně zahrál Marcel Ramdan a s citem 

zarecitovala Bára Kohoutová. Výstava potrvá celý rok 2005. 

 



 73 

 18. prosince se v papírové dílně tvořily ubrousky k vánočnímu prostírání, krabičky na 

dárečky a ručně malované vánoční papíry. 

 18. prosince opět zazněla Rybova Česká mše vánoční. V žalovské tělocvičně, 

tentokrát pod novým dřevěným stropem, který sálu pomohl i akusticky jsme byli svědky 

hezkého předvánočního zážitku. Tradičními účinkujícími byli C&K Vokal a Velmi 

smíšení Únětičtí. 

 

 19. prosince ve Středočeském muzeu vystoupil nejprve taneční kroužek Zuzany 

Smugalové, potom děti s rodinou Pospíšilových společně hráli, zpívali i tancovali.  

 

 23. prosince  -  Živé jesličky. Na zahradě ZŠ Roztoky začalo zvěstování pastýřů, 

průvodem pastýři a andělé přešli ke kostelu sv. Jana Křtitele, kde se na prostranství před 

kostelem u živých jesliček poklonili Ježíškovi a bylo rozdáno betlémské světlo. 

Dokumentace v příloze kroniky. 
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Muzeum 

 

 

 V lednu 2004 opět zahájilo po povodni provoz pro veřejnost unikátní konzervační 

ozařovací pracoviště ve Středočeském muzeu.  

 Na obnovu tohoto pracoviště přispěly formou finančních darů společnost Člověk 

v tísni, nadace VIZE 97, nadace VIA a American Friends of the Czech Republic 

Washington. Dále byly pro tento účel užity prostředky z povodňového konta muzea, kam 

přicházely příspěvky od jednotlivců i různých organizací, institucí, firem i obcí. Celková, 

takto shromážděná částka přesáhla 1 052 600 Kč. 

 

V letošním roce Středočeské muzeum vydalo upravené druhé vydání dvou publikací, které 

„uplavaly“ při povodních.  

Jsou to: „Zdenka Braunerová (1858 - 1934); život, dílo a osobnost“ 

  „Historie a stavební vývoj zámku“. 

 

 Rovněž byl vydán další ročník Středočeského vlastivědného sborníku, který tentokrát 

obsahuje studii Dany Mikulejské - Zdenka Braunerová jako rádkyně a mecenáška. 

Zabývá se vztahem malířky k mladým, začínajícím a zároveň mnohdy nepochopeným 

umělcům, i ke generačním vrstevníkům. Studie je součástí připomenutí 70. výročí úmrtí 

umělkyně. 

 

 K výstavě Zdenka Braunerová - kresby, byl vydán CD-ROM s názvem Zdenka 

Braunerová (1858 - 1934) ve sbírkách Středočeského muzea. 

 

 Výstavy a expozice Středočeského muzea v letošním roce vidělo 16 261 návštěvníků, 

z toho výstavu Kočárky a dítě za  dobu od 20. srpna 2004 do 16. ledna 2005 vidělo 9 261 

návštěvníků. 

 Doprovodné akce muzea (Veteráni, koncerty apod.) navštívilo 2 827 občanů. 
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 Knihovna Středočeského muzea 

 Již od založení muzea v roce 1957 byla jeho nedílnou součástí knihovna. 

 Její sbírkové fondy obsahují 4868 kusů a zahrnují staré tisky (tj. knihy vytištěné od 

16. do 18. století) a regionální literaturu. 

 Knihovní fond muzea tvoří knihovna odborná (studijní), která má cca 8 500 svazků. 

Obsahuje především odbornou literaturu historickou, archeologickou, uměnovědnou  

etnografickou, přírodovědnou. Dále literaturu heraldickou, numismatickou, k dějinám 

architektury, stavitelství, uměleckým řemeslům (sklo, porcelán, šperkařství), odívání, 

starožitnostem, archivnictví atd.  

 V knihovně je také příruční knihovna, která nabízí různé encyklopedie a jazykové i 

výkladové slovníky. 

 Odborná (studijní) knihovna Středočeského muzea je zapsána v souladu se zákonem 

č. 257/2001 Sb. do evidence knihoven na Ministerstvu kultury ČR pod pořadovým číslem 

5973/2004. Je veřejně přístupnou knihovnou se specializovaným knihovním fondem, 

který je katalogizován elektronickou formou v systému muzejní evidence Bach. 

 Její práce spočívá především ve zpracovávání a zpřístupňování fondů a informací 

v nich obsažených. 

Dokumentace v příloze kroniky. 
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Roztoč 

 

 

 Celý školní rok byla v Roztoči práce s dětmi zaměřena na projekt Světa - díly, a to na 

Afriku. 

 

1. a 2. září byl zápis do uměleckých kroužků sdružení Roztoč. 

 

Dokumentace činnosti v příloze kroniky v kapitole Kultura, Roztoč. 
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Rožálek 

 
 
 Do nově vymalovaných a upravených samostatných prostor na faře Církve 

československé mohlo Mateřské centrum (dále MC) Rožálek po novém roce pozvat 

všechny maminky a tatínky, kteří jsou na mateřské dovolené k návštěvě a vzájemné 

spolupráci. 

 V prostorách MC bylo také organizováno Cvičení pro těhotné s možností hlídání 

dětí.  

 

 8. dubna byl na Tyršově náměstí Velikonoční jarmark. Prodávali se rukodělné 

výrobky maminek a dětí z našeho centra. 

 

 1. června děti slavily na zahradě Dětský den.  

 

 Další školní rok přivítaly děti Pohádkovým karnevalem na Rožálkově zahradě. Byli 

tam princezny, víly Amálky, tygříci, šašci a zbojníci a všichni tančili v rytmu dětského 

diska.  

 

 2. listopadu proběhla „Cesta za pokladem víly Amálky“. „V lese“ na Rožálkově 

zahradě byla doupátka a pelíšky lesních zvířátek, kterým děti pomáhaly dostavět 

mraveniště, nasbírat kaštánky a odměnou jim byl korálek. Šnůrku korálků potom mohly 

vyměnit za sladký poklad. Rodiče i děti prožili krásné odpoledne, na které budou rádi 

vzpomínat. Na přípravě se hlavně podílely Ing. Marta Vágnerová vyhotovením krásných 

kulis a Milena Ventová pečlivou přípravou a realizací. 

 

 2. listopadu se uskutečnil kurz „Masáže kojenců“. který byl rozdělen na tři 

dvouhodinové lekce. Byly v něm obsaženy aromaterapeutické masáže miminek, které 

prohlubují vzájemné pouto mezi matkou a dítětem, které je nezbytné pro jeho zdravý 

tělesný i psychický vývoj. Masáže zároveň napomáhají rozvoji vazeb mezi mozkem a 
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periferními nervy, mají vliv na svalstvo, klouby, trávení a spánek. Osvědčily se také pro 

děti předčasně narozené, alergické, astmatické, s poruchou spánku, nebo lehkou 

mozkovou disfunkcí. Kurz vedla paní Katarina Zatovičová ze studia PRO-ŽIVOT. 

Cena kurzu 150 Kč. 

 

 Dlouhodobě probíhal v mateřském centru pod vedením maminky Mgr. Ivy Šemberové 

kurz „Předřečová a řečově pohybová výchova“. Děti cvičí své jazýčky i hrubou a jemnou 

motoriku. Předřečová průprava je určena i miminkům, pro které jsou speciální říkanky a 

písničky. 

 V listopadu proběhlo „Indiánské odpoledne“, kde rodiče a děti mohli zkusit ušít 

indiánský oděv a dozvěděli se něco o zvycích indiánského života. 

 

 5. prosince bylo setkání s Mikulášem, čertem a andělem. Každé dítě dostalo od 

Mikuláše balíček se sladkostmi, ořechy, perníčky a obrázkem. Součástí byl i Vánoční 

jarmark, kde se prodávaly výrobky maminek a dětí z mateřského centra. Výtěžek 

z prodeje byl určen na jeho vybavení (dětská literatura, hračky). 

 

 Mateřské centrum podpořilo sbírkou dětského oblečení Fond ohrožených dětí, 

zařízení Klokánek, které se snaží změnit dosavadní nevyhovující systém ústavní výchovy 

a nahradit jej přechodnou rodinnou péčí na dobu, než se vyřeší nebo zlepší situace tak, 

aby se dítě mohlo vrátit domů, nebo je pro něj nalezena trvalá náhradní rodina. 

Dosavadní praxe končí nejčastěji v ústavu. Ročně je to více než 4 tisíce dětí. Akce 

dokázala, že dobročinnost a solidárnost lidí je veliká a 21. prosince byly dary předány do 

Klokánku v Hostivicích. 

Dokumentace v příloze kroniky. 
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Sport 

 

 

 9. ledna se konala již po šestatřicáté Tříkrálová Okoř. Pět stovek účastníků si mohlo 

dle svých možností vybrat ze čtyřech různých tras, v Číčovicích byly na prodej buřtíky a 

svařák, na hradě Okoři šermovali Skeletoni, v cíli na roztockém zámku čekali Tři králové 

a občerstvení. Příjemnou novinkou bylo partnerství Rádia Regina, které o pochodu 

v pravidelných intervalech informovalo. 

 

 V Roztokách se po dlouhé době bruslilo!  

Vedení Tělovýchovné jednoty i počasí přálo iniciativě vedoucích oddílů nohejbalu a 

volejbalu využít plochy hřišť na ledovou plochu. Koncem ledna mrzlo, ale i sněžilo, takže 

se muselo polévat i odklízet sníh. Bruslilo se od 23. ledna a končilo se změnou počasí 31. 

ledna, vstupné bylo 20 Kč. Děkujeme Bobanovi Ščučkovi a Františku Hrubému za jejich 

obětavost a umožnění jiného sportovního vyžití. 

 

 6. března byl v roztocké sokolovně Turnaj ve stolním tenise. 

Soutěžící nesměli být členy žádného registrovaného týmu, měli vlastní vybavení (pálka, 

přezůvky) a zaplacené zápisné. Přihlášky formou SMS. Jednotné zápisné činilo 40 Kč. 

 Ve třech kategoriích se sešlo 40 soutěžících, největší počet byl v kategorii „dorost“. 

Do turnaje ve smíšené čtyřhře se přihlásilo 8 týmů. 

 

 3. dubna  -  Kuličkiáda, u dětského hřiště v Tichém údolí uspořádal turistický oddíl 

Draci. 

 

 17. a 18. května se na stadionu Dukly Praha na Julisce konala okresní soutěž škol 

Praha - západ o Pohár rozhlasu v atletice. Nejlépe se umístily mladší žákyně, které ve své 

kategorii zvítězily a postupují do krajského kola. Mladší a starší žáci obsadili pěkné 

druhé místo, starší žákyně byly na pátém  místě ze 14 soutěžících školních družstev. 
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 V krajském kole koncem května děvčata obsadila poslední příčku, tj. 11 místo, ale 

podařilo se zlepšit několik osobních výkonů, hlavně 140 cm ve skoku vysokém Aničky 

Pösingerové, která tak obsadila třetí místo. 

 Body jsme získali i v poslední soutěži - přespolním běhu v Hostivici. Neúplné 

družstvo starších žákyň (moc se jim nechtělo) obsadilo třetí místo (M.Vaňáčová - 4., V. 

Seidlová - 17., P. Bílková - 26., Z. Šiklová - 28., na startu bylo 50 závodnic. 

 

 V květnu se děti ze speciálních tříd zúčastnily okresního kola v lehké atletice 

v Mníšku pod Brdy. Soutěžilo se v hodu kriketovým míčkem, ve skoku do dálky a běhu 

na 60, 800 a 1500 m. Děvčata ve složení D. Tirpáková, S. Bambulová, A. Gabčová a T. 

Durdoňová obsadila prvé místo, stejně jako družstvo chlapců ve složení L. Florián, P. 

Danč, J. Tirpák, J. Durdoň a Z. Vidlička. 

 

 29. květen patřil Pohádkovému lesu. Tomíci na Maxmiliánce připravili pro děti od 4 

do 8 let tradiční putování pohádkovým lesem. Dvoukilometrová trať vedla kolem milých 

postaviček i ohavných oblud, kam letos zabloudilo dvě stovky dětí s rodiči a prarodiči. 

 

 Také myslivecké sdružení Hubertus připravilo pro děti 29. května Dětský den 

s myslivci na Holém vrchu v Úněticích. 

 

 Roztocký fotbal stál na jaře před rozhodnutím zda odvolat jarní část soutěže a 

pokusit se konsolidovat tým pro podzimní soutěž. Nakonec se podařilo dát již na jaře 

dohromady tým, který pod vedením pana Kapitána začal jarní přípravu. 

Je dobře, že se stále najdou v Roztokách lidé, kteří mají o fotbal zájem a buduje se tu 

opět výborná parta. 

Zázrak se nekonal, Roztoky sestoupili, ale po nepovedeném podzimu se ctí.  

Tabulka v příloze kroniky. 

 

 26. července za účasti 19 členů proběhla Valná hromada SK Roztoky. 

Složení výboru v příloze kroniky. 
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 Největší nadějí pro roztocký fotbal jsou žáci. Za velkého přispění otce a syna 

Kapitánových byla založena a do okresní soutěže přihlášena „přípravka“. Ta již odehrála 

svá první mistrovská utkání a rozhodně neudělala ostudu. 

 Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu dětí, ale nedostatku dobrovolných vedoucích pro 

žáky musel být omezen příjem nových členů do klubu SK Roztoky. Podmínkou přijetí je 

dovršení šesti let věku. 

 

 15. června se konalo v Praze na Strahově v hotelu Coubertin slavnostní vyhlášení 

výsledků celoroční soutěže Školní sportovní ligy. Oceněno bylo pět nejlepších škol.  

Pohár převzali L. Moravcová a P. Moravec, jako zástupci družstev dívek a chlapců. 

 Současně byly předány i poháry za umístění v Poháru rozhlasu.  

Zlatý pohár za 1. místo mladších žákyň a dva poháry za 2. místa mladších i starších 

chlapců. 

 

 Orientační běh - pohyb s mapou a buzolou v neznámém (převážně lesním) terénu. 

Úkolem závodníka je nalézt všechny kontroly vyznačené v mapě v co nejkratší době. 

 Oddíl orientačního běhu  OK TOM Roztoky měl v tomto roce přibližně dvacet členů. 

Děti ve věku od 8 - 15 let trénovaly jednou týdně , v zimě v tělocvičně, v létě venku. Od 

jara do podzimu, někdy i v zimě jezdily na závody, poprvé ve vlastních dresech. Proběhlo 

také velikonoční a zimní soustředění. Většina vícedenních akcí byla uskutečněna se 

spřáteleným oddílem SK Kamenice. Děti se zúčastnily závodů zejména pražské a 

středočeské oblasti. Celková účast na závodech může dosáhnout i 600 lidí. 

 Jiří Bělohlávek a Vojta Daněk získali za jarní snažení licenci B, která jim zajistila 

start ve vyšší soutěži. 

 Hned začátek sezóny orientačních běžců byl ověnčen velkým úspěchem roztocké 

orienťačky Jitky Klinkerové. Po náročné přípravě se společně s Danem Strakou 

z Kamenice vypravili do USA, státu Arizona kde se stali vícemistry světa v rogainingu 

(extrémní forma orientačního běhu, 24 hodinový závod).  Prostor závodu se nacházel ve 

východní části Arizony, v nadmořské výšce 2600 - 3100 m n.m., která sehrála dost 

rozhodující roli v náročném závodu. ČR reprezentovala dost početná výprava  
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(8 dvoučlenných týmů). Největším úspěchem bylo druhé místo Jitky Klinkerové a Dana 

Straky v kategorii MIX OPEN (celkem 2790 bodů). 

 V květnu i červnu se i na domácí půdě konalo několik závodů, kde bylo hlavně díky 

Juráši Bělohlávkovi dosaženo pěkných výsledků. 

Ve středočeském žebříčku po půlce sezóny je pořadí: 9. Terka Klinkerová a 15. Lída 

Vítková v D12, 1. Juráš Bělohlávek, 12. Kryštof Pejři lv H12, 10. Vojta Daněk a 

13.Filip Kalhous v H14. 

 3. června se na Maxmiliánce sešli orienťáci s dvěma neorienťáckými oddíly (T.K. 

Draky a TOM Bublinami), aby je vtáhli do kouzla orientačního běhu. Sešla se necelá 

dvacítka dětí a 4 vedoucí. Bylo to pro ně většinou první setkání s orientačním během, 

většinou však úspěšné. 

 Na Jičínských pětidenních závodech v orientačním běhu Roztoky zastupoval Juráš 

Bělohlávek. Svoji kategorii vyhrál a získal tím licenci A. 

  

 O prázdninách se „velcí“ tomíci z řad TOM Svišti plavili kolem ostrova Elby, mladší 

oddíl Bublin prožíval letní dny na Havlíčkobrodsku. Pod vedením Tomáše Rubína a jeho 

kolegyň prožívali patnáct pravěkých dní. Vedení tábora sebou vzalo i několik dětí 

z dětského domova. 

 

 Skauti si užili léto u řeky Malše, kde se letního tábora zúčastnilo 45 skautů. 

Děvčata byla v Nemejově - oddíl 1 a v Letovicích - oddíl 2.  

Děti vnímaly přírodu, navazovaly nová přátelství, učily se řešit svoje konflikty. Všechny 

tábory proběhly bez nehod. 

 

 20. srpna Vladimír Vidim v 19. hod. začal svůj třetí pokus o překonání rekordu 

v nepřetržité jízdě, který by mohl být zapsán do Guinessovy knihy rekordů. Po dvou 

rekordech na vysokém kole a jejich zápisech v knize rekordů, nejprve v roce 2000 nonstop 

jízda 336,3 km a v roce 2001 406,5 km za necelých 24 hodin letos závodil na moderním 

kole zn. Scott. Vyrazil z Roztok, ve Veltrusích odbočil na svůj oblíbený okruh, který 

tentokrát zbavil železničních přejezdů. Kroužil celou noc, doprovázen klubkem přátel a 
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doprovodným vozem. Po 24 hodinách ho sundali z kola a trochu normálně se cítil až po 

prvním pivu a kontaktu s pevnou zemí. Akci organizovala pelhřimovská agentura Dobrý 

den, jejíž inspektoři dohlíželi, aby za celou dobu nešlápl na zem. 

 Za 24 hodin ujel 702 km, shodil 6 kg, ale rekord byl uznán a platí. 

 Akci sledovala i TV Nova a Prima, novináři z internetového serveru iDnes a 

z odborných cyklistických periodik Peloton a Velo.  

Dokumentace v příloze kroniky. 

 

 Tělovýchovná jednota Sokol umožňuje cvičení i v dopoledních hodinách.  

 Je to : cvičení pro rodiče s dětmi od 2 let - dvakrát týdně  

  cvičení pro dospělé /hodinové cvičení na velkých míčích/ - dvakrát týdně 

  /pro maminky na mateřské dovolené je zajištěno hlídání dětí/ 

 

 V Sokole můžeme od září cvičit takto: - cvičení pro rodiče s dětmi od 3 do 6 let 

- gymnastika pro dívky od 9 let 

- pohybové hry pro děti 6 - 8  let 

- cvičení pro rodiče s dětmi od 2 let na g.m. 

   - - cvičení pro dospělé na gymnastických 

     míčích. 

 Jaké jsou možnosti protažení těla v Roztokách rozepsané na jednotlivé dny najdeme 

v příloze kroniky. 

 

 Prázdninový tábor orientačních běžců koncem srpna v Srbsku proběhl již potřetí 

v duchu Harryho Pottera (nejoblíbenější dětská kniha poslední doby). 60 dětí a deset 

vedoucích  

 Eliška Pařízková přivezla medaili za třetí místo z mistrovství ČR v taekwon - do. 

 Manželé Klinkerovi v listopadu obsadili sedmé místo na mistrovství ČR v horském 

orientačním běhu, který je extrémnější odnoží. Je to dvoudenní závod, kdy dvojice 

absolvuje každý den až 30 km v terénu. 

 Ve  středočeském žebříčku se na podzim umístil oddíl na čtvrtém místě.  
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 Začátkem prosince proběhlo zimní soustředění na Horních Mísečkách. Na běžkách 

vyrazili na Vrbatovu boudu, k pramenům Labe, někteří až na Vysoké kolo. Při návratu 

měli v Jilemnické boudě při občerstvení příležitost pozdravit prezidenta republiky 

Václava Klause. 

 

 Úspěchy roztockých nadějí: 

 Filip Kaplan (1988) se v červenci zúčastnil mistrovství světa ve veslování juniorů 

v Barceloně a obsadil druhé místo na osmě s kormidelníkem. Vesluje třetím rokem  

v  Českém veslařském klubu. K vynikajícímu výsledku mu popřál v časopisu Odraz i pan 

starosta Mgr. S. Boloňský. 

 Jeho bratr Matěj Kaplan vesluje čtvrtým rokem a vyhrál už mistrovství Evropy 

v dorostencích. 

 Dana Vaňáčová (1989) se v listopadu zúčastnila ve finském Tampere mistrovství 

světa juniorek ve florbalu. Foto v příloze kroniky 

 

 V září začala Školní sportovní liga 2004/2005.  

 21. září se žáci zúčastnili přespolního běhu družstev. Chlapci skončili na čtvrtém 

místě, ale Markéta Vaňáčová byla ze šedesáti startujících dívek první. 

 Ve stolním tenisu vybojovala děvčata druhé místo, bez postupu do finále, chlapci se 

do finále dostali a obsadili první místo, když všechna finálová mužstva porazili 4:0. 

Postarali se o to: Benedikt Boroš, Petr Moravec, Josef Soukup a Ondřej Žac. 

  

 Vznik naší republiky si děti každoročně připomínají Během 28. října.  

Letos 26. října soutěžilo na tratích od 250 m do 750 m v ulici Jana Palacha 269 

startujících. Výsledky v příloze kroniky 
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Okolí Roztok 

 

 

 5. ledna 2004 se ve Slaném sešli starostové nebo jejich zástupci z 19 obcí a měst 

z oblasti vymezené zhruba trojúhelníkem Slaný - Veltrusy - Roztoky  a založili 

dobrovolný svazek obcí (DSO) s názvem Přemyslovské střední Čechy (PSČ). 

 V současnosti má svazek dohromady zhruba 25 tisíc lidí. Roztoky jsou z dosud 

přihlášených obcí největší, poněvadž Královské město Slaný se do svazku nepřidalo, stalo 

se zatím pouze jeho administrativním centrem. 

 Činnost tohoto svazku je zaměřena především na rozvoj turistického ruchu, 

propagaci, rozvoj služeb, kultury, sportu a obnovu infrastruktury celého regionu.  

 Předsedou DSO Přemyslovské střední Čechy se stal současný roztocký místostarosta, 

RNDr. Jaroslav Huk, CSc. . 

 Tento svazek spolu s podnikateli a neziskovými organizacemi tvoří „místní akční 

skupinu“, pod stejným názvem Přemyslovské střední Čechy. Skupina byla zařazena mezi 

vybrané skupiny, které získaly podporu ze „zemědělského“ programu Leader ČR pro rok 

2004 a mohla tak rozdělit v rámci tohoto programu zhruba 5 milionů korun na pět 

projektů. Roztocký projekt (obnova parku na náměstí 5. května) neprošel, tím větší šanci 

by měl mít příští rok. 

 Byl představen také ambiciózní projekt Přemyslovských cest, na jehož technickou 

přípravu byla získána dotace z programu určeného na přípravu projektů, které by se měly 

realizovat s pomocí Společného regionálního operačního programu. Jde o obnovu polních 

a zanedbaných cest, zpřístupnění oblasti pro pěšáky a cyklisty a celkovou obnovu 

původní krajiny včetně využití historických zemědělských staveb a jejich nového využití. 

Realizace je rozvržena na řadu let a je k ní nutná podpora nejen fondů, ale i sponzorů. 

 Od listopadu vychází Přemyslovské listy jako příloha měsíčníku Slánská radnice. 
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 Městské kulturní středisko Libčice nad Vltavou a Botanická zahrada hl. m. Prahy 

uspořádaly 21. - 25. května výstavu „Kosatce v barvách duhy“ v Obřadní síni městského 

úřadu v Libčicích. 

 

 5. června se v Libčicích uskutečnil již třetí ročník festivalu Tichý hlas pro svatou 

zemi, který se již stal významnou kulturní i společenskou událostí. 

 

 21. srpna proběhl již V. ročník Rock & Folk Open Air Festival na Okoři - 

dvanáctihodinový maratón vystoupení, který zakončila skupina Čechomor. 

 

 11. prosince byla zastavena osobní vlaková doprava na úseku Středokluky - 

Podlešín. Stará trasa z Prahy - Smíchova do Slaného bude už sloužit jen nákladní 

dopravě. 

 

Dokumentace v příloze kroniky. 
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Počasí 

 

 

 Leden začal v letošním roce jako správný zimní měsíc, mrzlo, byl i sníh. 5. i 6. ledna 

bylo v noci kolem -150, na hřišti se bruslilo a nadšenci mohli vyjet i na běžkách.  

 Celou noc projížděly pluhy Technických služeb vozovky, takže ráno byla většina ulic, 

včetně serpentiny protažena. Horší to bylo v Praze, kde byly hromady mokrého sněhu 

smíchaného se solí, přes které se nedalo přejít na druhou stranu silnice. 

 Jak už to nyní bývá, kotrmelce počasí jsou časté. V polovině ledna prší a je silný vítr, 

koncem se však při silných mrazech Vltava v klidných místech po hodně dlouhé době 

pokryla ledem. Mrazy daly zabrat i silničářům a majitelům chodníků. Na hřišti se opět 

bruslilo, takže se počasí využilo i k příjemným radovánkám, které končily 30. ledna, 

poněvadž už 31. ledna bylo +7oC.  

 V prvém týdnu února padly dokonce tři teplotní rekordy, kdy teplota vystoupila až k 

14,5oC , stoupaly však hladiny, šly ledy a byl velký vítr, kterému se podařilo strhnout 

hraniční zeď mezi mateřskou školou v ulici Spěšného a sousední nemovitostí čp. 482 

v ulici Třebízského. Teplé počasí ukončila půlhodinová bouřka 8. února a opět se 

ochladilo. 

 Začátek března se ohlásil při teplotách kolem nuly hustým sněžením. Zato 17. a 18. 

března už trhaly teploty opět rekordy, stouply až na 20oC. První jarní den, letos 

v přestupném roce 20. března už přinesl citelné ochlazení, zesilující vítr, který se v noci 

na 21. března změnil ve vichřici. V Roztokách skončily škody olámanými větvemi, jinde 

v republice to bylo podstatně horší. 

 Koncem května po příjemných teplotách kolem 20o se 22.-24. květen představil 3o po 

ránu, bouřkou při 7o nad nulou a severákem jako v březnu.  

 Na Medarda sice nespadla ani kapka, ale asi po už šestém bouřkovém přívalu se 

v noci z 11. na 12 června zcela zaplnil i dlouhá léta vyschlý rybníček u stejnojmenné 

zastávky autobusu, voda dosáhla až ke kmenům starých vrb a jednu z nich silný vítr 

rozlomil. 
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 Léto bylo příjemné, ještě na konci srpna se šplhaly odpolední teploty až k 25oC. 

Celý podzim byl krásný, dlouho vydrželo na stromech barevné listí, které bylo často 

nádherně prozářeno sluncem. 23. a 24. října padl opět teplotní rekord. Začátkem 

listopadu 16o, ale 8. už jsou 3o , přes den 5 - 6oC. 

 V sobotu 20. listopadu byl velký vítr o síle orkánu (120 km/hod.), ještě v neděli 

dopoledne to pořádně fičelo. V Roztokách nenastaly žádné větší škody, více byla 

zasažena východní část republiky (Jeseníky) a největší škody byly na Slovensku, kde byly 

obrovské polomy v Tatrách, největší katastrofa za 100 let - v příloze kroniky.  

 22. listopadu bylo ráno všude bílo, později sníh už s deštěm začal namrzat a způsobil 

první kalamitu nastávající zimy, která zpomalovala dopravu. Ve středních Čechách se po 

dvou až třech hodinách oteplilo a situace se normalizovala. 

 Vánoce i konec roku byly bez sněhu, dokonce 25. prosince byl opět překonán teplotní 

rekord v pražském Klementinu o 4oC, bylo +10oC. 

 

 26. prosinec přinesl obrovskou tragédii, podmořské zemětřesení o síle devíti stupňů 

Richterovy škály ve východní Asii. Nastalo, když se hrana hladké Indické desky podryla 

pod rozeklanou Barmskou desku. Epicentrum zemětřesení se nacházelo 150 km od  

indonézské Sumatry. Zkáza se rozšířila až k východním břehům Afriky. Vlny Tsunami, 

které se následně zdvihly zasáhly především Indonésii, Srí Lanku, Indii a Thajsko. 

Tragédie si vyžádala asi čtvrt milionu lidských životů a pět milionů lidí bylo bez jídla a 

přístřeší. Pomáhal celý svět. Bylo to největší zemětřesení od roku 1964. 

 

Dokumentace v příloze kroniky. 



 89 

Rejstřík 
 
 

 Botanická zahrada hl.m. Prahy str. 26  
Česká správa letišť str. 12, 15, 26 
čp.155 (bývalý dům s pečovatelskou službou) str. 6 
dětské hřiště str. 23 
doprava - vlak str. 36, 37, 38, 86 
           auto str. 38 
dostavba radnice str. 14 
Dubečnice str. 9, 11 
Evropská unie str. 7, 9, 10, 48 
Evropský parlament str. 9, 10 
firma Ekospol str. 9, 17, 24 
firma Hydria str. 21 
firma Regios str. 15 
firma Středočeská plynárenská str. 21 
firma Trigema str. 9, 14, 16, 49 
granty str. 5, 15 
hospodaření str. 5 
chudobinec str. 4 
ICN CR a.s. (Penicilinka) str. 8, 13, 23, 24 
informační systém str. 21 
infrastruktura str. 6, 11, 17 
inventura str. 5 
kanalizace str. 6, 10, 15, 17 
kapitulační poplatek str. 6 
kaplička za tratí str. 27 
klubovna důchodců str. 25 
komise kulturní str. 5, 12, 15 
komise stavební a rozvoje města str. 5, 14 
komunikace str. 6, 13, 24 
kriminalita str. 9, 39, 40, 41 
Levý Hradec str. 12, 23 
mateřské školy str. 8, 9, 11, 13, 14, 23, 43 
matrika str. 4 
město str. 4, 7, 9, 11, 21 
městská čistírna odpadních hmot str.  22 
městská policie str. 11, 15, 18, 40, 41 
Městský úřad str. 17 
Mezinárodní den žen str. 8 
mezinárodní kontakty str. 7, 12, 16, 17, 25, 26 
nemocnice str. 23, 42 



 90 

obnovený katastrální operát str. 26 
obyvatelé str. 19, 20 
odbor správy a rozvoje města str. 8, 12, 13, 17 
odbor životního prostředí str. 6, 8, 13, 27 
odpady str. 6, 15, 25 
okrašlovací spolek str. 27 
ovzduší str.  22 
pamětní lípy str. 7 
poklopy kanálů str. 40, 41 
pouzdro s informacemi str. 12 
povodňový plán města str. 11 
požární sbor str. 39, 40, 49 
prodej pozemků str. 11, 12, 13, 15 
projekt lávky do Klecan str. 13 
Přemyslovské střední Čechy str. 85 
publikace o městu str. 11 
rada města str. 5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21 
rozpočet města str. 6, 8, 11, 15, 18, 22 
roztocká vinotéka str.  27 
roztočtí židé str. 15 
rozvojový plán města str. 13 
sběrný dvůr str. 12 
seznam ulic, firem a služeb str. 28 - 35 
směna pozemků str. 17 
skládka na Holém vrchu str. 6 
smlouvy s partnerskými městy str. 15 
Solníky str. 9, 11, 14, 15, 17, 24, 25 
společnost EKO-KOM str.  25 
Středočeské muzeum str. 7, 14, 17, 74, 75 
supermarket Plus str. 11, 14 
svaz postižených civilizačními chorobami str. 42   
školní družina str. 6, 8, 18, 21, 44, 45 
Školní náměstí str.  21, 44 
školní zahrada str. 21, 50 
technické služby str. 8, 9, 11, 13, 39, 41 
transport smrti str. 9 
územní plán str. 9, 11, 14, 52 
územní rozhodnutí str.  22, 25 
Večerník Praha str. 12 
vily č. 110, 125 str. 6 
vinný sklep Tiché údolí str. 6 
vodné, stočné str. 17 
vodovodní řád str. 6 
volby str. 10, 16 



 91 

výpočetní technika str. 8,  44 
výstava kronik str. 17 
zahrada vůní str. 12, 26 
základní škola str. 4,6,7,8,17,18,23,40,43- 50 
základní umělecká škola str. 4, 8, 12, 23, 51 
zápis do Guinessovy knihy rekordů str. 12 
zástupci města Letovice str. 13, 14 
zastupitelstvo str. 6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,18 
žalovské hřiště str. 6 
železniční přejezd str. 14, 37 


