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Město Roztoky 

 

Historie 

1090 let 15. září v roce 921 byla na hradišti Tetín zavražděna Svatá Ludmila,  

  první česká křesťanská kněžna, manželka knížete Bořivoje, kterému se  

  připisuje založení Levého Hradce v osmdesátých letech 9. století, 

160 let  v roce 1851 byl zahájen plný provoz osobních a nákladních vlaků na trati 

  Praha - Lovosice, 

110 let v roce 1901 zahájila provoz kruhová 24 komorová cihelna pana Františka 

 Ederera v Žalově, kde v letošním roce začala zavážka zemníku Žalov, 

100 let 20. června 1911 zemřel Matěj Vošahlík, nejproslulejší a nejdéle sloužící 
 starosta Roztok. 

 

  

18. prosince 2011 zemřel poslední československý a první český prezident, 

pan Václav  Havel. 

 Ve dnech 19. - 21. prosince byla rakev s ostatky vystavena v kulturním centru 

Křižovatka na Starém Městě, 

 21. - 23. prosince byl vyhlášen státní smutek, 

 21. prosince byla rakev převezena z Křižovatky na Hrad, kde byla přenesena do 

Vladislavského sálu a vystavena veřejnosti, 

 23. prosince se konal státní pohřeb za účasti zástupců z celého světa a známých 

osobností. Mše v katedrále sv. Víta.  

 Rakev převezena do Strašnického krematoria, kde se konal rodinný pohřeb. 

 S Václavem Havlem se loučili po celou dobu tisíce lidí, na závěr byly všechny květiny  

upraveny na ponton, který je po Vltavě a Labi převezl až na státní hranice, odkud po 

vodě odpluly.                            
 Více informací a foto z průjezdu pontonu okolo Roztok v příloze kroniky. 
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Současnost 

 

 Od 3. ledna 2011 začaly platit nové úřední hodiny Městského úřadu Roztoky: 

  Podatelna: Pokladna: 

  Po 8.00-18.00 8.00-18.00 

  Út 8.00-16.00 8.00-12.00 

  St 8.00-18.00 8.00-18.00 

  Čt 8.00-15.00 8.00-12.00 

  Pá 8.00-14.00 8.00-12.00 

 

1. jednání rady města  -  12. ledna 

 doporučila ZM schválit záměr výstavby nové budovy mateřské školy v lokalitě 

 Havlíčkova o kapacitě 50 dětí formou zakoupení modulů s rozložením splátek 

 maximálně do 5 let, 

 souhlasila s podáním žádosti o grant Středočeského kraje na podporu partnerství 

 měst Roztoky - Skawina (výměnný pobyt školní mládeže). 

 

1. zasedání zastupitelstva města  -  19. ledna 

 schválilo zvýšení sazby místního poplatku za provoz systému shromažďování sběru, 

 přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 500 Kč a výši 

 poplatků ze psů, 

 schválilo na doporučení rady města Obecně závaznou vyhlášku o znaku a vlajce 

 města, 

 schválilo znění Statutu časopisu Odraz, 

 vzalo na vědomí informaci o přípravě výstavby nového pavilonu MŠ s kapacitou 50  

 dětí v Havlíčkově ulici jako investiční prioritu města na rok 2011. 
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2. jednání rady města  -  24. ledna 

 vyžádala dopracování analýzy provozních nákladů modulové MŠ a zpřesnění 

 konkrétní kalkulace nákladů, 

 jmenovala členem pracovní komise RM pro dostavbu ZŠ Roztoky pana Pavla 

 Čermáka, 

 schválila pro školní rok 2010/11 v MŠ Havlíčkova navýšení počtu dětí na třídu

 z 24 na 25 dětí. 

 

2. zasedání zastupitelstva  -  9. února 

 schválilo použití částky 2 500 000 Kč na realizaci modulového pavilonu MŠ, 

 schválilo použití částky 800 000 Kč na rekonstrukci vodovodního řadu 

 v Jungmannově ulici, 

 schválilo vytvoření adresné rezervy ve výši 32 000 000 Kč určené na dostavbu ZŠ, 

 schválilo na doporučení RM územní rozpočet na rok 2011 jako schodkový. Rozdíl 

 mezi příjmy a výdaji bude krytý zůstatkem finančních prostředků z minulých let. 

 Schodkové hospodaření musí sloužit výhradně k financování investičních akcí 

 schválených ZM, 

 schválilo na doporučení RM Obecně závaznou vyhlášku o zákazu používání 

 alkoholických nápojů na veřejném prostranství, 

 vzalo na vědomí informaci k podmínkám dalšího provozování městské čistírny 

 odpadních vod, 

 vzalo na vědomí informaci k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v Brně 

 k návrhu  společnosti Weenen na zrušení Regulačního plánu Tiché údolí s tím, že 

 soud ve svém rozhodnutí uvedl, že RP Tiché údolí nenabyl účinnost, 

 nebyl schválen návrh RM na zpracování Regulačního plánu zástavby Nádražní 

 ulice, který by stanovil pravidla rekonstrukce této historické části města. 
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3. jednání rady města  -  16. února 

 ukládá neprodleně zajistit objekty čp. 110 a 125 v Tichém údolí, ve smyslu zákona o 

 památkové péči. Ukládá SPROM, aby skutečnost, že objekty jsou zapsanou 

 nemovitou kulturní památkou vložil do nájemních smluv k předmětným bytům, 

 schválila zřízení institutu veřejné služby pro osoby v hmotné nouzi, 

 vzala na vědomí zprávu odborné pracovní komise pro analýzu projektu dostavby a 

 rekonstrukce ZŠ z 10. února 2011 a akceptovala její závěry a doporučení, 

 ustanovila pracovní skupinu pro přípravu nového systému na čerpání grantů na 

 zájmovou činnost v kultuře, 

 schválila Jednací řád RM Roztoky s platností 17. února 2011. 

 

3. zasedání zastupitelstva města  -  2. března 

 revokovalo usnesení ZM ze dne 22. 9. 2010 a schválilo opatření obecné povahy,

 kterým se vydává Regulační plán Tiché údolí s termínem účinnosti 20. března 2011, 

 uložilo MÚ vstoupit v jednání s vodoprávním úřadem MÚ Černošice o stanovení 

 záplavové čáry Únětického potoka v lokalitě Z1 (Maxmiliánka), 

 uložilo vedení města a MÚ zpracovat investiční záměr dostavby a rekonstrukce ZŠ  

 v proporcích navýšení její kapacity podle předpokladu demografického vývoje, který 

 bude odpovídat i reálným finančním možnostem města a nepřevýší 100 mil. Kč 

 nákladů na vlastní výstavbu, 

 schválilo Jednací řád ZM Roztoky s platností 3. března 2011, 

 schválilo změny územního rozpočtu města za rok 2010 v příjmové a výdajové části. 

4. jednání rady města  -  9. března 

 doporučila ředitelkám MŠ kritéria při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání: 

 1. Děti s trvalým pobytem v Roztokách v posledním roce před zahájením povinné  

  školní docházky nebo s odkladem školní docházky (zákonná podmínka). 

 2. S ohledem na omezenou kapacitu MŠ budou dále přijaty děti s trvalým pobytem 
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  v Roztokách, jehož alespoň jeden z rodičů má v Roztokách trvalý pobyt, v případě 

  rodičů cizinců s trvalým pobytem v ČR s místem pobytu v Roztokách. 

 3. Děti budou přijímány podle věku, od 3 let a starší, hlásící se k celodennímu  

  provozu, na základě pořadí podle data narození od nejstarších. 

 4. Ostatní děti, 

 uložila zajistit výběr zhotovitele pro zpracování zadávací dokumentace výběrového 

 řízení a úkonů k vyhlášení veřejné zakázky pro výstavbu modulové MŠ, 

 uložila zpracování přesného a podrobného zadání stavby dle varianty B3, zajištění 

 finančních prostředků pro výstavbu (p. Šefr) a projednat schválenou objemovou 

 variantu s vedením školy (p. Boloňský), 

 vzala na vědomí zprávu o opravě a zlepšení veřejného osvětlení v ulicích 

 Masarykova a Jana Palacha, 

 schválila po doporučení kulturní komise rozdělení grantů na 1. pololetí, 

 vzala na vědomí informaci o situaci na městském hřbitově na Levém Hradci, včetně 

 doporučení neprovádět kácení jednotlivých dřevin dle požadavků nájemců 

 hrobových míst. 

 

 18. a 19. března proběhlo 1. kolo Doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR, 

volební obvod Kladno, druhé kolo pak 25. a 26. března.  

 Volby se konaly v důsledku úmrtí senátora Jiřího Dienstbiera, který zemřel 8. ledna 

2011 po těžké nemoci ve věku nedožitých 74 let. 

Přehled kandidátů zaregistrovaných pro volby do Senátu ve volebním obvodu 30 

(Kladno) v příloze kroniky. 

 V prvním kole doplňovacích voleb vyhrál Jiří Dienstbier ml., získal 44,3% hlasů, ale 

ke zvolení to nestačilo. 

 Do druhého kola postupovali dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Zvolen byl 

právník  Jiří  Dienstbier, ml., 41 letý syn zesnulého senátora, který získal 65,14% hlasů. 
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Jeho soupeř, kladenský primátor Dan Jiránek (ODS), 34,85 % hlasů. Mandát vítěze 

končí v roce 2014. 

 V prvním kole byla volební účast 24,8% registrovaných, ve druhém pouze 17,63%, 

v Roztokách 18,1%.voličů. 

 

 Půlnoc z 25. na 26. března 2011 byl rozhodný okamžik pro Sčítání lidu, domů a 

bytů. V Roztokách roznáška sčítacích archů ve dnech 7. až 25. března spočívala na 

bedrech České pošty, kde se vyplněné archy mohly i odevzdat. Formuláře bylo možno 

vyplnit i elektronicky. 

Více informací na letáku Českého statistického úřadu v příloze kroniky. 

5. jednání rady města  -  28. března 

 schválila s účinností k 31. březnu 2011 zrušení těchto odborů: (výsledek auditu 

z roku 2010) 

- Stavební úřad 

- Správní odbor 

- Odbor správy a rozvoje města 

- Odbor životního prostředí 

- zrušení Kanceláře starosty, současně zanikají funkce vedoucích odborů, 

 schválila s účinností 1. dubna 2011 zřízení těchto odborů: 

- Odbor kancelář vedení města (OKVM) 

- Odbor územního plánování a stavební úřad (OÚPSÚ) 

- Odbor vnitřních věcí (OVV) 

- Odbor sociální a DPS (OSDPS) 

- Odbor správy, rozvoje města a životního prostředí (OSRMŽP) 

                          v rámci odboru je zřízeno oddělení životního prostředí, 

- schválila změnu názvu Finanční odbor na Odbor financí (OF), 

- pověřila pracovníky vedením odborů do doby jmenování nových vedoucích odborů 

vzešlých z výběrových řízení, 
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 vzala na vědomí výsledky inventarizace, která proběhla s inventurními rozdíly. 

 Protokol o inventuře byl předán orgánům činným v trestním řízení, 

 schválila upřesněnou variantu B3 dostavby ZŠ Roztoky. 

 

4. zasedání zastupitelstva města  -  6. dubna 

 schválilo rozdělení dotačních prostředků na rok 2011, 

 TJ Sokol Roztoky  110 000 Kč 

 SK Roztoky 105 000 Kč 

 Občanské sdružení Roztoč 135 000 Kč, 

 schválilo Dohodu mezi obcemi Úholičky a Roztoky o zajištění povinné školní 

 docházky pro děti s trvalým pobytem v Úholičkách za předpokladu hrazení 

 neinvestičních výdajů za tyto žáky, 

 schválilo ukončení diskuze k bodu Dostavba ZŠ Roztoky, 

 zastavilo na doporučení RM další přípravné práce na dostavbu ZŠ podle 

 zpracovaného projektu atelieru Chalupa architekti s.r.o. (z 12/2010), 

 schválilo investiční záměr dostavby ZŠ Roztoky, označený jako B4 (s limitem 

 investičních výdajů ve výši 91 mil Kč bez DPH) a ukládá MÚ a vedení města jej 

 neprodleně rozpracovat jako podklad pro výzvu více zájemcům (architektům) na 

 zhotovení studie dostavby ZŠ, 

 uložilo vedení města urychleně provést výběr společnosti zastupující investora při 

 organizaci výběrových řízení v rámci dostavby ZŠ. 

6. jednání rady města  -  13. dubna 

 ukládá MÚ ve spolupráci s vedením města vypsat poptávkové řízení s minimálně 

 třemi nabídkami na zajištění soutěže o architektonickou studii dle investičního 

 záměru dostavby ZŠ Roztoky, 
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 souhlasí s okamžitou opravou poškozené střechy na původní budově MŠ 

 Přemyslovská, finanční spoluúčast MŠ Přemyslovská bude 50% z celkové ceny prací, 

 která je 179 000 včetně daní. 

 

7. jednání rady města  -  27. dubna 

 souhlasila s předloženou výkresovou studií a odhadem nákladů na vybudování 

 informační kanceláře, toalet a zázemí pro zaměstnance MÚ, 

 schválila zahraniční služební cestu do partnerského města Skawina 19. - 22. 5. 2011, 

 pan Boloňský, paní Šlancarová, 

 schválila poskytnutí příspěvku ve výši 5 000 Kč na činnost Centra pro zdravotně 

 postižené Středočeského kraje region Praha východ - západ, 

 vzala na vědomí informaci MÚ Černošice o stanovení záplavového území 

 Únětického potoka, písemně stále není. 

 

 28. dubna se konala tradiční pietní vzpomínka na transport smrti na Levém Hradci, 

u pomníku Židů před radnicí a u pamětní desky na roztockém nádraží. 

 

8. jednání rady města  -  11. května 

 jmenovala hodnotící komisi pro výběr zhotovitele „Přístavba modulového objektu 

 MŠ“- projektová dokumentace a dodávka díla ve složení: Jan Jakob, starosta, René 

 Šefr, místostarosta, Ing. Jiří Valchář, referent OSRMŽP, Zdena Kulhánková, 

 ředitelka MŠ Havlíčkova, Jan Pastyřík sen., stavební firma Roztoky. 

5. zasedání zastupitelstva  -  11. května 

 odvolalo z osobních důvodů člena RM pana Zdeňka Richtera, 

 zvolilo členem RM pana Bohdana Hejduka, 
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 schválilo na doporučení rady města přijetí dotace 147 231 Kč (90% předpokládaných 

 nákladů) od Nadace ČEZ na společný projekt města Roztoky a Sboru dobrovolných 

 hasičů - 130 let od založení SDH Roztoky, 

 souhlasilo s uvolněním finančních prostředků ve výši 310 000 Kč na nutné úpravy 

 učeben ZŠ, 

 souhlasilo s uvolněním finančních prostředků ve výši 400 000 Kč na nutné úpravy 

 sálu pod školní jídelnou, 

 souhlasilo s uzavřením Darovací smlouvy s firmou Luneta, a.s. v likvidaci, 

 zastoupené likvidátorem, na pozemky pod komunikacemi v lokalitě Panenská I., p.č. 

 3028/1, orná půda (4234 m2) a 3028/80 orná půda (595m2), vše v k. ú. Žalov, 

 schválilo Vnitřní směrnici č.1/2011 - Zásady a postupy pro zadávání veřejných 

 zakázek malého rozsahu s účinností od 1. 6. 2011 a ruší dřívější Pravidla ze dne 

 27. 6. 2007. 

 

9. jednání rady města  -  18. května 

 jmenovala na základě výběrových řízení vedoucí odborů s platností od 1. června: 

- Odbor kancelář vedení města  -  Moniku Hojsákovou 

- Odbor územního plánování a stavební úřad  -  Josefa Mrňáka 

- Odbor vnitřních věcí  -  Věru Dědičovou 

- Odbor sociální a DPS  -  Miroslavu Kalinovou 

- Odbor správy, rozvoje města a životního prostředí  -  Petra Abramoviče, 

 souhlasila s předloženou studií obchodně-administrativního centra PRO-SIN a se 

 žádostí investora pro územní řízení za předpokladu, že vlastník pozemku  

 č. 2419/1 deklaruje souhlas s prodejem investorovi. 

 

10. jednání rady města  -  19. května 

 souhlasila s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele „Přístavba modulového 

 objektu MŠ - projektová dokumentace a dodávka díla a uzavřením smlouvy o dílo 
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 s firmou KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o., Říčanská 1180, 736 12 

 Vizovice. 

 

 22. května se delegace města (S. Boloňský, M. Šlancarová) a školy (A. Gabalová, 

D. Moravcová) zúčastnila konference partnerských měst v polském městě Skawina, se 

kterým spolupracujeme od roku 2005. Hlavní těžiště kontaktů je v oblasti výměnných 

návštěv dětí a mládeže. V červnu se zúčastnili Dobrovolní hasiči soutěže sborů, 

v polovině září u příležitosti Svatoludmilské pouti na Levém Hradci přijeli zástupci 

polského města do Roztok.  

11. jednání rady města  -  8. června 

 uložila vedení města zajistit zpracování právního rozboru smlouvy o pronájmu 

 budoucí MŠ Na Panenské II., 

 vzala na vědomí informaci o půdní vestavbě ZŠ Roztoky. 

6. zasedání zastupitelstva  -  15. června 

 schválilo Závěrečný účet města za rok 2010 s výhradami, 

 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011 k zabezpečení místních záležitostí 

 veřejného pořádku na veřejných prostranstvích a podmínky pro pořádání a průběh 

 veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, 

 vzalo na vědomí, že opoziční zastupitelé ze sdružení DOST podali podnět Úřadu 

 pro ochranu hospodářské soutěže na přezkoumání postupu zadavatele ve veřejných 

 zakázkách Přístavba modulového objektu MŠ - projektová dokumentace a dodávka 

 díla a Poskytování právních služeb pro město.  

 

 12. jednání rady města  -  22. června 

 vzala na vědomí dodavatele stavebních prací „Odvodnění a sanace budovy ZŠ 

 Roztoky, v ul. Zaorálkova“ a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou 

 Realmat, s.r.o., Praha, 



14 
 
 

 vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na poskytovatele služeb „Správa 

 počítačové sítě a servis PC“ a souhlasila s uzavřením smlouvy s firmou Connect plus 

 s.r.o., Praha 9, 

 vzala na vědomí informaci o dvou zpracovaných návrzích řešení přístavby ZŠ 

 formou lehké konstrukce dřevostavby, 

 doporučila ZM schválit Etický kodex člena Zastupitelstva města Roztoky, 

 schválila po doporučení kulturní komise rozdělení grantů na druhé pololetí 2011. 

13. jednání rady města  -  26. července 

 schválila zadávací dokumentaci zakázky Sběrný dvůr a zázemí TS na pozemku 

 3156/1 k.ú. Žalov po zapracování projednaných změn, 

 schválila zadávací dokumentaci zakázky ZŠ Roztoky - oprava kanalizace, 

 souhlasila s vyplacením skicovného ve výši 10 000 Kč oběma autorům objemových 

 studií na přístavbu ZŠ, panu Akad. arch. Tomáši Turkovi a atelieru KMS Architects 

 s.r.o. a souhlasila s realizací návrhu podle studie Akad. arch. Tomáše Turka, 

 souhlasila s podáním žádosti na změnu zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení 

 o navýšení kapacity školních jídelen a to: ŠJ Roztoky  800 jídel/den 

                                                                     ŠJ Žalov   230 jídel/den, 

 souhlasila s poskytováním stravovací služby pro cizí strávníky ve školní jídelně 

 Žalov, 

 určila, s účinností od 1. srpna 2011 (rekonstrukce zámku) za standardní obřadní síň 

 města zasedací síň radnice, potvrzuje jako oddávací dny všechny pátky a každou 

 sudou sobotu v rozmezí 10.30 - 14.30 hodin, 

 souhlasila s rámcovými podmínkami pro pořádání svatebních obřadů v hotelu 

 Academic na Tyršové nám. a stanovuje poplatky: 

 kongresový sál 6 000 Kč za jeden obřad, 

 salonek 4 000 Kč za jeden obřad. 
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7. zasedání zastupitelstva  -  17. srpna 

 zasedání bylo zahájeno minutou ticha za náhle zemřelého člena zastupitelstva, rady 

 města a předsedy finančního výboru pana Ing. Bohdana Hejduka, který zemřel 

 4. srpna, 

  neprošel Etický kodex zastupitelů, který měl deklarativní charakter, přesto bylo  

 z přítomných dvanácti zastupitelů šest pro a šest se zdrželo hlasování. 

 

16. jednání rady města  -  25. srpna 

 schválila úpravy textu a částek Zadávací dokumentace na zpracování projektu - 

 Dostavba ZŠ v Roztokách, 

 schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky Zateplení školní jídelny ZŠ 

 Roztoky a uložila vypsání výběrového řízení, 

 schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava 

 komunikací Masarykova, Jungmannova a Školní náměstí v Roztokách“, pověřuje 

 OSRMŽP dořešením meziskladu frézovaného materiálu a vypsáním výběrového 

 řízení a současně zajištěním oprav vodovodních sítí v opravovaných lokalitách, 

 schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu „Interiérové 

 stavební úpravy budovy MÚ Roztoky a pověřuje odbor OSRMŽP vypsáním 

 výběrového řízení. 

17. jednání rady města  -  7. září 2011 

 souhlasí s navýšením příspěvku z rozpočtu města na vývoz odpadních vod z žump 

 ze současných 60 Kč/m3 na 80 Kč/m3 na jednoho majitele nemovitosti, kterou 

 prokazatelně nejde připojit na veřejnou splaškovou kanalizační síť města, s platností 

 od 1. ledna 2012, 

 schválila na základě výběrového řízení výběr dodavatele na výstavbu sběrného 

 dvora v Žalově. Investiční náklady budou cca 7,4 mil. Kč, z toho 50% pokryje státní 

 dotace, 
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 vzala na vědomí analýzu potřebnosti počtu učeben na školní rok 2012/13 

 předloženou na žádost RM ředitelkou školy a souhlasila se žádostí ZŠ o změnu 

 zápisu v rejstříku škol. Nová kapacita je 660 žáků. 

 

 16. - 18. září přijela do našeho města návštěva z partnerského města Skawina, 

ležícího nedaleko Krakowa. Přijelo vedení města, kněz Jan a polské děti, které byly v péči 

naší ZŠ. U příležitosti návštěvy uspořádalo město slavnostní večer v hotelu Academic, 

kde vystoupili žáci ZUŠ, pěvecký sbor ROSA, navštívili Slavnosti levého a pravého 

břehu, ZŠ a skautské středisko Lípa. Vrcholem víkendu byla svatoludmilská pouť na 

Levém Hradci, kterou koncelebroval kněz Jan ze skawinské farnosti, jejíž součástí bylo 

také posvěcení našeho praporu města a obnovený prapor Sboru dobrovolných hasičů. 

  

  8. zasedání zastupitelstva  -  21. září 

 slib složil nový zastupitel Mgr. Robert Pejša (první náhradník TOP 09 za zemřelého 

 Bohdana Hejduka), 

 zvolilo členkou RM paní Marii Šlancarovou, 

 zvolilo předsedou FV ZM pana Martina Matase, členem FV pana Martina Urxe, 

 souhlasilo po doporučení RM s poskytnutím finančního příspěvku TJ Sokol Roztoky 

 ve výši 10 000 Kč, 

 vzalo na vědomí informaci o termínech výstavby nové modulové MŠ v Havlíčkově 

 ulici, termín otevření se předpokládá v listopadu 2011, 

 vzalo na vědomí Rozpočtový výhled města na roky 2012 až 2015, 

 vzalo na vědomí informaci starosty o odvolání paní Alice Mezkové z funkce 

 tajemnice  MÚ Roztoky z důvodu neplnění pracovních povinností. 
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19. jednání rady města  -  10. října 

 schválila finanční dar 10 000 Kč na podporu reprezentace sester Cihlářových na 

 Mistrovství světa v Austrálii ve sportovním aerobiku a fitness, konaného 18. - 

 24.10., 

 schválila poskytnutí věcných darů, sportovních dresů s logem města Roztoky  

 -  sestrám Cihlářovým, 

 -  fotbalovému klubu SK Roztoky, 

 -  volejbalovému oddílu TJ Sokol Roztoky, 

 souhlasila se záměrem revitalizace objektu Koliba v Tichém údolí podle předložené 

 architektonické studie 08. 2011, 

 souhlasila se záměrem výstavby investice „Prodejna textilu Roztoky“ v ulici Lidické

 společností PRO-SIN, 

 uložila odboru SRMŽP vypsat výběrové řízení na veřejnou zakázku zhotovení 

 projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení na přístavbu ZŠ podle 

 studie akad. arch. Tomáše Turka v rozsahu dvou tříd a sociálního zařízení, 

 vzala na vědomí informaci o negativním stanovisku České komory architektů 

 k veřejné zakázce - zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy a 

 dostavbu ZŠ, 

 stanovila prodejní cenu publikace Roztoky očima staletí (I. díl) na 250 Kč, 

 schválila příspěvek diakonii CČSH v Roztokách na provoz vozidla pro převoz 

 klientů ve výši 20 000 Kč. 

 

20. jednání rady města  -  24. října 

 schvaluje úpravy zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

 „Interiérové úpravy budovy MÚ Roztoky“, 

 uložila vypracovat analýzu dopadů záměru výstavby v Nádražní ulici na 

 infrastrukturu města. Uložila vedení města projednat s investorem budoucnost  
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 divadélka Kvítko, snížení výšky budov na maximálně pět nadzemních podlaží, 

 vybudování MŠ, vjezd do podzemních garáží od nádraží a odkoupení protějšího 

 domu v Nádražní ulici č. 55, 

 deklarovala podporu žádosti sdružení Roztoč o dotaci MŠMT na výstavbu 

 modulového objektu pro volnočasové aktivity s tím, že souhlasí s jeho umístěním na 

 části pozemku č.119/1 k.ú. Roztoky. Zastavěná část bude pronajata sdružení 

 Roztoč za podmínek uvedených v nájemní smlouvě. Po úspěšné realizaci projektu 

 sdružení Roztoč přistoupí na předčasné ukončení nájemní smlouvy se ZŠ, 

 uložila vedení města vyjednávat s investorem Vědeckotechnického parku PV 

 Roztoky 2 o podmínkách případné výjimky ze stavební uzávěry s ohledem na kladný 

 přínos pro město, 

 vzala na vědomí odstoupení stavební firmy BW stavitelství z veřejné zakázky 

 „Sběrný dvůr a zázemí TS“ na pozemku č.3156/1 k.ú. Žalov, 

 souhlasí s uzavřením realizační smlouvy s uchazečem, který se umístil na druhém 

 místě (Berger Bohemia, a.s.). 

 

9. zasedání zastupitelstva  -  2. listopadu 

 ukončilo diskuzi k darování pozemků Na Panenské II., 

 přijalo nabízený dar a souhlasilo s uzavřením darovací smlouvy s firmou Luneta, a.s. 

 v likvidaci, druh ostatní plocha, využití ostatní komunikace, vše v k. ú. Žalov, 

 vyjma veřejného osvětlení, 

 uložilo dále jednat o krocích k převzetí veřejného osvětlení Na Panenské II., 

 doporučilo RM zadání přípravy Regulačního plánu pro lokalitu Panenská I., 

 uložilo MÚ a vedení města předložit přehled kroků učiněných ve věci zavážení 

 zemníku Žalov a další sledování zavážení materiálu v ulici Za Cihelnou (zemník 

 Žalov) ve spolupráci s dotčenými obyvateli, 
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 vzalo na vědomí zprávu administrátora koncesního řízení „Výběr provozovatele 

 vodovodního a kanalizačního systému města Roztoky a souhlasilo s uzavřením 

 smlouvy s firmou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. . 

 

21. jednání rady města  -  14. listopadu 

 schválila Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z dotačních prostředků 

 rozpočtu města, 

 souhlasila s umístěním přístřešků (pergol) pro automobily před řadovými domy A22, 

 A23, A24 a A25 v obytné zóně Na Panenské II., dle předloženého projektu pro 

 změnu stavby před dokončením, 

 odložila projednání materiálu „Schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky na

 „Opravu vnitřního líce akumulačních komor vodojemu Žalov“, 

 vzala na vědomí zprávu o možnostech zřízení nového hřbitova v k.ú. Žalov a uložila 

 OSRMŽP vypsat výběrové řízení na zhotovení hydrogeologického průzkumu 

 ověřujícího možnosti zřízení veřejného pohřebiště, 

 souhlasila s prodloužením Dohody o společném postupu při využívání čistíren 

 odpadních vod (PČOV a MČOV) v Roztokách mezi městem a VUAB Pharma a.s. o 

 půl roku, tj. do konce června 2012, v případě nutnosti s možností prodloužení do

 konce roku 2012, 

 souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy mezi městem a VUAB Pharma a.s. na 

 využívání PČOV do konce června 2012, s možností prodloužení do konce roku 2012, 

 uložila místostarostovi panu Šefrovi předložit návrh řešení dopravního „ostrůvku“ 

 před nákupním centrem Tesco v Lidické ulici. 

  

 16. listopadu se konala na Tyršově náměstí vzpomínková slavnost u příležitosti Dne 

boje za svobodu a demokracii - 17. listopad 1939 a 1989. Krátké projevy přednesl prof. 

ThDr. Zdeněk Kučera a první porevoluční starosta Roztok, Vojtěch Sedláček. Součástí 
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byl také křest knihy Roztoky očima staletí (o ní více v kapitole Kultura) starostou města Janem 

Jakobem spolu s předsedou kulturní komise Tomášem Novotným. 

 

22. jednání rady města  -  30. listopadu 

 schválila zavedení tísňového domácího volání pro seniory a souhlasí s jeho 

 zavedením v roce 2012 v městské DPS na náklady města. Tísňové volání bude 

 napojeno na městskou policii. Každá osoba napojená na systém tísňového volání   

 bude hradit měsíční poplatek za pronájem zařízení 50 Kč, 

 schválila podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a 

 podpory podnikání, 

 schválila podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných 

 hasičů a složek IZS, 

 schválila podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. 

 

11. zasedání zastupitelstva města  -  14. prosince 

 přijalo finanční příspěvek od Letiště Praha, a.s. z programu na veřejně  prospěšné 

 účely „Dobré sousedství“: 

- 160 000 Kč na podporu projektu vybavení městského dětského hřiště sportovními 

prvky (hřiště před ZŠ v Žalově), 

- 40 000 Kč na akci „Výchovné zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi - Den dětí v 

červnu 2012, 

 - 30 000 Kč pro Náboženskou obec CČSH v Roztokách na zařízení komunitního 

  centra, 

- 45 276 Kč na pořízení automatizovaného externího defibrilátoru Philips Heart 

Start FRx do vybavení Městské policie Roztoky, 

- 150 000 Kč pro sdružení Roztoč na pořízení modulové stavby (kontejneru) jako 

prostor pro činnost sdružení, 
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 schválilo finanční podporu TJ Sokol Roztoky při realizaci projektu „Přístavba a 

 rekonstrukce sokolovny čp. 480 ve výši 5% celkových nákladů, tj. 79 040 Kč, 

 souhlasilo s podáním žádosti ze Středočeského fondu životního prostředí 

 „Zkvalitnění životního prostředí“ v oblasti podpory - výsadba zeleně, v rámci její 

 revitalizace ve výši 250 000 Kč, 

 souhlasilo na doporučení RM s uzavřením dodatku o prodloužení Dohody o 

 společném postupu při využívání čistírny odpadní vod, 

 schválilo přijetí dotace pro Jednotku dobrovolných hasičů ve výši 15 018 Kč, 

 schválilo územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a 

 výdaji bude krytý finančními prostředky z minulých let. Schodkové hospodaření bude 

 sloužit k financování investičních akcí, 

 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011 o veřejném pořádku a pohybu psů. 

23. jednání rady města  -  19. prosince 

 schválila Memorandum o spolupráci při výstavbě vědeckotechnických parků mezi 

 městem Roztoky a společností PV Roztoky s.r.o., 

 udělila výjimku ze stavební uzávěry pro výstavbu vědeckotechnického parku PV 

 Roztoky 2 realizovaného dle projektu Ing. arch. Smitky společností PV Roztoky 

 s.r.o. v lokalitě Panenská I. na pozemku par.č. 3028/6 v k.ú. Žalov. Tato výjimka ze 

 stavební uzávěry nabyde účinnosti podpisem Memoranda o spolupráci při výstavbě 

 vědecko-technických parků mezi městem Roztoky a PV Roztoky s.r.o.. 

 Město Roztoky akceptovalo vyjádření odboru správy, rozvoje města a oddělení 

 životního prostředí k předloženému záměru PV Roztoky s.r.o. a požadovalo 

 posouzení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (EIA), 

 schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu „Přístavba 

 k budově ZŠ Roztoky - projektová dokumentace a dodávka díla“ a ukládá OSRMŽP 

 vypsání výběrového řízení. 
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Obyvatelé města 

 K datu 31. prosince 2011 mělo město Roztoky cca  7 405 občanů. 

(Cizinci přihlášeni pouze k trvalému pobytu v Roztokách nejsou započteni). 

V roce 2011 se  narodilo 118 

   zemřelo   68 

   přistěhovalo 228 

   odstěhovalo 154 občanů. 

 

 V letošním roce proběhlo slavnostní vítání občánků Roztok: 

31. března v síni Zdenky Braunerové (SMR), 29 dětí ve třech skupinách, 

8. září v zasedací síni MÚ 41 dětí .  

Budova Středočeského muzea byla pro celkovou rekonstrukci od poloviny roku uzavřena. 

Vítají se pouze děti, jejichž rodiče o to mají zájem a přihlásí se. 

 

 

 V květnu a v září se ve vyzdobené zasedací síni radnice konalo setkání vedení města 

se seniory, kteří se dožili významného životního jubilea, 80, 85, 90 a více let.  

 
  
  

 Dne 8. března zemřel v nedožitých 81 letech Ing. Zdeněk Karas, CSc. . 

 Prožil celý svůj život v Roztokách, kde po mnoho let pracoval v zastupitelstvu, 

výborech a komisích města. Jako jeden z mála, kteří se angažovali v komunální politice 

již před listopadem 1989, se vyrovnal se změnou společenských poměrů a pokračoval 

v práci pro svou obec i v polistopadovém období. 

 

Foto a více informací v příloze kroniky. 
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Život ve městě  

 

 Nový rok byl uvítán tradičním ohňostrojem! I když mnohá města v republice tyto 

oslavy nemohla uskutečnit z finančních důvodů, Roztoky nakonec za přispění sponzorů 

hezkou tradici neporušily. 

 I v roce 2011 v Roztokách platila stavební uzávěra. 

 Stav rozpracovanosti ke konci roku 2011: 

Aktivní městský park - Školní náměstí: 

 V roce 2011 vykácení přestárlých dřevin. 

Dostavba ZŠ Roztoky: 

 Provedena úprava chodby na dvě učebny. Polovinu nákladů hradil MÚ, druhou 

firma Pohl. 

 Schválena přístavba ve formě dřevostavby o dvou učebnách u zahradního průčelí 

školní budovy. Limitní cena byla stanovena na 4,5 mil. Kč. Zhotovení zakázky do konce 

července 2012. Vítězem výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace se stala 

firma Helika, a.s. . 

Jídelna ZŠ: 

 Schválena zadávací dokumentace veřejné zakázky „Zateplení školní jídelny ZŠ 

Roztoky“ a vypsání výběrového řízení, byla vybrána firma na provedení izolace spodní 

části budovy. 

Na Dubečnici: 

 Pokračováno ve výstavbě. 

Modulová MŠ - Havlíčkova ulice  

 Modulová MŠ pro 50 dětí byla slavnostně otevřena v pátek 9. prosince. 

Děti v ní byly přivítány 12. prosince 2011. Investiční priorita města byla splněna. 
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Regulační plán Tiché údolí: 

 Schválený RP nebyl v roce 2010 zveřejněn právně bezchybným způsobem a nenabyl 

tedy účinnosti. 

 ZM 2. března 2011 revokovalo usnesení ZM ze dne 22. září 2010 a schválilo 

opatření obecné povahy, kterým se vydává Regulační plán Tiché údolí s termínem 

účinnosti 20. března 2011, záplavové území zatím písemně nebylo stanoveno. 

Sběrný dvůr: 

 RM schválila zadávací dokumentaci SD a zázemí TS na pozemku 3156/1 k.ú. 

Žalov, dále schválila na základě výběrového řízení dodavatele, který však odstoupil a 

realizační smlouva byla podepsána s druhým v pořadí, firmou Berger Bohemia, a.s. 

Náklady mají být cca 7.4 mil Kč, z toho 50% pokryje státní dotace. 

Vědeckotechnický park Roztoky: 

 V listopadu 2011 byl plně zprovozněn. 

Vědeckotechnický park PV2 Roztoky:  

 V průběhu roku podala společnost PV Roztoky s.r.o. dceřiná společnost Trigemy) 

návrh na vybudování dvou průmyslových objektů v sousedství dokončeného VTP. Jeden 

objekt PV1 měl být mezi dokončeným VTP a bytovou zástavbou v ulici Borkovského, 

druhý PV2 mezi VTP a penzionem Těšík, kde platí stavební uzávěra.  

 20. prosince podepsaly obě strany Memorandum, podle kterého nebude postavena 

budova PV1, pro výstavbu PV2 byla schválena výjimka ze stavební uzávěry. Budova 

tak zaplní proluku u hlavní komunikace. V územním plánu je toto území stanoveno jako 

pásmo nerušící výroby a služeb. 

Výstavba Panenská II. 

 Výstavba pokračuje. 

Více v příloze kroniky a CD Roztoky 2011. 

Voda: 

 13 ZM 8. prosince 2010 schválilo na doporučení RM cenu vodného a stočného na 

rok 2011 ve výši  62,48 Kč/m3 s účinností od 1. ledna 2011. 
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 19. srpna jsem po domluvě navštívila pracoviště Severočeských vodovodů a 

kanalizací, a.s. v Lidické ulici v Roztokách a spolu s mistrem provozu vody a kanalizace 

p. Jaromírem Horváthem i vodojem. 

 Vodojem na Dubečnici byl vybudován v osmdesátých až devadesátých letech 

minulého století (r. 1986). 

 Dříve zásobovaly Roztoky studny u Vltavy, ze kterých se tlačila voda na malý 

vodojem a odtud do Roztok. Ten už v současnosti není v provozu, potrubí se užívá 

k opačné cestě zásobování dolních Roztok. 

 Současný vodojem je montovaný z prefabrikátů a potřebuje již vnitřní asanaci.  

 Tvoří ho 2 komory, každá o obsahu 2000 m3, který stačí pokrýt spotřebu celého 

města, včetně VÚAB, která činí cca 1700 m3.  

 Jedna komora je 40 m dlouhá, 9 m široká a 5 m vysoká. 

 Obnova vnitřních nátěrů komor se původně předpokládala provést sklem, od toho se 

ustoupilo a nyní se pro obnovu komor užívá postřik na cementové bázi materiálem 

Vandex. Nejdříve je ovšem nutné stěny komor odpískovat, vyspravit a potom nastříkat. 

Celá obnova je velmi náročná na kvalitu práce. Při dodržení vysoké kvality má povrch 

životnost až 50 let. Obnova obou komor by měla stát cca 7 mil. Kč. 

 Vodojem je nyní zásobován z vodojemů vybudovaných na území Horoměřic a 

Suchdola. Odtud se voda dostává 5 km dlouhým přivaděčem. Zásobovány jsou také 

Úholičky, Únětice a Velké Přílepy. 

 V listopadu byl schválen ZM výsledek koncesního řízení na provozovatele vodovodů 

a kanalizací. Vítězem na desetileté období se stal současný provozovatel, Severočeské 

vodovody a kanalizace, a.s., který nabídl nejnižší cenu vodného a stočného, nejvýraznější 

úspory v režijních nákladech a snížení procenta svého čistého zisku. 

 Ze závěrečné zprávy Vodovodů a kanalizací za rok 2011 mimo jiné vyplývá, že k 31. 

prosinci 2011 bylo v Roztokách evidováno 2230 vodoměrů, z toho 1535 je majetkem 

města, zbytek SčVK.  K 31. 12. 2011 bylo ve městě 1891 kanalizačních přípojek. 
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Odpady: 

 Svoz separovaného odpadu zajišťovaly v roce 2011 Technické služby města, svoz 

popelnic, kontejnerů i biopopelnic zajišťovala firma Regios, a.s. 

Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2011 v příloze kroniky. 

 

 Od 24. ledna 2011 platí nová Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích.  

poplatek za odpady 500,-Kč za osobu a rok 

poplatek ze psů za jednoho psa 700,-Kč 

poplatek za druhého a každého dalšího psa 1000,-Kč 

poplatek za jednoho psa (majitel je důchodce) 200,-Kč 

poplatek za druhého a dalšího psa (důchodce) 300,-Kč 

poplatek z ubytovací kapacity 4,-Kč za lůžko a den 

poplatek za provozovaný hrací přístroj 5000,-Kč za přístroj a 3 měsíce. 

 Od poplatků za odpady jsou osvobozeni občané starší 75 let a občané pobývající více 

než 6 měsíců v roce mimo území Roztok. 

 U poplatku ze psů platí sleva 100 Kč ze sazby za označení psa mikročipem. 

 

VUAB Pharma, a.s. v současnosti: 

 V současnosti se její výroba zaměřuje na tři hlavní oblasti: 

1) Biologickou výrobu spojenou se stávajícím výrobním portfoliem 

2) Konečné lékové formy zahrnující výrobu suchých a kapalných injekcí 

3) Vývoj a výroba nových platinových specialit a API, zejména pro léčbu onkologických 

 onemocnění. 

  Společnost má v současné době fermentační kapacitu 50 m3 a certifikované prostory 

pro výrobu API a HAPI. 

 

Firma Sevapharma, a.s. v Roztokách: 

 V roce 2009 navázala firma smluvní vztah se společností VUAB v Roztokách, kde 

si pronajala prostory s cílem vybudovat v nich novou výrobně výzkumnou jednotku, 

určenou pro smluvní výrobu přípravku Lupidon (velmi účinná léčba oparů). V závěru 
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roku 2010 byla dokončena smluvní a projektová příprava pro vybudování ostatních 

výrobních prostor pro další přípravky. V průběhu roku 2011 došlo k vybudování všech 

vlastních plnohodnotných výrobních prostor v pronajatých prostorách VUAB 

Pharma,a.s. v Roztokách.  

 V roce 2011 je Sevapharma a.s. kompletně přestěhována do areálu VUAB, kde 

rozvíjí svoji výrobní a výzkumnou činnost, má zde i své kancelářské zázemí. Je firmou 

„malého typu“, má pouze 45 kmenových zaměstnanců, je držitelem příslušných výrobních 

povolení a certifikátů správné výrobní praxe ve farmaceutickém oboru. 

Více v příloze kroniky. 

 8. února se konalo v restauraci U Šmucrů setkání pana starosty Jana Jakoba a 

předsedy kulturní komise Tomáše Novotného s roztockými a žalovskými spolky. Pozvání 

přijali skauti, tomíci, sdružení Roztoč, členové mysliveckého sdružení Hubertus, 

fotbalového klubu, zástupkyně Svazu postižených civilizačními chorobami, divadelnice z 

Kvítka, zástupkyně Sokola, MC Rožálek, Města pro život, Vlastivědného klubu, spolku 

Zámeček žije. Zástupci neziskových organizací představili svoji činnost a požádali město 

o podporu. 

 16. dubna se konaly Jarní trhy v Zahradě vůní, malé tržiště ve francouzském duchu. 

 14. května v parku na Tyršově náměstí proběhl již třetí Bleší trh, který se zde 

setkává s velikým ohlasem. Sešlo se přes 40 prodejců a zhruba 400 návštěvníků. 

Podzimní se konal 8. října. 

 Od 2. září na Tyršově náměstí začaly Farmářské trhy. S dotací od MŽP ve výši 

150 000 Kč město pořídilo jednotné dřevěné stánky a rozvod elektřiny. Trhy se konaly 

každý týden do konce listopadu. RM schválila provozní řád tržiště i ostatních tržních 

míst ve městě. 

 17. září se konal na Tyršově náměstí 6. ročník Roztockých řemeslnických trhů 

Festero. 
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 5. listopadu v Zahradě vůní proběhly Podzimní trhy spolu s malým antikvariátem 

z jehož výnosu budou financovány úpravy prostoru u ateliéru sdružení Roztoč 

v Havlíčkově ulici. 

  

 V letošním roce jsem navštívila Klubovnu důchodců v Havlíčkově ulici č. 713. 

 Po dřívějších provizoriích byl tento prostor upraven na klubovnu v roce 2004 (viz 

kronika). Jsou to 3 malé místnosti: kuchyňka, společenská místnost a místnost pro 

počítač. Veškeré náklady na zařízení a provoz klubovny hradí Městský úřad. Senioři se 

scházejí dvakrát v týdnu po celý rok. K dispozici jsou zde informace o akcích pořádaných 

ZO Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, např. návštěvy divadel, zájezdy po 

ČR i do zahraničí, ozdravné pobyty, specializovaná cvičení, plavání. K dispozici jsou 

časopisy i literatura z oboru sociálního poradenství a zdravotnictví. Místnosti klubovny 

jsou využívány také k členským schůzím ZO SPCCH, předsedkyně pí. Ing. Nadrchalová 

a Vlastivědného kroužku, vedoucí pí. Ing. Pecenová. O klubovnu se stará pí. Faltová, 

zájezdy připravuje pí. Pařízková. Již od roku 1998 je vedena Kronika klubu důchodců, 

kde jsou všechny akce dokumentovány pí. Zámeckou. Organizace má zhruba 300 členů. 

Přístupná je však všem seniorům našeho města. 

Podrobnější popis činnosti a foto z předvánočního setkání v klubovně důchodců v příloze kroniky a CD Roztoky v roce 2011. 

 

 Do Domu s pečovatelskou službou dvakrát zavítali žáci 2. B z Velkých Přílep spolu 

s pí. učitelkou Brzicovou a pí. ředitelkou Z. Hlouškovou. Děti spolu s rodiči připravily 

pohoštění, i nástěnku s fotografiemi z první návštěvy. Po vystoupení dětí se do soutěží 

s dětmi zapojili i senioři. Bylo to krásné zpestření a všichni se těší na příští návštěvu. 

 17. září bylo naše město spolu s Klecany, s pomocí Únětic, Úholiček, Suchdola, 

Libčic nad Vltavou, Husince a Máslovic pořadatelem „Slavností levého a pravého břehu“. 

Na každém z břehů se konaly vystoupení, různé atrakce, sportovní klání, trhy, 

občerstvení, byl posílen přívoz, vyjet se mohlo i parníkem. Po setmění zaujala ohnivá 
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show nad hladinou řeky. Poděkování patří duchovnímu otci celé akce, starostovi Únětic 

panu Vladimíru Vytiskovi i ostatním organizátorům. 

Co je ve městě nového: 

-  Největší prioritou města pro tento rok bylo otevření nové modulové MŠ pro 50 dětí, 

 která byla slavnostně otevřena 12. prosince. Více v kapitole Školství. 

- Nejsladší změnou určitě byla rekonstrukce prostor bývalé pošty na Tyršově náměstí 

 (viz kronika 2010), která proměnila nevábné prostory na velmi příjemnou kavárnu.  

 Kavárna má stylový interiér, bohatou nabídku, příjemnou obsluhu i hezky upravenou 

 zahrádku na dvorku,  

- na Tyršově náměstí byl otevřen kadeřnický salon, 

- prodejna parfumerie a hraček byla přestěhována do větších prostor na Tyršově 

 náměstí čp 1732, 

- během roku 2011 byla- provizorně zpevněna ulice Na Valech a zarovnána  

   Wolkerova ulice, 

  - provedena výměna vodovodních přípojek a následně nový  

   povrch Masarykovy ulice od Nerudovy po Havlíčkovu ulici, 

   výměna vodovodních přípojek v Jungmannově ulici (povrch 

   v roce 2012), 

  -  zahájena zavážka prostoru za Panenskou I., ulicí Za  

   Cihelnou, která je v územním plánu vedena jako rekultivační 

   skládka, ale množství velkých nákladních aut a jejich  

   frekvence velmi obtěžovala obyvatele Panenské I.  

   Několikrát se stížnosti občanů projednávaly na MÚ a  

   zveřejněny byly i v České televizi ve zprávách z regionů. 

   

 27. listopadu byl starostou města na Tyršově náměstí slavnostně rozsvícen vánoční 

strom. Hezkou atmosféru doplnily stánky s občerstvením, adventními dekoracemi a 

vystoupení pěveckého sboru ROSA. 
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 Se zesnulým prezidentem Václavem Havlem se naše město rozloučilo Zádušní mší 

v kostele sv. Jana Křtitele v Roztokách 23. prosince. 

 Živé jesličky se z důvodu státního smutku nekonaly. 

     

Více v příloze kroniky a prezentaci Roztoky 2011 na CD. 

 

 

 Od 1. dubna byla zrušena platnost papírové padesátikoruny. 

 Od 1. července nelze zapisovat děti mladší 10 let do cestovního pasu rodičů. 

Dosavadní zápisy byly platné do 26. června 2012. Děti budou muset mít nově vlastní 

cestovní pas či elektronický OP.  

 Psi, kočky a fretky mohou od 3. července cestovat jen s čipem. 
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Doprava 

 

 Od nového jízdního řádu vlaků, tj. 12. prosince 2010 došlo k několika změnám: 

Zavedení 1. třídy na trati na Masarykovo nádraží a prodloužení Příměstské linky 

Roztoky - Libeň o víkendech na Roztoky - Hostivař jsem již psala v kronice 2010. 

Doplňuji, že byla upravena sleva na zpáteční jízdenky z 10% na 5%, přirážka za 

vystavení jízdenky ve vlaku po nástupu v obsazené stanici byla zvýšena na 40 Kč a 

přirážka pro černé pasažéry na 1 000 Kč. 

 Od 11. prosince 2011 s platností nového jízdního řádu byla v ranní špičce posílena 

Městská železniční linka Roztoky - Libeň. 

 V tomto roce přestala na této lince jezdit souprava Regionova, která zde jezdila od 

roku 2007. Stále stoupá počet zájemců o cestu do Prahy vlakem, byla proto nahrazena 

vícemístnými zrenovovanými staršími vagony. 

 

 Autobusové jízdné bylo od 1. ledna 2011 zdraženo ve vnějších pásmech PID o 20%, 

což se týká i Roztok. Jízdenka po Roztokách či z Roztok do pásma 2 nyní stojí 12 Kč  

(dříve 10 Kč). Čtvrtletní kupon pro jedno vnější pásmo stojí 760 Kč (dříve 630 Kč), 

měsíční 300 Kč (dříve 230 Kč). Zvýšením jízdného měla být pokryta snížená dotace 

Středočeského kraje a zachovány všechny dosavadní spoje. 

 Autobusová doprava je financována ze zisků z jízdného a z dotací. Příspěvek od 

státu na základní dopravní obslužnost dostal kraj stejnou jako v loňském roce a vlastní 

daňové výnosy má kraj vyšší než před rokem. V našem případě se na dotacích podílí 

Praha, Středočeský kraj a obce. 

 Středočeský kraj chtěl svou spoluúčast na financování dopravní obslužnosti snížit o 

24%. Praha svůj příspěvek navýšila, obce by měly přispět stejně jako v minulém roce. 

 Dotace kraje však měla být najednou snížena o dalších 10 milionů, takže škrtání 

spojů. Díky škrtům je podíl kraje na těchto dotacích nejmenší. 
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 Města a obce ze severní části regionu Prahy-západ se sešly 27. ledna na jednání, ze 

kterého vzešlo jejich stanovisko k záměru Středočeského kraje snížit příspěvek na 

dopravní obslužnost linek PID. 

 29. ledna se náš pan starosta spolu s místostarostou Šefrem a další stovkou zástupců 

středočeských měst a obcí zúčastnil zasedání krajského zastupitelstva, které se mělo 

věnovat výhradně problematice dopravy. Po hodinu trvajících obstrukcích bylo zasedání 

hejtmanem Rathem ukončeno, protože díky postoji zastupitelů z ČSSD a KSČM nebyl 

schválen ani program jednání. 

 Z těchto důvodů vznikla petice Škrtobus hejtmana Ratha, jehož členem petičního 

výboru byl i náš pan starosta. Petice chtěla získat alespoň tisíc fyzických podpisů, aby se 

tímto problémem muselo zabývat krajské zastupitelstvo ze zákona. Byla to jediná cesta, 

jak přimět hejtmana Ratha alespoň k diskuzi. 

 V Roztokách podepsalo petici více než 600 lidí. 

 Po dalších zdlouhavých jednáních byl v Roztokách z vůle kraje zrušen jeden spoj 

autobusové linky 340, ráno v 8.00 z Prahy na Levý Hradec a zpět. 

 

 16. června v celé ČR proběhla 24 hodinová stávka v dopravě, nevyjel žádný vlak, 

v Praze nejezdilo metro (prvně zastaveno), jezdily některé busy a některé tramvaje. 

Z Roztok a zpět jely některé spoje linky č. 350. 

 Praha zareagovala naprostým poklidem, žádný dopravní kolaps, velký počet cyklistů, 

všichni příjemní a usměvaví. Bylo krásně, 270 C. V důsledku omezení provozu MHD 

použila kolo téměř třetina Pražanů pohybujících se po městě. V Roztokách obdobně. 

 

 Od 1. července došlo k rozšíření bezplatné přepravy na území Prahy pro děti od 10 do 

15 let a pro seniory od 65 do 70 let. Bezplatná přeprava je podmíněna prokázáním se 

opencard s nahranou slevovou aplikací „Jízdné zdarma“ v ceně 120 Kč s platností max. 6 

let.  Cena základního jízdného byla zvýšena na 32 Kč při prodloužení platnosti jízdenky 

ze 75 na 90 minut. 

 

Více informací v příloze kroniky. 
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Bezpečnostní situace 

 Městská policie zajišťovala v roce 2011 nepřetržitou 24hodinovou službu ve městě.  

Personální stav: 1 vedoucí strážník a 8 strážníků. 

 

 Činnost městské policie: 

 na pokutách uloženo 62 000 Kč,  

 uloženo 43 bloků na pokutu nezaplacenou na místě v částce 32 500 Kč, 

 projednáno 380 přestupků v dopravě, 

 šetřeno 118 přestupků proti majetku, 

 zajištěno 23 pachatelů trestné činnosti a 8 řidičů po požití alkoholu, 

 v rámci hlídkové činnosti zajištěno a předáno 11 hledaných osob, nalezeno 6 vozidel 

 v pátrání, kontrolováno 721 osob zejména v nočních hodinách, 

 provedeno 31 odchytů volně pobíhajících psů. 

 

 Za pozornost stojí: 

o 10. ledna opět hořelo ve zdevastované Maxmiliánce, nepořádek na podlaze půdy, 

o neustávají krádeže měděných okapových svodů:  

 leden: Palackého ulice, Solníky, únor: vyrušen zloděj opět v Palackého ulici, 

o v rámci hlídkové činnosti byla kontrolována v ulici Tiché údolí osoba, která vezla na 

 káře 6 ks litinových krytů od elektrorozvoden. Kryty byly odcizeny z vodárny 

 VÚAB Pharma, 

o 18. května bylo oznámeno vloupání do budovy MÚ. Vloupání bylo provedeno 

 zadními dveřmi ze dvora, vypáčeny byly dvoje mříže, do místnosti - pokladna, do 

 trezoru a odcizena byla finanční hotovost a stravenky. 
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 Starosta města Chrastava Ing. Michael Canov poděkoval dopisem Městské policii 

Roztoky za loňskou pomoc při srpnových povodních. 

  

 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, stanice Roztoky provedl v roce 2011 

288 zásahů, z toho nejvíce technických zásahů, potom dopravní nehody a požáry.  

 

 Roztocká jednotka Sboru dobrovolných hasičů byla pozvána do polského 

partnerského města Skawiny na hasičskou soutěž. Závodů se zúčastnilo 17 družstev 

z Polska a 2 zahraniční družstva, která nebyla zahrnuta do soutěžních výsledků.  

Družstvo našich hasičů dosáhlo času, který by stačil na třetí místo.  

 Po soutěži při cestě do hotelu naši hasiči narazili na dopravní nehodu a provedli 

profesionální zásah ještě před příjezdem polských záchranných sborů.  

 Při slavnostním vyhodnocení byla JSDH Roztoky za tento zásah pochválena a 

pozvána na příští ročník. Po návratu jim poděkoval i starosta města. 

 

 1. října proběhly velké oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů 

v Roztokách na Tyršově náměstí. V úvodu jim byl předán starostou města obnovený 

prapor, který byl posvěcen při svatoludmilské mši na Levém Hradci 18. září a navázána 

pamětní stuha. Vybraní řádní členové jednotky dostali Čestná uznání za příkladnou 

práci pro dobrovolné hasičstvo a mladí hasiči složili slavnostní přísahu.  

 Následoval bohatý program pro malé i velké: 

- ukázka práce záchranářů, první pomoci, hašení domku, 

- ukázka slanění z žebříku a záchrana, 

- eujack (dřevorubecká show), David Síla - mistr Evropy 2011 a Jindřich Pražák, 

- ukázka hasičské techniky a ukázka zásahu při dopravní nehodě s vyproštěním osoby. 

Celá oslava byla uspořádána ve spolupráci s městem Roztoky a řadou sponzorů. 

 

Více informací v příloze kroniky a CD Roztoky 2011. 
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Zdravotnictví 

 V budově nemocnice v Roztokách od 1. dubna ordinují oční lékaři MUDr. Ján 

Lešťák a MUDr. Renata Roncová, MUDr. Kandaková přestěhovala svoji ordinaci na 

Tyršovo náměstí. 

 Na Tyršovo náměstí se přestěhovala i prodejna Optiky. 

 Od ledna byla otevřena nová ordinace ortopedie v RHG nemocnici. Jednou týdně  

zde ordinuje MUDr. Lubomír Zelenka. 

 

V roce 2011 byly v našem městě zajištěny následující zdravotnické služby: 

 

1. praktičtí lékaři 4 

2. dětští lékaři 2 

3. stomatologie  3 

4. ortodoncie  1 

5. ortopedie  2 

6. kožní   2 

7. psychiatrie  1 

8. psychologie  1  

9. ušní, nosní, krční 1 

10. foniatrie  1 

11. neurologie  2 

12. gynekologie  1 

13. oční   3 

14. rehabilitace 

15. diabetická poradna 

16. lékárna   2 

 

Rozpis zdravotnických služeb v příloze kroniky. 
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Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Roztoky: 

 Jeho základní náplní práce je pomoc zdravotně postiženým spoluobčanům a seniorům 

s jejich problémy a se začleněním do dnešního způsobu života, který se velice rychle mění. 

Zajišťuje účast na ozdravných pobytech, na plavání v plaveckém bazénu v Suchdole, 

v Roztokách vede specializované cvičení kardiaků, organizuje autobusové zájezdy do 

pražských divadel, autobusové zájezdy po ČR, společenská setkání, přednášky se 

zdravotní tematikou a jubilanty potěší návštěvou a malým dárečkem. Ve spolupráci se 

ZŠ jsou pořádány kurzy práce s počítačem. 

 

 Lepší dostupnost České pošty pro zdravotně postižené občany. 

 Na Tyršově nám. u Masarykovy ulice bylo vyhrazeno stání pro ZTP. Odtud je na 

poštu přístup bezbariérový. Majitelé průkazu ZTP a lidé starší 75 let mohou uplatnit na 

poště přednost. Možnost vjezdu těžce zdravotně postižených občanů do zákazu vjezdu 

upravuje zákon, který musí respektovat policie i město (vjet mohou na nezbytně nutnou 

dobu). 

 

Podrobnější informace v příloze kroniky. 

 

 



37 
 

Školství 

 MŠ Přemyslovská měla ve školním roce 2011/12 tři třídy předškolní přípravy a pouze 

jednu třídu mladších dětí (od 4 do 5 let). Děti rády využívají zájmové kroužky (výtvarný 

kroužek, angličtina, hra na zobcovou flétnu), radost mají z divadélek a vítají i výpravy 

do okolní přírody. Absolvovaly plavecký kurz a na vánoční besídce se představily rodičům 

i prarodičům. 

 MŠ Spěšného měla 19 nových dětí, dvě předškolní oddělení. Kromě zájmových 

kroužků využívala spolupráci se ZUŠ (zajímavé koncerty), také s p. Pavlíkem a jeho 

kolegyní (pořad „Já písnička“). MŠ se také zapojila do projektu Prevence sociálně 

patologických jevů - výchova ke zdravému způsobu života, formování postojů a 

vytváření pozitivního sociálního prostředí a vazeb. Zdraví dětí podpořila návštěvami 

solné jeskyně. 

 9. prosince byla otevřena nová modulová MŠ v Havlíčkově ulici.  

V pondělí, 12. prosince v ní bylo přivítáno 50 nových dětí. 

 Předcházelo tomu rozhodnutí o umístění, o použité technologii, zajištění finančních 

zdrojů, následovalo výběrové řízení na dodavatele stavby a všechna potřebná povolení. 

Samotné moduly byly sestaveny během dvou dnů, ale bylo potřeba mnoho stavebních 

úprav uvnitř i v okolí budovy. Dále bylo nutno vybavit školku nábytkem, hračkami, 

kuchyni novým zařízením a navýšit kapacitu MŠ na krajském úřadu. 

Velkou zásluhu na otevření a zprovoznění školky měla její pí. ředitelka Kulhánková, 

které se počet dětí pořádně rozrostl. 

 Hranice pro přijetí dítěte do školky se snížila na tři a půl roku. Nebylo uspokojeno 

dalších 42 přihlášek. 

  

 Základní škola: 

 Zápis dětí do 1. třídy ZŠ se konal 31. ledna v Žalově, 1. února v Roztokách. 
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 ZŠ nabídla rodičům adaptační kurz pro předškolní děti - Školáček, bylo to 5 setkání 

ve škole, které vedly paní učitelky 1. stupně. V rámci spolupráce s MŠ chodili předškoláci 

pravidelně na náslech a obhlídku ZŠ. 

 Od 1. dubna měla škola v platnosti nový školní řád, schválený pedagogickou i 

školskou radou.   

  

 Již druhým rokem ZŠ realizuje dvouletý projekt Šance pro všechny aneb rovný 

přístup ke vzdělání, který navazuje na dlouhodobou činnost školy v oblasti poradenství a 

odborné péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato práce je zaměřená 

nejen na pomoc žákům, ale i na spolupráci s rodiči. 

 Projekt běží podle plánu včetně spolupráce odborného týmu a vzdělávacího centra 

Lexik, které zajišťuje mimoškolní část projektu ve svých prostorách. Na výsledcích je znát 

i přístup rodičů, kteří se snaží se školou spolupracovat, poněvadž podpora dítěte 

v domácím prostředí je nezanedbatelná.  

 Do května 2011 škola díky projektu podpořila již 79 žáků školy a aktivně 

spolupracovala s 36 rodiči. 

 Pro celý odborný tým bylo příjemné pozorovat, jak se měnil prospěch jednotlivých 

žáků i jejich přístup ke škole a studiu. Někdy stačilo několik měsíců práce v malých 

skupinkách pod vedením speciálního pedagoga a žáci udělali výrazný pokrok.  Tím  byla 

odměněna práce navíc i papírování, které je nutno podstoupit.  

 Škola má nyní velmi dobré vyhlídky na financování různých vzdělávacích programů 

ke standardu základního vzdělání. Současný stav školy je však z hlediska kapacity 

hraniční, proto je nutné, aby byla nadále zajištěna kvalita výuky, zajistit v co nejkratší 

době dostavbu ZŠ. 

 

 V letošním roce byla v ZŠ v Roztokách provedena úprava chodby na dvě učebny. 

Polovinu nákladů hradil MÚ, druhou firma Pohl. 
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 Schválena byla přístavba ve formě dřevostavby o dvou učebnách u zahradního 

průčelí školní budovy. Limitní cena byla stanovena na 4,5 mil. Kč. Zhotovení zakázky 

do konce července 2012. 

  

 

 Olympiáda z českého jazyka - školní kolo: 

Ze 14 zúčastněných žáků osmých a deváté třídy se umístili: 

Marek Cozl 1. místo 

Michaela Soukupová 2. místo s postupem do okresní soutěže 

 

V okresním kole se sešlo 21 soutěžících: 

Marek Cozl 8. místo 

Michaela Soukupová 11. místo 

 

 Olympiáda v anglickém jazyce - školní kolo: 

Z 18 žáků druhého stupně se umístili: 

6. - 7. ročník: Doreen Prittsová 1. místo 

8. - 9. ročník: Polina Nozdrina 1. místo 

Soutěž měla dvě části, písemnou a ústní. Testy měly čtyři části: gramatika, slovní zásoba, 

čtení s porozuměním a poslech s porozuměním. 

V okresním kole - kategorie 1.A: 

Doreen Prittsová 6. místo 

Markéta Polívková 15. místo 

kategorie 2.A: 

Polina Nozdrina 4. místo 

Michaela Soukupová 11. místo. 

 

 V březnu ve školní sportovní lize se volejbalové dívčí družstvo (N. Čedíková, M. 

Nováková, T. Dejdová, D. Emingerová, K. Romová, N. Kobrlová a Z. Kovaříková 

s panem učitelem Cihlářem umístilo na 1. místě ze 16 družstev. 
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 19. května proběhlo středočeské a pražské kolo Přeboru škol v orientačním běhu, 

kterého se zúčastnilo 37 škol, za které startovalo více než 10 členů oddílu orientačního 

běhu Roztoky.  

Umístění:  ZŠ Roztoky kat. 4. -. 5. tříd 2. místo 

Je to soutěž kolektivní, sčítají se výsledky jednotlivců. 

ZŠ Roztoky - jednotlivci: 

Kateřina Čermáková kat. 4.-.5. tříd 6. místo 

Anna Lebedová  10. místo 

Aneta Chalupová  11. místo 

Priyanka Choudhary  13. místo 

Marie Čechová  17. místo 

Šimon Roubal  1. místo 

Kryštof Jirásek  13. místo 

Jonáš Felkel  22. místo 

Ostatní školy - jednotlivci: 

Linda Sedláčková kat. 4. - 5. tříd 9. místo 

Tomáš Jíra kat. 6. - 7. roč. 4. místo 

Bára Němcová kat. 8. - 9. roč. 1. místo 

Hana Voltrová  9. místo 

Adéla Brodská kat. 1.- 4. roč. SŠ 6. místo 

Žofie Matějková  7. místo 

 

 V rámci Dne Země škola pomohla vyčistit některá roztocká zákoutí a zeleň od 

odpadků.  

 

 Školní rok 2010/11 byl 24. června zakončen školní zahradní slavností. 
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 Prázdniny byly jako vždy využity k opravám a úklidu obou našich škol. Ve škole 

v Roztokách proběhla úprava části chodby na dvě nové učebny, na které ZM schválilo 

peníze pro školu navíc. Učebny budou sloužit především dělení tříd na skupiny - český 

jazyk, cizí jazyky, matematika. V sále pod jídelnou byly vyměněny podlahy, okna a 

podhledy. 

 V žalovské škole byla provedena oprava podlahy v tělocvičně, pokračováno 

v modernizaci toalet a největší práce se týkaly budovy - obvodová drenáž celé budovy. 

Vše finančně pokryl MÚ. 

 Škola se postupně vybavuje krásným barevným nábytkem a moderními výukovými 

pomůckami. 

  Změnila se i školní zahrada u ZŠ na Školním náměstí, kde přibylo dětské hřiště pro 

školní družinu, byl postaven nový altán, který byl finančně podpořen Letištěm Praha. 

Dodržování pravidel stanovila směrnice pro školní zahradu s platností od září 2011. 

 Ne všem se to líbilo, ale zahrada patří škole a není veřejná. 

 

 Ve školním roce 2011/12 byly otevřeny 4 první třídy, do kterých nastoupilo cca 106 

dětí. Dvě třídy byly v Žalově, dvě na Školním náměstí. K zápisu přišlo 120 dětí 

především z Roztok, několik dětí z Úholiček a Velkých Přílep. Kapacita školy bohužel 

neumožnila přijmout všechny děti, přednost měly děti z Roztok. Některé děti měly odklad 

školní docházky. 

 Celkem měla škola 24 tříd, 17 v budově na Školním náměstí, 7 v budově školy 

v Žalově, 545 žáků, 48 pedagogických a 18 nepedagogických zaměstnanců. Na prvním 

stupni bylo 17 tříd, na druhém 7. 

 Volitelné předměty pro žáky 2. stupně: 

informatika, jazyky: španělský, ruský, francouzský, konverzace v anglickém jazyce, 

sportovní hry. 

 Nabídka kroužků: keramika, sportovní hry, pohybové hry, florbal, základy 

gymnastiky, němčina pro 1. stupeň, angličtina pro žáky 1. a 2. tříd, malířský kroužek pro 

2. stupeň, umělecko-řemeslný kroužek, základy francouzštiny, country tance, 

muzicírování pro 2. stupeň, příprava na střední školu - český jazyk, matematika. 
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 Školní družina využívala nové herní prvky na školní zahradě. 

 Všichni se začali učit podle nového Školního vzdělávacího programu - Škola pro 

všechny. Na škole působí výchovný poradce pro volbu povolání i speciální pedagog pro 

děti s individuálním vzdělávacím plánem. Byla nabízena i logopedie pro nápravu řeči. 

 Školní knihovna byla přemístěna do přízemí budovy školy. 

 

 V rámci návštěvy z partnerského města Skawina přijelo do naší ZŠ 20 dětí (žáci 

5 tříd ze dvou ZŠ), 3 učitelky a paní ředitelka Anita Karczewska. 

 Děti si užily řemeslnické trhy na náměstí, soutěžily se skauty v jejich osadě, 

navštívily svatoludmilskou pouť na Levém Hradci, zámek Loučeň a podívaly se i do 

Prahy. 

Na závěr proběhl tvrdý boj v bowlingu i míčových hrách. Celý program byl velmi dobře 

přijat. 

 

 Návštěva ze Slovenska. 

 V týdnu od 10. října navštívilo naši školu také 16 žáků a 6 učitelů ze ZŠ v Popradu. 

Škola požádala, zdali by se mohl uskutečnit výměnný pobyt žáků. Záměrem bylo, aby 

žáci mohli bydlet v českých rodinách a dopoledne chodit do školy na běžnou výuku se 

svými spolubydlícími. Součástí pobytu byla prohlídka Prahy a našeho regionu, odpoledne 

bylo věnováno Levému Hradci z pohledu archeologického i dějinám kostela sv. Klimenta. 

 

 25. října pořádala ZŠ v parku na Školním náměstí Běh 28. října pro všechny žáky 

školy. Začínali nejmenší. Fota v prezentaci Roztoky v roce 2011 na CD. 

 

 Letiště Praha s Městskou částí Praha 6 vyhlásili soutěž o nejtiššího dopravce na 

pražském letišti. Doprovodnou akcí byla výtvarná soutěž „Svět letadel“. Děti ze ZŠ 

z blízkého okolí letiště měly nakreslit obrázek „ Kdo pracuje na letišti“. Zapojilo se 14 

ZŠ. Vybrány byly tři nejlepší obrázky. 
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1. místo získala naše Eliška Běhounková ze třídy 7. B s námětem „Letištní uklízečka“ a 

naše škola ještě získala ocenění za nejzajímavější obrázky. Překvapením bylo i přebírání 

cen, které museli vést na přepravním vozíku. 
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Základní umělecká škola: 

 

 Pro letošní rok byla vypsána soutěž ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, klavír, kytaru 

a akordeon. Ze školních kol postoupili nejlepší do okresního kola: 

Klavírní soutěž: 

Jan Píka, 0.kategorie 2. místo 

Gabriela Kalinová, I. kat. 2. místo 

Tereza Kuličková, II. kat. 2. místo 

Marie Fričová, IV. kat. 2. místo 

Barbora Havlíková, IV. kat. 1. místo a postup do krajského kola 

Lenka Heřmanová, IX. kat. 1. místo - absolutní vítězka okresního kola! 

 

Kytara: 

Martin Lédl, 0. kat. 1. místo - absolutní vítěz okresního kola! 

 

Akordeon: 

Zora Nižňanská, III. kat. 

 Alena Voltrová, III. kat.   

Hana Voltrová, V. kat. 

akordeonový kvintet, II. kat všichni 1. místa a postup do krajského kola 

Vojtěch Nižňanský, VIII. kat. 2. místo. 

 

 O úspěch žáků se zasloužili také jejich učitelé: 

Jitka  Litošová, Zuzana Ajmová, Monika Fukasová, Iryna Sarabun (klavír), Štěpán 

Sklenička (housle), Marek Šaar (kytara), Monika Fukasová (akordeon, komorní hra). 

 

Klavírní soutěž - krajské kolo: 

Barbora Havlíková, IV. kat. čestné uznání 

Lenka Heřmanová, IX. kat. 2. místo 

 



45 
 

Akordeon - krajské kolo: 

Alena Voltrová, III. kat. 2. místo 

Zora Nižňanská, III. kat. 1. místo 

Hana Voltrová, V. kat. 1. místo s postupem do ústředního kola! 

akordeonový kvintet 1. místo 

 

 Dne 5. května se v Havířově konalo Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon 

ve kterém  Hana Voltrová obsadila v V. kategorii skvělé 2. místo. 

 Za mimořádným úspěchem akordeonistů stojí pí. učitelka Monika Fukasová. 

 

 28. dubna se konal v síni Zdenky Braunerové Absolventský koncert ZUŠ, žáků, 

kteří úspěšně absolvovali 1. a 2. stupeň svého oboru. 

 4. května se uskutečnilo v sále hotelu Academic taneční představení s ukázkou 

tanečních kreací všech ročníků, které byly doplněny o hudební interpretace ostatních žáků 

ZUŠ. Byl vidět taneční vývoj od nejmenších po náročné choreografie jako „Taneční 

koktail“ nebo „Svěř se mi“, která dosáhla ocenění na soutěži scénického tance. Více v kapitole 

Roztoč. 

 

 15. června proběhl Zahradní koncert na zahradě ZŠ k ukončení školního roku 

2010/11. Vystřídalo se na něm 35 interpretů. 

 

 ZUŠ přijímala nové žáky pro školní rok 2011/12, do přípravného studia hudebního 

oboru, přednostně děti, které nastoupily do 1. tříd ZŠ, v ojedinělých případech i mladší. 

 

 Kromě obvyklých prázdninových oprav a úprav proběhla letos i oprava komínů. 

 

 Od nového školního roku vystřídala v literálně - dramatickém oboru paní učitelku 

Alenu Pavlíkovou paní učitelka Lenka Kvasničková. Paní učitelka Pavlíková se bude ve 
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větší míře věnovat svému hlavnímu oboru, výuce zpěvu a přípravným ročníkům, které 

jsou velmi nabité. 

 

 3. listopadu se uskutečnil již 6. ročník hudebního festivalu Roztocký podzim, 

tentokrát v Husově sboru (muzeum se opravuje). Účinkující byly žáci, učitelé i hosté. 

Vystoupil Komorní orchestr ZUŠ, jako host fagotista Jindřich Koman a herec a režisér 

Jan Kačer. 

 

 ZUŠ se zúčastnila přehlídkových koncertů s názvem „Pocta Antonínu Dvořákovi“, 

kde účinkují žáci ZUŠ Středočeského kraje. Naše violoncellistka Marie Čechová byla 

porotou vybrána jako jedna z účinkujících na galakoncertu v Památníku A. Dvořáka ve 

Vysoké u Příbrami. 

 Je to osobní úspěch žačky, kterou na klavír doprovázela pí. učitelka Zuzana 

Ajmová,  její učitelky Milany Dostálkové i celé ZUŠ v Roztokách. 

 8. prosince žáci i učitelé ukončili kalendářní rok krásným Vánočním koncertem 

v Husově sboru CČSH. 
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Městská knihovna 

 Rozsah činnosti městské knihovny zahrnuje prezenční a absenční půjčování knih a 

periodik, veřejný internet, fax, meziknihovní výpůjční službu, spolupráci se ZŠ a MŠ a 

akce pro veřejnost. 

 Její knižní fond v roce 2011 čítal 20 436 svazků, z toho 35 audioknih. 

Knihovnou v tomto roce prošlo: 11 227  návštěvníků 

z toho: 7 992 návštěv čtenářů 

  1 493 návštěv internetu 

  1 192 kopírovací služba 

  550 návštěvníků akcí 

  1 872 návštěvy webu 

počet absenčních výpůjček: 29 673  svazků 

 

příjmy z poplatků: 51 725 Kč knihovnické poplatky 

  20 761 Kč kopírování 

  302 Kč fax 

  300 Kč pronájem 

  20 320 Kč příjem z prodeje map a brožur  

  z toho: 18 700 Kč publikace Roztoky. 

Placené služby a příjmy jsou účtovány do pokladny města. 

 

 Na doplnění knižního fondu bylo v tomto roce vyčerpáno 123 600 Kč za knihy 

v hodnotě 179 000 Kč, 25 000 Kč bylo využito na předplatné a nákup audioknih. 

 Knihovna při nákupu knih i předplatného časopisů využívá min. 10% zákaznické 

slevy. Některé časopisy jsou s výraznou cenou předplatného. 
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 V rámci spolupráce se ZŠ a MŠ připravuje knihovna tematické literární hodiny podle 

požadavků škol. 

 Během roku bylo uskutečněno 37 akcí.  

Jedenkrát měsíčně probíhaly pořady s knihou pro malé děti.  

Každou středu čtení dětem. 

 Konalo se i několik přednášek pro dospělé. 

 Z jiných knihoven bylo zapůjčeno 130 titulů knih. 

 Čtenáři jsou o nových knihách pravidelně informováni v místním časopise Odraz a o 

připravených rezervacích svých knih mailem nebo SMS zprávou. 

 Prostory studovny využívají příležitostně ke svým akcím i místní zájmové 

organizace. 

Více v příloze kroniky. 
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Církve 

Církev římskokatolická 

 12. dubna se dožil duchovní správce roztocké římskokatolické farnosti P.Petr  

M. Bubeníček 50 let. 

Jako administrátor roztocké farnosti byl instalován 1. listopadu 1999. Nastupoval tehdy 

z pražského Jižního města do neznámého prostředí. Skupina věrných příznivců bývalého 

faráře p. Aloise Kánského ho následovala i do jeho nového působiště. Nedělní bohoslužby 

značně prořídly. Petr Bubeníček však dokázal přesvědčit místní věřící svým zápalem a 

hlubokou vírou. 

 Založil tradici další roztocké poutě na svátek sv. Ludmily, věnuje se misijní činnosti 

duchovně blízké Arménie, založil festival Tichý hlas pro Svatou zemi v Libčicích, 

posilující sounáležitost křesťanů a židů a celkově prospěl k oživení duchovního a 

kulturního života v Libčicích nad Vltavou.  

 Roztocká farnost se od 1. ledna 2009 rozrostla (viz kronika 2009), tím byly rozšířeny 

i povinnosti P. Bubeníčka. Přejeme mu proto pevné zdraví! 

 7. května se konala na Levém Hradci 20. obnovená svatovojtěšská pouť. 

Obnovenou poutí, konanou na paměť volby Slavníkovce Vojtěcha pražským biskupem na 

Levém Hradci si připomínáme den jeho mučednické smrti (v letošním roce posunut). 

 13. srpna se konala na Levém Hradci v kostele sv. Klimenta Slavnostní zádušní 

bohoslužba za rod Přemyslovců. 

 18. září se uskutečnila na Levém Hradci Svatoludmilská pouť, kterou koncelebroval 

kněz Jan ze skawinské farnosti, jejíž součástí bylo také posvěcení praporu města a 

praporu Sboru dobrovolných hasičů. 

 Se zesnulým prezidentem Václavem Havlem se naše město rozloučilo Zádušní mší 

v kostele sv. Jana Křtitele v Roztokách 23. prosince.  



 

50 
 

 Církev československá husitská 

 Významné životní jubileum v letošním roce oslavila také farářka CČSH , ThMgr. 

Jarmila Kučerová. Za všechnu práci nejen pro Husův sbor, ale i pro všechny další občany 

Roztok, za činnost a péči o každého jednotlivého člověka v oblasti sociální i duchovní ji 

za všechny poděkoval starosta města Jan Jakob. Dalším výročím je její už třicetileté 

působení v Roztokách. 

Diakonie Církve československé husitské vykonávala pomoc všem potřebným občanům 

Roztok a okolí v těžkých životních situacích, dlouhodobě nemocným, osamělým. Tuto 

velmi záslužnou práci vykonává pastorační asistentka paní Helena Kantorová. 

Asistenční službu - dohled u nemocných, doprovod k lékaři, nezbytný nákup poskytuje 

nejen věřícím, ale i ostatním občanům. 

 Od října byla zahájena v Husově sboru výuka náboženství. 

  Každý čtvrtek bylo možné navštívit Křesťanskou kavárnu, posezení při čaji nebo 

kávě, zasmát se, zazpívat nebo i protáhnout tělo a přitom zhlédnout i zajímavé výstavy, 

každý první čtvrtek v měsíci hraje paní Milada Šedivá na harmoniku. 

  Během roku byly uspořádány 3 sbírky šatstva pro Diakonii Broumov, a to 

25. března, 17. června a 21. října. 

14. dubna se konala velikonoční dílna, 

17. dubna - Květná neděle, bohoslužba a posvěcení velikonočního pečiva, a odpoledne 

 Velikonoční jarmark - živá zvířátka, řemeslnické výrobky, teplá medovina, svařák, 

 mazance, pomlázky, perníčky, kraslice spolu s vernisáží výstavy výrobků

 „Velikonoční zajíček“, při krásném počasí několik stovek návštěvníků, 

22. dubna - Velký pátek, Pašije, bohoslužba, 

23. dubna - Bílá sobota, bohoslužba Suchdol - Domov pro seniory, 

24. dubna - Hod Boží velikonoční, bohoslužba Roztoky. 
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Z kulturní činnosti v Husově sboru: 

27. března byla zahájena výstava roztockého občana akad. malíře Karla Marxe,  

 22 obrazů, 

8. května se konal koncert CAPELLA ORNAMENTATA - velikonoční aleluja -  

duchovní česká a italská vokálně instrumentální hudba 17. století, 

28. května se uskutečnilo Muzicírování s Mozartem, dopolední hudební pásmo pro 

 rodiny s dětmi, 

27. listopadu, Adventní koncert, Duo Bohemia - Berlin, 

4. prosince, Příběhy dnů adventních, V. a J. Drdovi. 

 

 Prostor Husova sboru CČSH po nabídce paní farářky Kučerové využila i ZUŠ  

ke koncertům Roztocký podzim a Vánoční koncert (uzavření roztockého zámku). 

 

Více v příloze kroniky a CD Roztoky 2011. 
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Kultura 

 Publikace Roztoky očima staletí I. díl: 

 Populárně naučná publikace, na jejímž vzniku se sedm let podílela dvacítka autorů 

s několika dalšími spolupracovníky. Kniha ukazuje bohatou minulost naší obce i její 

přírodní hodnoty - floru a faunu. Cena byla stanovena na 250 Kč přes výbornou kvalitu 

jejího zpracování. S nápadem na vydání publikace přišel Tomáš Novotný, editorkou byla 

Jana Klementová, která z různorodých podkladů musela sestavit materiál k tisku, 

fotograf a grafik Jan Pohribný dal dílu výslednou tvář. 

 

 Vlastivědný klub je občanské sdružení s dlouholetou tradicí, které přispívá zejména 

k aktivnímu prožívání volného času. V současné době má 124 členů, aktivních asi 60 

členů. Členský příspěvek je 50 Kč za rok, od 80 let je příspěvek dobrovolný. 

 V letošním roce uspořádal Vlastivědný klub v rámci výstavy Brána do říše mrtvých 

přednášku s návštěvou míst nálezů vykopávek, kterou připravil Mgr. Petr Nový, 

pracovník Středočeského muzea, ze které byli její účastníci nadšeni. 

 Dále se uskutečnilo 6 poznávacích zájezdů: 

Zájezdy: Jílové u Prahy, Vrchotovy Janovice, Křepenice 

  Benátky nad Jizerou, Stránov, Mladá Boleslav, Kosmonosy  

   Jihlava, Polná 

   Znojmo 

   Vlašim, Jemniště, Komorní Hrádek 

   Kost, Humprecht, Staré Hrady 

Během roku chodí členové na vycházky do okolí Roztok a pořádají i přátelská posezení. 
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Pokračování výstav z roku 2010, ve Středočeském muzeu (dále SMR): 

- do 30. ledna, Skleněné Vánoce - ozdoby, podmalby, betlémy, SMR, 

- do března, Brána do říše mrtvých, SMR, 

- do 27. března, 50 + 5 oděvní a jiná tvorba, SMR. 

-  

 Rok 2011: 

- 11. ledna, Když se řekne Uzbekistán, fotografie, hotel Academic, do 10. března, 

- 14. ledna, Svět Roztoky Jan Perner a železnice, SMR, do 31. ledna, 

- 5. února, Výstava o koních, o smrti a jiných lidech, Maškary z Roztok a Únětic  

   1999 - 2010, fotografie Markéty Luskačové, SMR, do 20. března, 

- 30. ledna, Můj báječný rozvod, divadelní představení, hotel Academic, 

- 18. února, Country kapela Přehmat, restaurace Ajmovka, 

- 20. února, Mozaikování - vzory a ornamenty, ateliér Roztoč, 

- 4. a 5. března, Masopust v Roztokách a Úněticích, 

- 14. března, Výstava fotografií Lucie Suché, do 30. dubna, hotel Academic, 

- 19. března, Country bál, restaurace na Růžku, 

- leden - březen, Divadélko Kvítko, 4 představení, 

- 25. března, kytarový koncert Janeze Gregoriče a Marka Šaara,  Roztoč, SMR, 

- 26. března, Prolínání, výstava keramické plastiky J. Krejzové, SMR, do 8. května,  

- 26. března, Městský maškarně neformální ples, hotel Academic, 

- 27. března, Výstava obrazů ak. malíře Karla Marxe, Husův sbor, do 30. června, 

- 31. března, Veřejný koncert ZUŠ, SMR, 

- 14. dubna, Učitelský koncert ZUŠ a jejich hosté, SMR, 

- 16. dubna, koncert Šarbilach, sdružení Roztoč, SMR, 

- 17. dubna, Local Vocal, staré zpěvy velikonoční 5. - 17. století, Roztoč, SMR, 

- 20. dubna, Čtyřlístkománie, SMR, do 2. října,  

- 23. dubna, Divadlo na tahu, „Je zelená opravdu zelená“, restaurace Na Růžku, 
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- 28. dubna, Absolventský koncert ZUŠ, SMR, 

- 29. dubna, Rej čarodějnic a zapálení ohně, restaurace U Hřiště, Žalov, 

- 4. května, Vladimír Brunton - klasická fotografie na japonském papíře, hotel  

   Academic, do 28. června, 

- 8. května, 32. ročník výstavy historických vozidel, SMR, 

- 21. května, Paleta vlasti - 50 let, výstava o pestré minulosti sdružení, SMR,  

     do 28. srpna otevřena v rámci 7. salonu Zdenky Braunerové, 

- 27. května, Den dětí na zahradě ZŠ, 

- 4. června, Zámeček žije, pestrý program pro všechny, Občanské sdružení RR, SMR, 

- 15. června, Zahradní koncert ZUŠ, zahrada ZŠ, 

- 18. června, Bobíkiáda, hravé sportovní odpoledne, ve spolupráci se Sokolem, SMR, 

- 18. června, Studio mladých Divadlo na tahu, restaurace Na Růžku - Žalov, 

- 23. června, Svatojánská zahradní slavnost, sdružení Roztoč, Levý Hradec, 

- 25. června, Rozkřik, areál Sokola, 

- 3. září, Rozkřik, areál Sokola, 

- 15. září, Eva Suchánková, kresby a grafika, SMR, do 16. října,  

- 16. září, Dárek z pouti - poutní a pouťové umění, SMR, do 15. ledna 2012, 

- 17. září, Salon Zdenky Braunerové - Jiřinkové slavnosti, zahrada před ateliérem  

                malířky, 

- 17. září, Slavnosti levého a pravého břehu,u přívozu Roztoky - Klecany, 

- 18. září, Velryba Lízinka, dětské pohádkové představení, hotel Academic, 

- 18. září, Turecká kavárna, detektivní komedie, hotel Academic, 

- 24. září, Je zelená opravdu zelená, Divadlo na tahu, restaurace Na Růžku, 

- 29. září, INDISH CONNECTED, výstava fotografií, do 31. října., hotel Academic, 

- 15. října, Drakiáda, sdružení Roztoč, 

- 15. října, Country bál s kapelou Přehmat, restaurace Na Růžku, 

- 16. října, Linorytová dílna, sdružení Roztoč, 
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- 27. října, První dámy…osud?...poslání?...úděl?, Životy v paprscích slávy - v šeru  

  neviditelnosti, SMR, do 29. února 2012,  

- 4. listopadu, Roztocký podzim, 6. ročník, ZUŠ, Husův sbor, 

- 5. listopadu, Mozaikování II, sdružení Roztoč, 

- 6. listopadu, Krkonošské pohádky, hotel Academic, Roztoky -  město pro život, 

- 6. listopadu, Láska, sex a žárlivost, hotel Academic, Roztoky -  město pro život, 

- 26. a 27. listopadu, Divadelní festival Tichého Jelena, sdružení Roztoč, 

- 27. prosince, Adventní koncert, Husův sbor CČSH, 

- 28. listopadu, Adventní koncert na Levém Hradci, sdružení Roztoč, 

- 2. a 3. prosince, Vánoční knihkupectví, Ateliér Roztoč, 

- 4. prosince, Mozaikování, sdružení Roztoč, 

- 4. prosince, Příběhy dnů adventních, V. a J. Drdovi, Husův sbor CČSH, 

- říjen - prosinec, Divadélko Kvítko, 5 představení, 

- 8. prosince, Vánoční koncert ZUŠ, Husův sbor CČSH, 

- 10. prosince, Vánoční trhy dětských prací, sdružení Roztoč, 

- 18. prosince, Česká mše vánoční, pěvecký sbor ROSA, sokolovna Roztoky. 

 

 Roztocký pěvecký sbor ROSA získal novou zkušenost. Vystoupil jako host živého 

nahrávání vánočního pořadu Big bandu Českého rozhlasu. Natáčení se konalo 8 prosince 

v karlínském rozhlasovém studiu za účasti asi dvou set posluchačů.  

 Program byl vysílán 25. prosince na stanici ČRo2. 

 

Více v příloze kroniky a CD Roztoky 2011. 
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Muzeum 

 Od srpna 2011 začala generální rekonstrukce roztockého zámku, který byl těžce 

zasažen povodní v roce 2002. Od té doby se čekalo na peníze. Středočeské muzeum mělo 

připravený projekt rekonstrukce a dočkalo se. Oprava je hrazena z Evropských fondů 

ROP a Středočeského kraje. Ukončena má být v roce 2012. 

 V první fázi rekonstrukce zámku bylo nutné sejmout všechny podlahy. Během těchto 

zásahů byla odkryta řada zajímavých stavebně - historických detailů, které při poslední 

rekonstrukci v letech 1957-1961 nebyly objeveny. Také probíhá restaurátorský průzkum 

omítek. Zachované fragmenty zdí a starých výmaleb budou dále zkoumány. Možná 

přinesou nové poznatky o stavebním vývoji zámku. 

 

 Z činnosti Středočeského muzea: 

Den Země - na téma Čolek a člověk, 29. dubna, 

Návštěva u paní Múzy, 22. května, 

Jednodenní dramaticko - výtvarná dílna pro studenty a dospělé, 

 Bronzový poklad, Muzejní noc,  

V noci na 11. června mohli návštěvníci ve výtvarných dílnách objevovat poklady 

únětické kultury - keramiku, šperky, hroby, dýky i zpěvy únětického lidu. Muzejní noc 

byla zakončením výstavy Brána do říše mrtvých, 

 18. června bylo ve spolupráci s roztockým Sokolem uskutečněno hravé sportovní 

odpoledne v zámeckém parku - Bobíkiáda., 

 Od 22. - 26. srpna se konaly Prázdniny v muzeu - Chronoletem po Roztokách -  

týdenní dílny pro děti, cena za den 150 Kč, 

 17. září se již poosmé uskutečnil Salon Zdenky Braunerové - Jiřinkové slavnosti, 

 28. října - Den Středočeského kraje, 

 4. prosince - Adventní neděle v muzeu. 
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 Přehled výstav je součástí kapitoly kultura, ale o jedné se musím zmínit.  

26. října byla otevřena ve Velké výstavní síni výstava „První dámy 

…osud?...poslání?…úděl? (Životy v paprscích slávy - v šeru neviditelnosti). Připravena 

byla ve spolupráci s Masarykovým ústavem, Archivem Akademie věd ČR, v.v.i., a 

Památníkem národního písemnictví. 

 Výstavu připravila Mgr. Marcela Šášinková (SMR) a Jan Růžička, prezident 

asociace scénografů a kostýmní návrhář. 

 Měla velký ohlas, reportáže byly uvedeny všemi sdělovacími prostředky. Do konce 

roku ji navštívilo 5 273 návštěvníků, do ukončení výstavy 4. března 2012 celkem 10 384 

návštěvníků. 

 

 V rámci publikační  činnosti  vydalo SMR  Středočeský vlastivědný sborník  č. 29, 

řada společenskovědní. 

 

Více o činnosti muzea v kapitole Kultura, příloze kroniky a CD Roztoky 2011. 
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Roztoč 

 Sdružení Roztoč se stalo držitelem titulu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast 

práce s dětmi a mládeží pro léta 2011 - 2015“. Stát tímto titulem oceňuje kvalitu činnosti 

neziskové organizace. Udělení je pro organizaci velkým morálním oceněním a 

povzbuzením v další práci. 

 

 Článek o sdružení Roztoč, Masopustu a fotografce pí. Luskačové a její výstavě ve 

Středočeském muzeu byl publikován v únorovém čísle časopisu Nationale Geographic. 

 

Na jaře vznikl kroužek Družinka.  

Hravý, hudebně - výtvarný kroužek pro malé děti (1,5 až 3,5 roku). 

 

 8. dubna se v Kongresovém sále hotelu Academic konala Krajská postupová 

přehlídka dětských skupin scénického tance. Představily se děti od pěti let až po školáky 

celkem v osmi souborech. 

 Do širšího výběru na 28. ročník  Celostátní přehlídky dětských skupin scénického 

tance v Kutné Hoře bylo nominováno i taneční vystoupení  Svěř se mi - Za interpretaci - 

ZUŠ Roztoky. Přehlídku zorganizovalo Sdružení Roztoč. 

 

 21. května se konala Linorytová dílna na téma Mattioliho herbář, ateliér 

Havlíčkova, 

 13. června se konala v ateliéru Roztoče v Havlíčkově ulici letní vernisáž kreseb a 

keramických výrobků předškolních dětí s následnou aukcí. Vernisáž doplnilo vystoupení 

flétnového kroužku pro předškolní a mladší školní děti. 

 23. června se na louce u kostela sv. Klimenta na Levém Hradci konala Svatojánská 

zahradní slavnost a let balónem, která je zároveň slavnostním ukončením školního roku 
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v Roztoči. Program slavnostně zahájil i ukončil Svatojánský hymnus v podání pěveckého 

sboru Local Vocal, součástí bylo i divadelní představení, tvořivé dílny pro děti, výstava 

prací dětí z výtvarných kurzů a občerstvení. 

 20. června se konala Keramická dílna s možností vyrobení světelného objektu 

s umístěním svíčky.  

 28. června proběhla výstava žáků a studentů Ateliéru JoE pod názvem MIO, 

MIO…  . 

 

 Zápis na nový školní rok 2011/12 v Roztoči proběhl 1. a 2. září. 

Nabídka kroužků: 

Malé děti s rodiči a prarodiči Družinka (děti 1,5 - 4 roky) 

Dramatický obor Pimprlata (3 - 7 let) 

  Dramaťák (7 - 15 let) 

Výtvarný obor Výtvarný ateliér Semišová myš (4 - 10 let) 

  Ateliér JoE (5 - 15 let) 

  Keramika (5 - 12 let) 

  Mozaikování (6 - 100 let) 

  Aranžování květin 10 let - dosp. 

  Uměleckořemeslné techniky od 8 let 

Taneční obor Po špičkách (3 - 12 let) 

  Taneční soubor (12 - 18 let) 

  Balet - dle zájmu, novinka 

Hudební obor Hrátky s flétničkou  (5 - 11 let) 

  Malí muzikanti (5 - 8 let) 

  Moderní kytara (11 let - dospělí) 

  Klasická kytara (7 let - dospělí) 

  Africké bubny (15 let - dospělí) 



60 
 

Jazyky Angličtina pro předškoláky (4 - 7 let) 

  Francouzština (10 let - dospělí) 

Ostatní kurzy Žonglování (od 10 let) 

  Fotografický kurz (od 13 let). 

 

 

 Již na vánočních trzích v minulém roce slavnostně představilo sdružení Roztoč své 

dva nové kluby - Klub dárců a Klub dobrovolníků. Důvodem jejich vzniku bylo 

oboustranné sblížení s lidmi, kteří chtějí Roztoč jakýmkoliv způsobem podpořit. 

 Během roku měl klub dobrovolníků již 80 členů, kteří mají rádi kulturní život 

v našem městě a rádi přiloží i ruku k dílu. Množství akcí sdružení se bez dobrovolnické 

práce neobejde. 

 Masopust, Zahradní slavnost, Vánoční trhy dětských prací, Živé jesličky nebo 

Knižní trh, který byl v letošním roce již desátý a podílelo se na něm 21 dobrovolníků. 

Celkový výtěžek byl 30 000 Kč a byl určen k financování koupě mobilního pódia (celková 

částka je 350 000 Kč). 

 

Více v příloze kroniky a CD Roztoky 2011. 
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Rožálek 

 Od ledna 2011 rozšířilo MC Rožálek své aktivity o cvičení na Gymbalonech, 

Logopedii pro děti od 3 let, keramickou dílnu v cyklu „Hraní všemi smysly“, angličtinu 

pro rodiče s programem pro děti, odpolední výtvarku a pro rodiče večerní italštinu nebo 

tvořivou dílnu „ Látkový náhrdelník“. 

 Další zpříjemnění pro maminky byla setkání s odborníky - Pestré vaření. 

Od března se konal Pilates pro těhotné, cena 60,-Kč, nečlenové 70,-Kč. 

 Koncem května se uskutečnil jarní karneval, tentokrát v duchu loutek a 

maňáskového divadélka, 

 v červenci „Prázdninová cesta s pravěkou tematikou“. 

 

Na začátku nového školního roku proběhl Bazárek podzimního a zimního oblečení.  

Otevřeny byly kroužky pro děti i maminky: 

- Sluníčka - adaptační program pro děti bez maminek, 

- Flétnička - nový kroužek, 

- Miminka, 

- Batolátka, 

- Hrátky všemi smysly, 

- Výtvarka pro nejmenší, 

- Gymbalony, 

- Hrátky s angličtinou, 

- Programy pro maminky - Pilates nejen pro těhotné, 

- angličtinu či italštinu s rodilými mluvčími, 

- zumba pro děti „Zumbatomic“ pro děti od 3 do 6 let. 

V adventním čase přišel Mikuláš a jeho pomocníci. Děti byly statečné a odměna byla 

sladká.  
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Lexik 

 V letošním roce přidalo komunikační centrum Lexik na žádost maminek do svých 

aktivit od ledna sportovní kroužek pro děti, od února přibyl nový semestr jazykových 

kurzů, hudební kurzy školičky Yamaha a pro maminky nový kurz pro příznivce 

orientálních tanců - Orient Pro Fit. 

 Ve školce Lexik od ledna výrazně snížili ceny. Školka má nyní celodenní provoz, 

nebo dva turnusy - dopolední s rozšířenou angličtinou od 7.30 do 12.30, nebo od 10.30 do 

15.30. Po domluvě je možné děti ponechat až do 17.30 hod. 

 Skončil první rok mimoškolní části školního projektu Šance pro všechny. Děti ze 

základní školy procvičovaly češtinu, matematiku a angličtinu. Zakončen byl projektem 

„Nákupy“, kdy doplňováním pracovních listů mohly děti utržit „Lexiky“ a za ně pořídit 

nějakou dobrůtku. 

 V době letních prázdnin byly pořádány týdenní tábory pro děti 6 - 14 let se 

zábavným procvičováním angličtiny, 

 nebo příměstský tábor s angličtinou YO-YO, pro rodiče, kteří si chtějí užít volna 

svátečních dnů pro sebe, vyžití jejich potomků na táboře zaměřeném na výuku angličtiny, 

sportovní vyžití i táborové hry, 

 tábor s výtvarkou a angličtinou i počítačový tábor v Lexiku.  

 V době dovolených se osvědčily kurzy „Cestujeme s angličtinou“, němčinou nebo 

španělštinou, nebo „Rozjezd před školou“ - čeština, matematika, němčina. 

 V době prázdnin proběhly také kurzy: Intenzivní konverzační kurz, Intenzivní 

Business English a Intenzivní angličtina pro mírně pokročilé. 

 Semináře: 

Jak se zbavit nadbytečných kil a udržet si váhu, 

Osteoporóza, tichý zabiják, 

Základy redakční práce. 
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 Ze sportovních aktivit: 

Kickbox aerobik - redukuje tělesnou hmotnost, zvyšuje svalovou sílu, je zábavou a 

upevňuje vůli, výrazně formuje postavu, 

Dance aerobik - zaměřený na spalování kalorií a posílení svalů. 

 

 Pro nejmenší: 

Robátka - pro děti od 4 do 8 měsíců, 

První krůčky - pro děti od 18 měsíců do 4 let, 

Programy hudební školy Yamaha. 

 V novém školním roce proběhl Den otevřených dveří, pro děti ze ZŠ pokračovalo  

 doučování češtiny, matematiky a angličtiny, oblíbený byl vzdělávací „super“ kroužek pro 

předškoláky Lexiček a novinkou byl sportovní program strollering aneb mateřská 

v pohybu - ukázková hodina zdarma. 

 Během listopadu proběhl Seminář EFT neboli techniky emoční svobody (energetická 

psychologie) a přednáška Jak a proč se věnovat prevenci onemocnění a jak si udržet stálé 

zdraví. 

 

Více informací v příloze kroniky. 
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Sport 

 Letošní rok byl zahájen jako každoročně Tříkrálovou Okoří, tentokrát v dešti a blátě. 

Přesto se na startu sešlo na čtyři stovky výletníků. 

 4. června opět roztocké turistické oddíly zorganizovaly pro děti od 3 do 7 let a jejich 

rodiče Pohádkový les nedaleko Maxmiliánky. Trasa byla plná masek a soutěží. 

  

Tělovýchovná jednota Sokol: 

 TJ Sokol je státní nezisková organizace, která se zaměřuje především na práci s dětmi 

a mládeží. Má přes 600 členů, z toho polovina jsou děti a mládež. 

 Činnost zajišťují oddíly se sportovním zaměřením s účastí na soutěžích (Atletika, 

volejbal, nohejbal, stolní tenis) a oddíly všestrannosti s velkým počtem předškolních dětí a 

žactva (rodiče a děti, předškolní žactvo, gymnastika, florbal, jóga, kulturistika, turistika, 

různé druhy cvičení žen - aerobik, zdravotní cvičení, zumba apod.). Oddíl všestrannosti 

pořádá každoročně letní tábor pro rodiče a děti. Zacvičit si mohou i nečleni Sokola (jóga, 

gymbally, aerobik, zumba). 

 Město Roztoky podporuje činnost Sokola 110 000 Kč ročně, což z malé části pokryje 

provozní náklady budovy Sokolovny (plyn, vodné, drobné opravy - největší položka 

rozpočtu). 

 

Přebor ČOS v sokolské všestrannosti předškoláků: 

11. června přijelo do Dobřichovic 108 závodníků, z toho 16 z Roztok se svými rodiči. 

 Děti závodily v atletice (běh na 40m, skok z místa do dálky a hod tenisovým 

míčkem), míčovém trojboji a dovednostech s míčem.  

Zlatá medaile: Adam Kaláb, skok z místa - 161 cm, 

Stříbrné medaile: Adam Kaláb, běh na 40 m -9.20 sec. 

  Adam Kaláb, hod tenisákem - 9,50 m 

  Šimon Herman, skok z místa - 110 cm 
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  Lukáš Vrána, míčový trojboj 

  Vojtěch Čížek, míčový trojboj 

Bronzové medaile: Eliška Cedidlová, míčový trojboj 

  Ondřej Cedidlo, míčový trojboj 

  Nela Trešlová, běh na 40 m - 12.90 sec. 

 Během prázdnin se konaly 2 turnusy letních táborů pro rodiče s dětmi na kraji 

Prachovských skal. 

 Novinkou byl pohybově-výtvarný program pro rodiny s dětmi „Hrajeme s Krtečkem“, 

dále nový dopolední sportovní kroužek pro děti od 3 - 6 let „Sporťáček“ v areálu Sokola. 

 

 17. prosince děti opět uspávaly čertíky, tak prožily hezké odpoledne plné her a 

divadélka. Vystoupily také děti z oddílu všestrannosti a dětského aerobiku. 

 18. prosince se v sokolovně konala Česká mše vánoční J.J.Ryby - viz kultura. 

 

Volejbal: 

 Sezonu roku 2010/2011 ukončilo družstvo mužů na třetím místě. 

Dlouholetou trenérskou činnost v oddíle odbíjené žákyň ukončil po dohodě pan František 

Hrubý, který dále bude působit jako rozhodčí volejbalových zápasů. 

 

 Nájemcem fotbalového hřiště je SK kopaná Roztoky, která se vzorně stará o 

travnatou plochu. Od 15. do 17. července trénovala na hřišti česká reprezentace do 19 let 

před odjezdem na Mistrovství Evropy. Podle slov trenérů zde byl velmi kvalitní trávník, 

dobře se jim trénovalo a chtějí se do Roztok vracet. 

 

 Právě před 100 lety vznikla česká junácká organizace, kterou založil A.B. Svojsík. 

Do oslav významného výročí se zapojili i skauti v Roztokách.  

 17. září v Osadě Lípa v Máchově ulici si příchozí mohli vyzkoušet mnoho soutěží a 

her, nebo zkusit, jak vypadá den na skautském táboře.  

 Další oslava proběhla na Tyršově náměstí a na začátek roku 2012 připravují skauti 

1. skautský ples. 
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 Akrobatický rock and roll dělal nábor začínajících párů i děvčat do dívčích formací. 

 

 Tenisová škola Václavek & Vopravil 

 Mimo tréninků s tenisovou školou v areálu TA Žalov, v zimě v přetlakové hale nebo 

v létě pod širým nebem měly během roku největší úspěch společné turnaje pro všechny 

věkové kategorie, kterých bylo 7. Spolupráce při nich byla i s dalšími tenisovými školami. 

 V létě byly oblíbeny Letní intenzivní kurzy, které probíhali v Roztokách během 

celých prázdnin. 

 

SK Tenis Žalov 

 Při závěrečném hodnocení celého roku byla nejlepším jednotlivcem vyhodnocena 

Tereza Musilová. Mezi největší bojovníky byli zařazeni: Patrik Novotný, Dan Paul, 

Martin Všetečka, Tomáš Srp, Tereza Musilová, Bára Nováková a Daniela Pospíšilová. 

Podařilo se sestavit Družstvo nadějí - Přípravku.  

Výsledky jednotlivých soutěží v příloze kroniky. 

 

Oddíl orientačního běhu: 

 Hned při prvních krajských závodech v březnu se v oblastním mistrovství, v nočním 

orientačním běhu Tomáš Jírů umístil na stupni nejvyšším. 

 Další den, již ve dne se nejlépe umístili: 

1. místo Sváťa Voltrová, starší veteránky 

4. místo Ája Voltrová, mladší žákyně  

  Žofka Matějková, mladší dorostenka 

  Adéla Brodská, starší dorostenka 

5. místo Kryštof Jirásek, nejmladší kategorie. 

Umístění našich závodníků v Přeboru škol v kapitole Školství. 

Po jarní části sezony:  

Národní žebříček B Čechy 2. místo, Jiří Bělohlávek - junioři 

Pražský pohár žactva 3. místo, Tomáš Jíra 

   5. místo, oddíl mezi střed. oddíly. 
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Mistrovství republiky v krosu 3. místo Petra Sedláčková ml. veteránka 

V červnu zorganizoval oddíl Pražský pohár žactva v lese mezi Roztokami a Suchdolem, 

kterého se zúčastnilo téměř tři stovky spokojených závodníků. 

 11. září proběhl středočeský přebor štafet. Děvčata Magdaléna Klinkerová, Alena 

Voltrová a Hana Voltrová získaly 3. místo v oblastním přeboru. 

 

 V říjnu skončila podzimní část sezony, která byla pro oddíl velmi úspěšná. 

Získali jsme čtyři  výkonnostní licence B, opravňující závodníky ke startu na závodech 

vyšší kategorie, na závodech žebříčku B Čechy. 

Licenci B získali: Hana Voltrová, starší žákyně, 

   Žofie Matějková, mladší dorostenky, 

   Adéla Brodská, starší dorostenky, 

   Tomáš Jíra, starší žáci, 

   družstvo, v žácích 3. místo, dorost 5. místo. 

 

 15. února se první dámou českého motosportu a držitelkou Ceny Elišky Junkové 

stala talentovaná patnáctiletá motokáristka Gabriela Jílková z Roztok, vítězka 34. 

ročníku ankety „Zlatý volant“ agentury Sport-Press, kde hlasujícími jsou sportovní 

novináři. 

 Začátkem března se zúčastnila dvakrát závodu Rok Cupu v Italském mistrovství. 

Jednou dojela na 20. místě, v druhém závodě na místě třetím. Úspěšně absolvovala Školu 

závodníků na okruzích na Autodromu v Mostě. V České závodní sezóně se zúčastnila 

Kart Cupu v Sosnové u České Lípy, kde skončila na druhém místě, na stejné trati při 

mistrovství ČR na místě prvním. 

 V květnu absolvovala na Masarykově okruhu v Brně „Jarní cenu Brna“ v závodě o 

Českou trofej, formulových vozů třídy D3 s vozem Gloria CF8 ve stáji Formula-star 

Křenek Motosport a vybojovala při svém prvním startu ve formulích dvakrát druhé 

místo.  
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 Při závodě Českého mistrovství v motokárách na trati ve Vysokém Mýtě obsadila po 

tvrdých soubojích se staršími závodníky druhé místo a je ve vedení Mistrovství ČR ve 

třídě ROK. 

 V září se na Masarykově autodromu v Brně konaly poslední dva závody 

Mezinárodního mistrovství ČR DIVIZE 3, s novou kategorií Česká trofej, pro jezdce 

vozů s motory s objemem do 1000 ccm. O prvenství v šampionátu G. Jílková bojovala až 

do posledního kola a stala se první vítězkou České trofeje. 

 V průběhu celé sezony získala 182 bodů a zapsala se nesmazatelně do dějin českého 

okruhového motosportu. 

 

 21. srpna se již po páté šlo na Řivnáč. 

Pochod s názvem „Dobytí vrchu Řivnáč během jediného dne bez použití kyslíku“. 

  

 Mimořádný úspěch sester Radky a Terezy Cihlářových 

 Sestry Radka a Tereza Cihlářovi spolu se Zuzanou Reissovou na mistrovství světa ve 

sportovním aerobiku v Australii obhájily titul mistryň světa. 

 

  VOKO Cyklistický závod horských kol 

 VOKO je cyklistickou soutěží o umístění v historické tabulce, jejímž posláním je dát 

příležitost vyzkoušet tělo a jím poháněný stroj. Trať VOKA měří 21 km s převýšením 

475   a je určena milovníkům sportu a cyklistiky všech věkových kategorií a výkonnostní 

úrovně. Jezdí se každý měsíc v sobotu nejblíže 21. v 15:00 z náměstí v Roztokách. 

 

Více v příloze kroniky a prezentaci Roztoky v roce 2011 na CD. 
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Okolí Roztok 

 Přemyslovci se stali obecně prospěšnou společností. 

 Zájmové sdružení právnických osob založilo jako jediný zakladatel obecně 

prospěšnou společnost, která byla 28. března 2011 zapsána do rejstříku obecně 

prospěšných společností. Poslední valná hromada zájmového sdružení 19. dubna rozhodla 

o zrušení zájmového sdružení právnických osob, jehož právním nástupcem se stala nově 

založená Přemyslovské střední Čechy o.p.s.. S touto přeměnou právní normy vyslovil 

souhlas také Státní zemědělský intervenční fond a potvrdil, že veškerá práva ve vztahu 

k dotačnímu programu LEADER 2007 - 2013 přecházejí na Přemyslovské střední Čechy 

o.p.s. 

 Obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy v letošním roce podpořila 

celkem 28 žadatelů. Mezi nimi byli i sdružení Roztoč s částkou necelých 300 000 Kč a 

téměř 90 000 Kč získala TJ Sokol. Největší dotaci cca 900 000 Kč získaly dva projekty 

z oblasti obnovy památek - záchrana křižovnické rezidence v Tursku a obnova kaple 

sv. Jiří v Libušíně. 

 

 V sousedních Úněticích byl Znovuzrozen Únětický pivovar. 11. června se konalo 

První naražení Únětického piva opět po 60 letech. Oslavy pokračovaly večerním 

koncertem v pivovarské stodole. 

 Pivo je výborné, čepuje se i v Roztokách. 

 

 V Sedlci u výjezdu na ulici Kamýckou a Roztockou byl vybudován kruhový objezd a 

napojení cyklostezky z roku 2005 na chodník u ulice Roztocké.  



70 
 

Počasí 

 Na počasí v tomto roce je zřejmé, že si musíme stále více zvykat na velmi náhlé 

teplotní změny.  

 5. ledna bylo -8 0C, místa v ČR až - 150C, druhý den 00C, ale pocitově hrozná zima. 

Večer začalo pršet a na promrzlém povrchu vznikla naprostá ledovka. 7. ledna až +70, 

ale nic netaje. V Roztokách ležel sníh od začátku prosince. Večer opět pršelo a teplota 

začala klesat. 

 V polovině ledna se odpolední teploty zastavovaly až na 8 0C, teplá fronta přinesla i 

silný déšť, velké tání sněhu a tím vzestupy řek. Nejhorší situace byla v Plzeňském a 

Karlovarském kraji, postižen byl i Mělník. Praha spustila na Kampě protipovodňové 

uzávěry. 16. leden krásně teplý, slunný den, 17. celý den mlha a 00C. 

 Teploty se vrátily k lednovému normálu a inverznímu počasí. 

 Poslední týden v únoru nejchladnější, v noci -110C, přes den -70 až -50C. Na začátku 

března v noci mrazy, přes den jasno a slunečno, až k +60C. 

 Únor měl nejvíc sněhu, teplota o 1,90C nižší než dlouhodobý normál. 

 11. března v Japonsku zemětřesení o síle 8,90R.st. a následná vlna tsunami. 

Poškozená jaderná elektrárna Fukušima - velké problémy - vliv na atomovou energii 

v celém světě. 

 3. dubna, teplotní rekord na 30 místech ČR, zde 25,60C. Ještě 7. dubna rekord, Praha 

22,30C, 20.-24. dubna krásné počasí, 20 - 250C, 25. už jen 120C. 

 14. května konečně prší, už 16. května na některých místech se vyskytly přízemní 

mrazíky. 19. května až 270, 25. května 300C. 

 15. června bylo zatmění měsíce, 20. června vrcholila aktivita klíšťat. Červen jako 

celek teplotně nadprůměrný. 

 2. a 3. červenec měl nejnižší teploty z celé Evropy, lehce přes 100C, čerstvý vítr. 

Letošní červenec byl nejchladnější od roku 2000. Více než třetina dnů měla teplotu pod 

200C, pouze 1 den bylo lehce přes 300C. 
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 Srpen příjemný, na konci prudké ochlazení. V Rakousku na horách sněžilo, musely 

vyjet sněhové pluhy. 

 Příjemné babí léto, konec října, už od 21. se nad Evropou držela mohutná tlaková 

výše, která měla za následek velmi nepříjemnou smogovou situaci. Celodenní mlhy, pouze 

na horách jasno. 

 Listopad nejsušší za 206 let - vláhu podržela inverze, která se udržela celý listopad. 

 Prosinec velmi teplý. 

 

Více v příloze kroniky. 
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nová mateřská škola Havlíčkova 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 23, 29, 37 

obřadní síň 14 

odpady 26 

Odraz 5 

Panenská II. 13, 18, 19, 24 

partnerské město Skawina 5, 11, 13, 16, 42 

pečovatelská služba DPS 28 

poplatky 5 

pozemky pod komunikacemi 12 

prapor města 16 

prapor SDH 16 

pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu m. 19 

prodejna textilu 17 

průmyslová čistírna odpadních vod 19 

přemyslovské střední Čechy o.p.s. 69 

publikace Roztoky očima staletí 17, 20, 52 

PV Roztoky 2 18, 21 24 

PV Roztoky s.r.o. 21, 24 

rada města 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21 

regulační plán Panenská I. 18 

regulační plán Tiché údolí 6, 7, 24 

rozpočet 6, 7, 16, 21 

roztocké a žalovské spolky 27 

sběrný dvůr 14, 15, 18, 24 

sbor dobrovolných hasičů 12, 13, 21, 34 

sčítání lidu, domů a bytů 9 

sdružení DOST 13 

sdružení Roztoč 10, 18, 20, 58-60 

sestry Cihlářovy 17, 68 

setkání se seniory 22 

Sevapharma,a.s. 26 

SK Roztoky 10, 17, 65 

skauti 65 

slavnosti levého a pravého břehu 28, 29 

sokol Roztoky 10, 16, 17, 21, 64, 65 
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společnost PRO-SIN 17 

stavební uzávěra 18, 21 

stávka v dopravě 32 

svatoludmilská pouť 13, 49 

svaz postižených civilizačními chorobami 36 

Školní náměstí 23 

škrtobus 32 

Tesco 19 

tísňové volání 20 

transport smrti 11 

trhy 27, 28 

únětický pivovar 69 

Václav Havel 4, 30, 49 

vědeckotechnický park 24 

veřejné osvětlení 8, 18 

vítání občánků 22 

vlastivědný klub 52 

vodné a stočné 24 

vodojem Žalov 19, 25 

vodovodní řad 6 

VUAB Pharma, a.s. 19, 26 

vyhlášky 5, 6, 13, 21 

vývoz odpadních vod a žump 15 

základní škola 6,7,8,10,12,13,14,15,16,17,18,21,23,37 

základní umělecká škola 44, 45, 46 

zámek - rekonstrukce 14, 51, 56 

záplavová čára Únětického potoka 7, 11 

zásady a postupy pro zadáv. veř. zakázek 12 

zastupitelstvo města 5,6,7,10,11,12,13,15,16,18,20 

zavážka 29 

Zdeněk Richter 11 

zemník Žalov 4, 18 


