
 
 

 

 

            Kronika 
                   města  Roztoky 

            rok 2017 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronikářka:  Jaroslava Weberová 

Kronika je zpracována za rok  2017, obsahuje  107 stránek 
Autoři fotografií uvedeni u fotografií, ostatní Jaroslava Weberová  

Příloha kroniky obsahuje 146 kapes, 

samostatné přílohy: CD  Město Roztoky v roce 2017 - prezentace  

      CD Kroniky 2003 - 2017 

      DVD Foto Roztoky 2017 - J. Weberová 

   film Očima roztockých pamětníků 

    

 



       

  

 

 

   OBSAH: 

 Město Roztoky str. 4 - 20 

 Obyvatelé města str. 21 - 22 

 Život ve městě str. 23 - 38 

 Doprava str. 39 - 45  

 Bezpečnostní situace str. 46 - 47 

 Zdravotnictví str. 48 - 51 

 Školství str. 52 - 62  

 Městská knihovna str. 63 - 64  

 Církve str. 65 - 70 

 Kultura str. 71 - 76  

 Muzeum str. 77 - 82 

 Roztoč str. 83 - 85 

 Okrašlovací spolek str. 86 

 Rožálek str. 87 

 Lexik str. 88 - 89 

 Sport str. 90 - 96 

 Okolí Roztok str. 97  

 Počasí str. 98 - 103 

 Rejstřík str.104 - 107  



4 

 

Město Roztoky 

Historie 

200 let v roce 1817 se narodil Jan Felkl, zakladatel firmy Jan Felkl &syn, 

  která více než 100 let vyráběla v Roztokách glóby, mapy,(více v kapitole Muzeum), 

150 let 2. února 1867 bylo schváleno rozdělení Roztok a Žalova na samostatné 
  obce, 

150 let od roku 1867 používala  obec  název Roztoky na Vltavě, až do roku 1933, 

150 let v roce 1867 byla vybudována 2. kolej v úseku Praha - Kralupy, 

150 let  v roce 1867 byl vysvěcený nový farní kostel, postavený na místě bývalé  
  sýpky, 

135 let v roce 1882 byly zabíleny vzácné fresky v kostele sv. Klimenta na Levém 
  Hradci, 

120 let v roce 1897 byla škola Na Ovčíně (dnes MÚ) rozšíįena pįístavbou o dvě 
  tįídy, 

120 let  v roce 1897-98 byl postaven jez u Klecan a zdymadlo, který sloužil 
  v původním provedení až do roku 1977, 

 85 let v roce 1932 byla slavnostně otevįena hlavní budova roztocké školy, 

70 let v roce 1947 byla v Roztokách založena Zvláštní škola, 

60 let v roce 1957 začala výstavba atletického stadiónu a budování stezky od  

  nádraží (Myší díra), 

15 let v roce 2001-2002 modernizace železničního koridoru- úsek Roztoky, 
  (foto v kapitole Doprava) 

15 let v roce 2002 velká povodeň  -  pětisetletá    
  voda, (fota v kapitole Počasí), 

   

 

10 let 4. prosince 2007 byl otevįen supermarket Tesco a v něm prodejna Maso- 
  uzeniny Novák , (foto v kapitole Život ve městě). 
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Současnost 

 Naše obec je součástí Stįedočeského kraje, okres Praha-západ, správní obvod 
Černošice a má katastrální výměru 844 ha.  

 Na posledním zasedání zastupitelstva města v roce 2016, 21. prosince byl schválen 

územní rozpočet města na rok 2017 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi pįíjmy a výdaji 

bude krytý finančními prostįedky z minulých let. 

  Rozpočet byl schválen ve výši 181 909 175 Kč, s možným využitím zůstatku na 

účtech a termínovaném vkladu ve výši 46 000 000 Kč.  

 Čerpání rozpočtu ke dni 31. prosince 2017: 132 889 758 Kč. 

V letošním roce zastupitelstvo a rada města rozhodly o následujícím: 

1. jednání RM   -  11. ledna 

 schválila vícenáklady na výstavbu MŠ pro 1x25 dětí v ulici Palackého, související se 

 změnou umístění stavby ve výši 1 655 699 Kč bez DPH, 

 souhlasila s rezignací zastupitele Stanislava Čáslavky (ČSSD) a jmenovala na jeho 

 místo Martina Holého (ČSSD) ke dni 2. ledna 2017, 

 jmenovala nového člena komise dopravní podle návrhu strany zelených, Ing. Jiįího 

 Kašpara k 11. lednu 2017, 

 jmenovala s účinností od 1. února 2017, pana Petra Skįivana vedoucím odboru 

 správy, rozvoje města a životního prostįedí MÚ Roztoky, 

 

1. zasedání ZM  -  25. ledna 

 jmenovalo s okamžitou platností zastupitele Petra Macouna zástupcem zįizovatele 

 v radě školy pįi ZŠ Roztoky, 

 souhlasilo, aby RM zahájila kroky k zajištění rekonstrukce ČOV Roztoky cestou 

 funkčního výběrového įízení, napį. podle normy The Yellow Book FIDIC, 

 schválilo dotaci na sportovní činnost spolků pro rok 2017: SK Roztoky 185 000, TJ 

 Sokol Roztoky 235 000 Kč,  
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 schválilo rozdělení dotačních prostįedků pro rok 2017 : Roztoč Roztoky 154 000 Kč, 

 Svaz postižených civilizačními chorobami 63 000 Kč, a Junák 53 000 Kč, 

 schválilo Studii proveditelnosti projektu Rozšíįení a modernizace IS města Roztoky 

 a podání žádosti o dotaci na projekt (realizace v roce 2018), 

 jmenovalo s okamžitou platností Ing. Josefa Šalamona členem kontrolního výboru 

 ZM. 

 

2. jednání RM  -  8. února 

 schválila závěry komise pro zakázku „stavební úpravy objektu Havlíčkova 713 

 Roztoky s realizační cenou zakázky ve výši 1 970 098,50 Kč bez DPH, 

 souhlasila s návrhem rekonstrukce vily čp. 125 dle projektové dokumentace sdružení 

 Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o. a Design By Hy, s.r.o. a 

 uložila projednat podněty komise stavební - umístění bezbariérového parkovacího 

 místa a dopravní obslužnosti vily čp. 110, 

 souhlasila, aby kalkulace pįedané pitné vody byla pįepracována, aby odpovídala 

 současné platné ceně pitné vody pįebírané od PVK a.s. to je 12, 24 Kč/m3 + DPH. 

 Souhlasila s ponecháním výše schváleného vodného s tím, že finanční prostįedky za 

 nižší nákupní cenu budou městu odvedeny ve zvýšeném nájemném za 

 vodohospodáįskou infrastrukturu, 

 souhlasila s účastí se zajištěním financování 10% projektu „Investice do odborných 

 učeben za účelem rozvoje klíčových kompetencí žáků v oblasti pįírodních věd, 

 komunikace v cizích jazycích, polytechnické výchovy a digitálními technologiemi, 

 žadatelem ZŠ, 

 souhlasila podle dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě se společností SčVK s pįipojením 

 objektu VTP 3 a ZŠ na ČOV Roztoky. 

3. jednání RM  -  22. února 

 souhlasila s uzavįením Dohody o ukončení smlouvy se společností MIVA Praha a 

 město vzalo správu bytového i nebytového fondu do svých rukou. 
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2. zasedání ZM  -  22. února 

 vydalo opatįením obecné povahy Regulační plán Tiché údolí, 

 souhlasilo na doporučení RM se vstupem Roztok do sdružení právnických osob

 Asociace měst pro cyklistiku a s výší ročních pįíspěvků ve výši 10 000  Kč.  

 

4. jednání RM  -  15. bįezna 

 od 1. dubna 2017 zrušila oddělení životního prostįedí a současně odvolala vedoucí 

 tohoto oddělení pí. Evu Maršíkovou, 

 zįídila odbor životního prostįedí MÚ Roztoky a pověįila pí. Evu Maršíkovou jeho 

 vedením do jmenování nového vedoucího vzešlého z výběrového įízení, 

 změnila název dosavadního odboru správy, rozvoje města a životního prostįedí na 

 odbor správy a rozvoje města, 

 v návaznosti na pįevzetí správy bytového a nebytového hospodáįství MÚ souhlasila 

 s navýšením systematizovaných míst na odboru financí o 0,5 pracovního úvazku, 

 vzala na vědomí návrh plánovací smlouvy ke změně č. 1 RP Panenská II, pįed 

 projednáním s investorem, 

 schválila výsledek zadávacího įízení „na rekonstrukci vybraných komunikací pro rok 

 2017-18 za částku 12 298 973,91 Kč, 

 vzala na vědomí informaci o plánu revitalizace okolí památníku transportu smrti a 

 souhlasila s plánovanými technickými i sadovnickými úpravami, 

 vzala na vědomí informaci o vydaném rozhodnutí o zastavení prací 

 na stavbě rodinného domu v ul. Na Vyhlídce. 

 

3. zasedání ZM  -  29. bįezna 

 souhlasilo s pįevodem práva užívat kapacitu v úhrnné výši 350 EO ze strany VÚAB 

 Pharma a.s. na město Roztoky a VTP Žalov s.r.o. za finanční kompenzaci 

 finančních nákladů ve výši 7 750Kč/1 EO s tím, že náklady ve výši 697 500Kč 

 uhradí město za kapacitu 90 EO a 2 015 000Kč VTP Žalov s.r.o. za 260 EO, 
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 ustanovilo pracovní skupinu pro pįípravu a výstavbu nové školy, 

 za ZŠ: O.Janoušková, įeditelka  školy, P.Červenková, zást. įeditelky, M.Bloudková, 

 zást. odborové organizace, 

 za ŠR: L..Čelikovská-alternace s A.Narwa, St.Boloňský-alternace s Vl.Drdovou, 

 P.Kazdová, M.Kubánková-alternace s D.Hegerovou, 

 za školskou komisi: M.Krátká, 

 za MÚ: Jakob, starosta, Šlancarová, místostarostka, Tichá, zastupitelka. 

 ZM uložilo pracovní skupině ve spolupráci s architektem do projektu nové školy 

 zapracovat maximum z požadavků dle pįílohy zápisu školské rady ze dne 28. bįezna 

 2017, 

 vydalo OZV č. 2/2017 o změně č.2/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci 

 hlučných činností, 

 vydalo OZV č. 1/2017, kterou se vymezují školské obvody, 

 schválilo sazbu za zįízení všech druhů věcných bįemen ve výši 300 Kč/1bm 

 (m2)+DPH, minimálně však 1000 Kč + DPH. Zįízení věcného bįemene k pozemkům 

 mimo zastavěné nebo zastavitelné území města Roztoky, vymezené podle platného 

 územního plánu, pįipouští ZM možnost určení sazby za zįízení bįemene na základě 

 znaleckého posudku. 

 

5. jednání RM  -  12. dubna 

 vzala na vědomí Petici za opravu spojovací ulice mezi ulicí Haškovou a 

 Olbrachtovou a souhlasila s provizorní opravou, kterou provedou technické služby 

 města, 

 vzala na vědomí pįedložený návrh 6 bytových domů v ul. Nádražní a pověįila M. 

 Hadrabu ve spolupráci s vedením města jednáním s investorem o finálních úpravách 

 projektové dokumentace, které povedou k vytvoįení rezervy pro rozšíįení komunikace 

 a vybudování odbočovacího pruhu do Rýznerovy ulice, 

 souhlasila se záměrem výstavby 6 bytových domů v ul. Nádražní dle upraveného 

 návrhu z února 2017, 



9 

 

 schválila výsledek zadávacího įízení na „Úpravy prostoru na Levém Hradci“ za 

 částku 2 892 405,74 Kč bez DPH, 

 souhlasila s poįízením územní studie Solníky, která bude použita jako podklad pro 

 zpracování nové územně plánovací dokumentace města a regulačního plánu. 

 

6. jednání RM  -  18. dubna 

 souhlasila s uzavįením nájemní smlouvy k prostorám sloužícím k podnikání č. 103 

 v budově Havlíčkova 713, Roztoky (součást pozemku p.č. 1291/1), s MUDr. 

 Kateįinou Malou, Pediatrie Roztoky s.r.o. na dobu neurčitou, výpovědní lhůtou 3 

 měsíce, za cenu 700 Kč/m2/rok + zálohy na služby, s platností od 1. června 2017. 

 Prostory budou užívány jako pediatrická ordinace pro výkon činnosti v oboru 

 praktické lékaįství pro děti a dorost, 

 vzala na vědomí aktualizace projektových karet, které jsou součástí Strategického  

 plánu města Roztoky na období 2015-2025. 

 

4. zasedání ZM  -  26. dubna 

 nesouhlasilo s kácením stromů v souvislosti s budoucí výstavbou nového 

 vodovodního pįivaděče pro obec Únětice a ukládá vedení města informovat veįejnost 

 o provedených krocích, 

 vzalo na vědomí rezignaci členky finančního výboru pí. Hyské, 

 pověįilo OSRM provedením dopravního opatįení v Nádražní ulici a dalších 

 opatįení  firmy Geostav, která povedou k odstranění havarijního stavu dešťové 

 stoky, 

 souhlasilo, aby projekt na výstavbu nového objektu ZŠ Roztoky byl dispozičně 

 upraven v rozsahu původního objemu stavby tak, aby v maximální míįe zahrnoval 

 požadavky na kapacitu a prostorové vybavení dle pįílohy zápisu školské rady a 

 jednání pracovní skupiny k výstavbě školy, 

 souhlasilo s podáním projektového záměru k žádosti o dotaci, 



10 

 

 28. dubna se konala pietní vzpomínka na oběti transportu smrti na levohradeckém 

hįbitově, které se zúčastnili i vzácní hosté - nový velvyslanec Státu Izrael, zástupkyně 

německé ambasády, za Ministra obrany náš spoluobčan, 

náměstek ministra Tomáš Kuchta, starosta Prahy 6 a 

zástupce Spolku za zachování českého odboje. Pįítomna byla 

Čestná stráž Armády ČR a Ústįední hudba. Následovalo 

položení květin k pomníku roztockým Židům, kde promluvil 

tajemník Federace židovských obcí. Na další zastavení u pamětní desky na roztockém 

nádraží pįišli i pamětníci konce války paní V. Stárková a pan M. Košťál. Část 

pįítomných hostí pįijala pozvání k prohlídce výstavy Transport smrti: Litoměįice - 

Velešín ve Stįedočeském muzeu, kde je provedla historička Ústavu pro studium 

totalitních režimů Mgr. Pavla Plachá. 

 

 Pįipomínka 72. výročí konce 2. světové války se konala 5. května 

na Školním náměstí u památníku padlých a v Žalově, na 

Levohradeckém náměstí. 

 

 

7. jednání RM  -  17. května  

 vzala na vědomí pįerozdělení kompetencí v rámci vedení města 

 starosta Jakob: MŠ, dostavba nové budovy ZŠ, strategický plán, 

 místostarosta Novotný: bytové a nebytové hospodáįství, 

 místostarostka Šlancarová: operativní část chodu ZŠ, 

 schválila Dodatek č.1 ke Směrnici č. 4/2016 ze dne 7.12.2016, kterou stanovují 

 pravidla pro vyįizování stížností a petic, 

 vzala na vědomí dokument s názvem „Petice za zachování stromoįadí na Holém 

 vrchu pįi cestě Roztoky - Únětice, 

 RM konstatovala, že město Roztoky nemělo v úmyslu kácet uvedené stromoįadí, ani 

 k tomu nedalo souhlas,  
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 schválila výsledek įízení na poskytování služeb koordinátora BOZP pįi rekonstrukci 

 žalovských komunikací za částku 118 800 Kč pro Ing. Štěpána Illicha, Roztoky, 

 vzala na vědomí studii architektů Smolíkových, ulic Kroupka a Kostelní, 

 souhlasila s pronájmem části pozemku p.č. 1526/2 v k.ú. Roztoky o výměįe 24m2 pro 

 umístění pįedzahrádky restaurace Eiffel a části pozemku 1526/1 v k.ú. Roztoky o 

 výměįe 8m2 na pįístupovou cestu k pįedzahrádce, na dobu neurčitou za cenu 300 

 Kč/m2/rok s tím, že obojí bude využíváno vždy pouze v období duben-įíjen 

 pįíslušného roku, 

 souhlasila se záměrem umístění polyfunkčních budov u ulice Lidická dle studie 

 společnosti Integra Design s.r.o. zpracované v prosinci 2016, 

 souhlasila s využitím pįeplatků za vodné pro město Roztoky ve výši 2 mil. Kč 

 k rekonstrukci armaturní komory a s tím souvisejících investičních akcí (el. 

 dispečink), 

 

8 jednání RM  -  24. května 

 uložila MÚ zveįejňovat všechny smlouvy nad 30 000 Kč v Centrálním registru 

 smluv a na webových stránkách. 

 

9. jednání RM  -  31. května 

 schválila výsledek zadávacího įízení na rekonstrukci vily TU č.p. 125 v Roztokách a 

 uzavįení realizační smlouvy s firmou Podzimek a synové s.r.o., Tįešť s nabídkovou 

 cenou 37 810 067,60 Kč bez DPH. 

 

5. zasedání ZM  -  31. května 

 zvolilo s okamžitou platností Ing. Jaroslavu Kozinkovou členkou finančního výboru 

 ZM, 
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 vzalo na vědomí etapizaci akce „rekonstrukce 

 areálu vily č.p.125 v TU. 

 

10. jednání RM  -  14. června 

 schválila Směrnici č.3/2017 pro pronájem 

 movitého majetku města s okamžitou  platností, 

 město Roztoky souhlasí jako zįizovatel pįíspěvkové organizace ZŠ Roztoky se 

 snížením kapacity organizace ZŠ z 1050 na 900 žáků, 

 souhlasí s uzavįením smlouvy o výpůjčce pozemku č. 2567 v k.ú. Roztoky o výměįe 

 3 609 m2 za účelem výstavby a provozování pįekážkové dráhy se společností 

 Equilibrium education, z.s. Bylo odstoupeno od realizace, ukončeno, 

 souhlasila s výsledkem poptávkového įízení na dodávku a instalaci kompletního 

 vybavení pro MŠ Kaštánek v Palackého ulici za cenu 478 714,85 Kč bez DPH, 

 trvala na uzavįení plánovací smlouvy jako podmínky pro vydání změny RP 

 Roztoky -  Panenská II, 

 schválila udělení grantů na sportovní činnost spolků ve 2. pololetí roku 2017: 

 Sokol - turnaj ve stolním tenisu 14 500 Kč, 

 pověįila OSRM ve spolupráci s vedením města projednat možnosti odkupu pozemků 

 od soukromých vlastníků v koridoru průtahu městem a stanovila cenu 350 Kč /m2 za 

 základ pro jednání. 

 

11. jednání RM  -  26. června 

 schválila z důvodu dodržení autorských práv výjimku z Pravidel pro zadávání 

 veįejných zakázek a schválila jako dodavatele projektové dokumentace pro územní 

 įízení a stavební povolení pro výstavbu nové školní budovy v Žalově společnost VTP 

 Žalov s.r.o. s cenou 1 490 000 Kč bez DPH. 

 

 



13 

 

6. zasedání ZM  -  28. června 

 vzalo na vědomí, že Město Roztoky má od bįezna 2017 plně funkční profil 

 zadavatele veįejných zakázek, na kterém uveįejňuje i uzavįené smlouvy s vybranými 

 uchazeči veįejných zakázek. 

 

12. jednání RM  -  19. července 

 schválila vnitįní pįedpis - Směrnici č.4/2017- Zásady a postupy pįi zadávání 

 zakázek malého rozsahu v podmínkách města Roztoky s účinností od 1. srpna 2017, 

 souhlasila se změnou využití prostįedků určených na PD hįiště Žalov na PD 

 v areálu Sokola, 

 nesouhlasila s využitím části pozemku p.č. 3827/16, k.ú. Žalov pro účel zįízení 

 chatové oblasti a sadu, 

 schválila výjimku ze směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu na provedení 

 komplexního průzkumu a čištění kanalizačního vedení v ulicích Kroupka a Tiché 

 údolí a aby související práce provedl provozovatel městských VaK - SčVK za cenu 

 411 450 Kč bez DPH, 

 uložila OŽP sledovat stav stromů v trase pįivaděče stromy nechat ocenit, aby byl 

 podklad do konce záįí. 

 

13. jednání RM  -  16. srpna  

 neschválila rozšíįení parkování v místě zvýšené plochy ohraničené obrubníky ve 

 stįedové části na Tyršově náměstí a schválila umístění mobilních nádob na dįeviny a 

 zeleň v této části, 

 schválila závěry komise na modernizaci systému vytápění a ohįevu vody v bytovém 

 domě čp. 21 v Roztokách a uzavįení smlouvy s firmou Pastyįík spol. s.r.o. za cenu 

 950 911,49 Kč bez DPH, 

 jmenovala Ing. Markétu Burgetovou do funkce vedoucí odboru životního prostįedí 

 MÚ Roztoky od 1. listopadu 2017, 
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 souhlasila s podporou aplikace Skryté pįíběhy, 

 souhlasila s finanční podporou projektu Revitalizace cenných pįírodních lokalit 

 v k.ú. Roztoky, Žalov a Únětice po celou dobu jeho realizace ve výši 26 000 Kč 

 ročně. 

 

7. zasedání ZM  -  30. srpna 

 souhlasilo s uzavįením smlouvy o spolupráci pįi výstavbě s VTP Žalov s.r.o., 

 schválilo změnu názvu „Základní škola Roztoky, okres Praha-západ“ na čestný 

 název “Základní škola Zdenky Braunerové Roztoky“ a schválilo změnu zįizovací 

 listiny. Platnost od 1. záįí 2018, 

 schválilo změnu hranice Města Roztoky dle pįiloženého návrhu na změny hranice ze 

 dne 16. května 2017 spočívající ve změně katastrální hranice  k.ú. Žalov a 

 dohodu o změně hranic obcí mezi Městem Roztoky a Obcí Úholičky dle 

 pįedloženého návrhu spočívající ve změně katastrální hranice mezi k.ú. Žalov a 

 k.ú. Úholičky, 

 souhlasilo s uzavįením smlouvy o smlouvě budoucí o zįízení služebnosti inženýrské 

 sítě se společností Talora,a.s. „v likvidaci“, která spočívá ve vybudování, provozování 

 a údržbě vodovodního potrubí DN200 o délce 10,5m umístěného v části pozemku 

 p.č. 3189/277 v k.ú. Žalov včetně práv vstupu a vjezdu na pozemek za účelem 

 provozu, opravy a údržby vodovodního potrubí. Služebnost bude zįízena bezplatně, 

 vzalo na vědomí zprávu místostarosty ve věci prověįování vhodnosti a pįípustnosti 

 pįi zadání veįejné zakázky na vilu č. 125. 

 

14. jednání RM  -  13. záįí 

 souhlasila se zpracováním projektové dokumentace pįístįešku u pįívozu, 

 požádala SŽDC o pronájem části pozemku p.č.68/14 v k.ú. Roztoky o výměįe cca 

 4 050 m2, která v současné době slouží jako veįejné parkoviště u roztockého nádraží, 

 za účelem provozování bezplatného veįejného parkoviště na dobu neurčitou, za 
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 symbolické nájemné 1 000 Kč/rok, kdy město bude na své náklady provádět 

 pravidelnou údržbu pronajaté části, 

 vzala na vědomí stav realizace Zakázky na rekonstrukci areálu vily Tiché údolí č.p. 

 125 a schválila Dodatek č. 1 SoD s firmou Podzimek a synové s.r.o., který smluvně 

 zakotvuje įešení záchrany kulturní památky č.p.125 pįi absenci pravomocného 

 stavebního povolení cestou ohlášení udržovacích prací. 

 

8. zasedání ZM  -  27. záįí 

 schválilo pachtovné z pronájmu městských V a K pro rok 2018 v tis. Kč: 

 Město Roztoky: pitná voda - 2660,0, odpadní voda - 3860,0 

 voda pįedaná a pįevzatá: pitná voda - 220,0, odpadní voda - 830,0 - slouží pro 

 stanovení ceny pįedané a pįevzaté vody pro rok 2018, 

 žádalo společnost Trigema o vyčíslení rozpočtových nákladů na společnou 

 infrastrukturu budovanou s VTP Žalov,  

 vydalo opatįení obecné povahy na změnu č. 4 ÚPnSÚ Roztoky, 

 schválilo veįejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace na vybudování veįejné 

 posilovny v ulici Obránců míru. 

 

15. jednání RM  -  11. įíjna 

 vzala na vědomí žádost Stįedočeského muzea o odstranění nánosů z koryta 

 Únětického potoka v oblasti Braunerova mlýna a zvýšení jeho průtočného profilu a 

 pįipojila se k této žádosti a žádala státní podnik Povodí Vltavy o pįijetí patįičných 

 opatįení a odstranění nánosů a zprůchodnění koryta Únětického potoka, 

 vzala na vědomí výsledek výběrového įízení na opravu vstupní části památkově 

 chráněné vily č.p. 110 TU v Roztokách za cenu 1 495 545,82 Kč bez DPH, oprava 

 zatím pozastavena, dotace není, 

 vzala na vědomí výsledek poptávkového įízení na likvidaci základové desky MŠ 

 Kaštánek za cenu 617 390 Kč, provedeno v letošním roce, 
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 schválila poskytnutí finančního daru Babyboxu pro odložené děti - Statim ve výši 

 5000 Kč a požádala o zveįejnění znaku města na liště dárců u babyboxů na které 

 město pįispělo, 

 vzala na vědomí rezignaci JUDr. Z. Záhoįe z pozice člena a pįedsedy komise pro 

 projednávání pįestupků. 

 

 Ve dnech 20. - 21. įíjna se konaly Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2017 

Výsledky voleb v Roztokách:     

Platné hlasy: TOP 09 778 18,54% 

  ANO 721 17,18% 

  ODS 673 16,03% 

  Piráti 640 15,25% 

  STAN 331 7,88% 

  SPD 225 5,36% 

Volební účast: 73,16 % 

 

Výsledky voleb ve Stįedočeském kraji: 
  ANO  28,66% 9 man. 

  ODS  12,93% 4  

  Piráti  12,08% 3  

  SPD  9% 2 

  STAN  8,07% 2 

  KSČM  7,21% 2 

  ČSSD  6,63% 2 

  TOP 09  6,33% 2 

Volební účast: 63,44 % 

Volební účast Praha-západ: 70,41% 

Volební účast ČR: 60,84% 

 

Do Poslanecké sněmovny ČR se dostaly strany: 
ANO, ODS, Piráti, SPD, KSČM, ČSSD, KDU- ČSL, TOP 09, STAN. 
Více informací v pįíloze kroniky. 

 

16. jednání RM  -  25. įíjna 

 vzala na vědomí jmenování nové pįedsedkyně KPPP Mgr. Gabriely Houškové, 
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 pověįila Odbor správy a rozvoje města podáním žádosti na GĮ SŽDC o odkup 

 pozemku č.68/14 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměįe cca 4 050 m2 za účelem výstavby 

 parkovacího domu u roztockého nádraží, 

 souhlasila s udělením výjimky pįi zadávání veįejných zakázek malého rozsahu pro 

 vývoj a implementaci vizualizačního SW įídícího systému MČOV Roztoky na 

 základě existujících autorských práv dodavatelské firmy CHEMTEC Industry, s.r.o. 

 s náklady 340 000 Kč bez DPH tomuto dodavateli, 

 souhlasila s valorizovanou cenou za odvoz a odstranění 1 tuny komunálního odpadu 

 ve výši 1 940 Kč bez DPH za rok 2018. 

 

9. zasedání ZM  -  25. įíjna 

 vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o městské policii, kterou se ruší

 obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o městské policii ze dne 12. 11. 2003, 

 souhlasilo s pįidělením účelové investiční dotace TJ Sokol Roztoky ve výši  4 000 000 

 Kč za účelem realizace projektu rekonstrukce atletické dráhy, sektorů a  okolí 

 stadionu Stanislava Jungwirtha za podmínky, že TJ Sokol, obdrží za stejným 

 účelem dotaci z dotačního fondu MŠMT. 

 

17. jednání RM  -  8. listopadu 

 vzala na vědomí výsledek výběrového įízení įešitele a administrátora veįejné 

 zakázky renovace a intenzifikace ČOV Roztoky dle metodiky The Yellow Book 

 FIDIC za cenu 560 000 Kč bez DPH,  

 schválila pįíspěvek ve výši 15 000 Kč společnosti cine4net,s.r.o. na tvorbu 

 dokumentárního filmu o pokladu uloženém ve Stįedočeském muzeu v Roztokách, 

 souhlasila s poskytnutím účelové dotace ve výši 15 000 Kč na mobilní aplikaci Skryté 

 pįíběhy, 

 vzala na vědomí zadání územní studie Solníky, 
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 vzala na vědomí informaci o tom, že se paní Skutilová od 1. listopadu 2017 vzdala 

 funkce vedoucí odboru Kanceláįe vedení města, 

  vzala na vědomí „Smlouvu o podmínkách výstavby bytového souboru Roztoky“ a 

 Smlouvu o uzavįení budoucí kupní smlouvy“ (Kvítko a MŠ) a doporučila ZM 

 smlouvu schválit v pįedloženém znění, 

 schválila dotaci ve výši 3 000 Kč projektu sdílené šicí dílny, 

 neschválila žádost hotelu Academic o parkování autobusů u fontány na Tyršově 

 náměstí. 

 

10. zasedání ZM  -  22. listopadu 

 Na začátku jednání poděkovali radní končícímu dlouholetému šéfovi komise pro 

 projednávání pįestupků JUDr. Zdeňkovi Záhoįovi, který vedl komisi bezmála 

 dvacetiletí a rukama mu prošly stovky pįestupků. 

 Ze ZM:  

 po souhlasu RM vydalo obecně závaznou vyhlášku č.4/2017 o místních poplatcích, 

 souhlasilo s uzavįením pįedložených Smluv o spolupráci pįi zabezpečování požární 

 ochrany v obci Statenice a Tuchoměįice, 

 vzalo na vědomí informaci o rezignaci člena FV p. Vašků. 

 

18. jednání RM  -  6. prosince 

 doporučila ZM schválit rozpočet města na rok 2018, 

 zajistit opěrné zdi Žalovského potoka pod č.p. 1414 v roce 2018, 

 vzala na vědomí informaci o výzvě společnosti Ekospol a jejím pįedání právní 

 kanceláįi, 

 souhlasila se zvýšením nejvyššího počtu žáků ZŠ Roztoky na 1 000 žáků s účinností 

 od 1. záįí 2018. 
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11. zasedání ZM  -  20. prosince 

 schválilo ceny pro rok 2018 - vodné 33,55 Kč/m3, stočné 30,08 Kč/m3 bez DPH 15%, 

 schválilo text Memoranda o společném postupu pįi intenzifikaci ČOV Roztoky, 

 vydalo formou opatįení obecné povahy změnu č.1 RP Panenská II., 

 schválilo znění Memoranda o spolupráci se společností Talora-Na Panenské,a.s., 

 schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí darovací se společností Talora,a.s. na části 

 pozemků p.č.3183/7, 3189/375,3029/5, 3184/1 v k.ú. Žalov, 

 

 Již v loňském roce místostarosta města, Mgr. Tomáš Novotný začal hledat 

spolupracovníky pro sestavení unikátního dokumentu, který by mapoval víc než 

padesátileté vzpomínky několika roztockých pamětníků. Bylo osloveno dvanáct 

spoluobčanů starších pětaosmdesáti let a pět z nich bylo ochotno se natáčení zúčastnit. 

Do sběru vzpomínek se zapojily Pavla Plachá, Iva Ježková a Natasha Rückel. Mnoho 

hodin se věnovaly rozhovorům s roztockými spoluobčany Václavou Stárkovou, Václavem 

Majerem, Václavem Dědičem, Janem Barfusem a Miroslavem Košťálem. Pan Barfus se 

premiéry bohužel nedožil.  

 

 Film z dílny Michala Merhauta byl promítnut 12. prosince 2017 v sále hotelu 

Academic za pįítomnosti zpovídaných nestorů, zpovídajících, autora filmu i hojné účasti 

zájemců z įad veįejnosti.  

 Více než pět hodin záznamu i hotový film byl pįedán (CD v únoru 2018) vedle rodin 

aktérů, Stįedočeskému muzeu, v pįípadě zájmu spolku Post Bellum a CD bylo v prodeji 

v podatelně MÚ a u pí. Drdové za 50 Kč. Film byl financován z prostįedků města 

Roztoky. 
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paní Stárková                                    Mgr. Plachá                   rodina Majerova                                pan Dědič 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              pan Košťál 

 

fota:v kapitole:  J. Žirovnický, J. Weberová 

Více informací v pįíloze kroniky. 
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Obyvatelé města 

K datu 31. prosince 2017 mělo město Roztoky cca 7 790 obyvatel  (MÚ Roztoky), 

z toho v roce 2017 se  narodilo 91 

  zemřelo 67 

  přihlásilo 287 

  odhlásilo 243 

 Cizinci přihlášeni pouze k trvalému pobytu v Roztokách nejsou započteni. Odhadem 
je jich cca 500. 

 Dle údajů Českého statistického úřadu (ČSU) mělo město Roztoky   

k 31. prosinci 2017  7 836 obyvatel 3 748 muži 4 088 ženy  

   

Vítání dětí v zasedací síni MÚ se v roce 2017 konalo dvakrát. 

11. května, 31 dětí ve třech skupinách a 5. října, 23 dětí ve 2 skupinách. 

Děti musí mít trvalé bydliště v Roztokách.  

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

 

22. dubna 2017 

 oslavila paní Eliška Vetyšková 

 100. narozeniny 

 

Setkání s nejstaršími spoluobčany na MÚ se konalo 31. ledna. 

Sešlo se 14 jubilantů - osmdesátníků, pětaosmdesátníků a 3 devadesát a více. 

Další sekání se konalo 30. května. 

Sešlo se 16 jubilantů, z toho 9 ve věku 90 a více. 

Na posledním setkání v roce 2017, 3. října se sešlo 10 jubilantů, z toho 4 devadesátiletí. 

 Na konci června odešla do důchodu dlouholetá, spolehlivá a ochotná matrikářka MÚ 

a svatební guru paní Dagmar Vyšehradská, která na tomto místě působila 40 let.  



22 

 

Významné ocenění se tento rok dostalo dvěma roztockým občanům. 

 Ocenění pianista roku získal pan Zdeněk Urbanovský. 

 Základem soutěže je všestrannost soutěžících, kteří musejí zvládnout všechny 

hudební žánry od lidových písní přes populární hudbu v různých úpravách a stylech až 

po hudební klasiku. Finalový večer soutěže, kde vystoupili čtyři nejlepší soutěžící se 

konal v Sukově síni Rudolfina. Odborná porota v čele s Petrem Maláskem společně 

s hlasy přítomných diváků určila vítězem Zdeňka Urbanovského.  
Další ocenění v kapitole Sport 

 V nedožitých 90 letech zemřel 9. ledna významný roztocký občan, pan Mirko 

Janeček, obětavý a statečný člověk, který se svým životem zasloužil o to, aby z paměti 

nezmizely kořeny historických a často vymazávaných souvislostí a který se v Roztokách 

aktivně zapojil v roce 1945 do pomoci vězňům z „transportu smrti“. 

 23. února zemřel pan Ivo Svoboda, roztocký občan ,který zemřel ve věku nedožitých 

69 let. Býval poslancem České národní rady a ministrem financí ČR. V období 1990 až 

1994 byl také členem městského zastupitelstva za Občanské fórum. 

 22. července zemřel poslední předlistopadový předseda Městského národního výboru 

v Roztokách, pan Karel Zavadil. Ve vedení města působil v sedmdesátých a osmdesátých 

letech 16 let. 

 24. listopadu zemřela po delší nemoci paní Hana Hejdánková, roz. Beranová ve věku 

nedožitých 89 let. Byla jednou z dobrovolných sester Červeného kříže, které aktivně 

pomáhaly s ošetřováním a léčením osvobozených vězňů z transportu smrti na konci 

dubna 1945, tehdy jí bylo 16 let a starala se o nemocné v bývalém chudobinci.  Za svůj 

podíl na záchraně vězňů obdržela v roce 1995 pamětní medaily k 50. výročí osvobození 

koncentračního tábora Flossebűrk a v roce 2012 nejvyšší vyznamenání ministerstva 

obrany ČR - Vyznamenání Zlaté lípy (kronika 2012).                            

Více informací v příloze kroniky. 
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Život ve městě  

 Největší investicí v letošním roce bylo vybudování nového povrchu žalovských ulic 

Pilařova, Krásného a Mühlbergerova od ulice Komenského, včetně archeologického 

průzkumu za cenu téměř 10 mil. Kč, další velkou investicí byla výstavba MŠ 

v Palackého ulici, odstranění staré MŠ v Palackého ulici a příprava základové desky pro 

novou výstavbu MŠ, náklady na budování MŠ za MÚ, projektová dokumentace ZŠ 

Žalov, klimatizace v ZŠ Roztoky, rekonstrukce prostorů pro dětskou lékařku a klubovnu 

seniorů v Havlíčkově ulici, výkup pozemků pod Lidickou ulicí a další drobnější investice. 

Regulační plán Tiché údolí: 

 22. února 2017 vydalo ZM opatřením obecné povahy Regulační plán Tichého údolí a 

byla zrušena Změna územního opatření o stavební uzávěře. Byla tak dána pravidla pro 

budoucí výstavbu i rozšiřování současných staveb, která respektují charakter a význam 

tohoto území. Jeho součástí je i lokalita Maxmiliánka, kde 

došlo ke kompromisu se soukromým vlastníkem. Vyrostou zde 

tři vily, které budou odpovídat okolní zástavbě včetně 

dopravní obslužnosti. Maxmiliánka zachována nebude, ale 

proti původním záměrům vlastníka, který chtěl postavit velký 

bytový dům s mnoha bytovými jednotkami, je to pro Tiché údolí i město akceptovatelné.  

Vila čp. 110 v Tichém údolí: 

 11. října RM vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na opravu vstupní části 

památkově chráněné vily č.p. 110 TU za cenu 1 495 545,82 Kč bez DPH. 

 Výběrové řízení vyhrála renomovaná firma, ale zahájení prací je závislé na přidělení 

dotace od ministerstva kultury. Dotace zatím nebyla přidělena, zahájení prací se odkládá. 

 Vila čp. 125 v Tichém údolí: 

 31. května byl schválen RM výsledek zadávacího řízení na její rekonstrukci. Studie i 

projekt na opravu kulturní památky ve vlastnictví města prošli schvalovacím řízením 

památkářů, dopraváků, životního prostředí atd. Více než půl roku se scházela pracovní 
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skupina, která s projektanty ladila podrobnosti rekonstrukce. Kromě vedení města a 

městského architekta podněty dávaly i zástupkyně MŠ a spolkového života. Město přímo 

poptalo 16 zhotovitelů, zakázku shlédlo 288 subjektů, nabídku však podal jediný 

uchazeč - firma Podzimek a synové s.r.o., která současně splnila podmínky. Firma má 

s rekonstrukcí památkově chráněných objektů zkušenosti (rekonstruovala např. palác 

Hybernia v Praze). Protože je celková cena zakázky téměř 38 milionů bez DPH, bude 

rekonstrukce rozdělena do tří realizačních etap 2017-2019, (ZM 31. května). Součástí 

zakázky bude i přilehlé parkoviště, zahrady a část parku. 

 Vznikne zde jedna třída MŠ a komunitní centrum s prostory pro volnočasové 

aktivity. Na akci je zažádáno o dotace.  

 13. září byl RM schválen Dodatek č. 1 SoD s firmou Podzimek a synové s.r.o., který 

smluvně zakotvuje řešení záchrany kulturní památky č.p.125 při absenci pravomocného 

stavebního povolení cestou ohlášení udržovacích prací. 

 Vzhledem k tomu, že rekonstrukce vily č. 125 začala až v posledním čtvrtletí 

2017, proinvestovalo se v letošním roce pouze 3 173 000 Kč. 

 

 

Nádražní: 

 V březnu vzala RM na vědomí informaci o stavu dešťové stoky v Nádražní ulici, 

v letošním roce byla opravena, 

 RM 12. dubna vzala na vědomí předložený návrh 6 bytových domů v ul. Nádražní a 

pověřila předsedu stavební komise RM ve spolupráci s vedením města jednáním 
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s investorem o finálních úpravách projektové dokumentace, které povedou k vytvoření 

rezervy pro rozšíření komunikace a vybudování odbočovacího pruhu do Rýznerovy ulice. 

 RM 12. dubna souhlasila se záměrem výstavby 6 bytových domů v ul. Nádražní dle 

upraveného návrhu z února 2017, 

 RM 18. dubna vzala na vědomí informaci o stavu kanalizace v Nádražní ulici, 

 RM 8. listopadu vzala na vědomí „Smlouvu o podmínkách výstavby bytového 

souboru Roztoky“ a Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na budovu divadélka a 

MŠ a doporučila ZM smlouvu schválit v předloženém znění.  

 

Regulační plán Panenská II:: 

 RM 14. června trvala na uzavření plánovací smlouvy jako podmínky pro vydání 

změny RP Roztoky Panenská II, 

 ZM 20. prosince vydalo formou opatření obecné povahy změnu č.1 RP Panenská II 

a schválilo znění Memoranda o spolupráci se společností Talora-Na Panenské,a.s., 

dále schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí darovací se společností Talora,a.s. na části 

pozemků p.č.3183/7, 3189/375,3029/5, 3184/1 v k.ú. Žalov. 

  Na Panenské II podél Lidické ulice byla zahájena výstavba osmi čtyřpodlažních 

domů se 144 byty. Výstavba probíhá podle platného 

územního rozhodnutí z roku 2004 a jeho změny z roku 

2009. Stavební povolení bylo vydáno v roce 2012. V roce 

2016 požádala společnost TALORA MÚ Roztoky o 

změnu platného RP za účelem využití pozemků pro 

zástavbu jak bytovými i rodinnými domy. Bylo hned 
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zahájeno vyjednávání Změna č. 1 RP Panenská II. Společnost Talora však těsně před její 

finalizací odstoupila a investor zahájil výstavbu dle původního stavebního povolení 

v rozporu s dohodou a připravenou změnou č. 1 RP Panenská II. 

Regulační plán Solníky: 

 V listopadu RM vzala na vědomí zadání územní studie Solníky, která bude použita 

jako podklad pro zpracování nové územně plánovací dokumentace města a RP. 

Výstavba Dubečnice - Ekospol: 

 RM 6. prosince vzala na vědomí informaci o výzvě společnosti Ekospol a jejím 

předání právní kanceláři. 

Výstavba Na Dubečnici: 

 Výstavba 

Na Dubečnici 

v části 

V zahradách 

pokračovala. 

 

Výstavba Na Panenské II: 

 Bylo pokračováno ve výstavbě v ulici Václava 

Havla. 

 Na Panenské II podél Lidické ulice byla 

zahájena výstavba. Více u RP Panenská II. 

Vědeckotechnické parky: 

 RM 8. února souhlasila podle dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě se společností SčVK 

s připojením objektu VTP 3 a ZŠ na ČOV Roztoky,  

 ZM 30. srpna souhlasilo s uzavřením smlouvy o spolupráci při výstavbě s VTP 

Žalov s.r.o.. 
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Úpravy budovy MÚ Roztoky: 

 V budově MÚ byly vyklizeny půdní prostory, které byly využívány k archivaci 

dokumentů. Po úpravě nových prostorů byl archiv MÚ přestěhován do Nádražní ulice č. 

21 (dům ve vlastnictví města), bývalá pizzerie.  

Levý Hradec: 

 Dubnová RM schválila výsledek zadávacího řízení na „Úpravy prostoru na Levém 

Hradci“ za částku 2 892 405,74 Kč bez  DPH. 

 Koncem května proběhla proměna pietního místa u sloupu s trnovou korunou podle 

návrhu arch. Ondřeje Smolíka. Kolem sloupu byla položena nová dlažba a staré tůje byly 

nahrazeny novou zelení.  

  

Byly dokončeny cestičky na hřbitově a dlažba na cestě ke kostelu sv. Klimenta. 

 Na podzim byl dokončen vstup do nové části 

hřbitova, úprava zdi i pódia a příprava prostoru 

budoucího kolumbária a rozptylové loučky podle Studie 

architektů E. a O. Smolíkových 

(kronika 2016). 

 V závěru roku byla vedle 

vstupní barokní branky na 

hřbitovní zdi instalována 

pamětní deska, se jmény 

významných spoluobčanů s 

krátkou charakteristikou oboru, jemuž se za života věnovali.  

Výběr jmen sestavil pan Stanislav Boloňský. 
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VÚAB Pharma, a.s. 

 Na konci května 2017 byla dokončena sanace staré ekologické zátěže v areálu 

VUAB Pharma.a.s.,(hovorově stále „Penicilinka“). 

 Znečištění zemin a podzemních vod vzniklo v průběhu několika desítek let výroby 

vlivem úniků a úkapů některých látek během skladování v podzemních i nadzemních 

nádržích a manipulaci s nimi. Zejména se jednalo o úniky látky butylacetát-organické 

rozpouštědlo při výrobě penicilinu a dále ropné látky, nafta, mazut z provozu původní 

kotelny. Kontaminace se z areálu šířila v generelním směru proudění podzemních vod 

k  ohroženým tzv. roztockým studním a k Vltavě.  

 Komplexní sanace znečištění v celém areálu byla prováděna od června 2013 (kronika 

2014, kapitola Život ve městě) do května 2017 odbornou firmou Dekonta, a.s.. Hrazena 

byla v plné výši Ministerstvem financí ČR, ze speciálního fondu na staré ekologické 

zátěže vzniklé před privatizací. Kontrolu prací prováděla nezávislá společnost SGS 

Czech Republic, s.r.o.. Pravidelně byly pořádány kontrolní dny s prezentací probíhajících 

prací zástupcům MF, MŽP a města Roztoky. 

 Jako první byly vyjmuty, vyčištěny a odvezeny staré podzemní nádrže, hlavní zdroje 

znečištění, dále demolice původní mazutové kotelny a přístavku budovy Ketol. Zdivo a 

podlahy těchto objektů byly nasáknuté chemickými a ropnými látkami. Následovalo 

odtěžení kontaminovaných zemin pod uvedenými objekty a podzemními nádržemi. Tato 

zemina byla masivně znečištěna úniky zejména butylacetátu. Hloubka odtěžby byla 

místy až 6 m pod terénem. Celkem bylo z areálu vytěženo a odvezeno přes 7 tisíc tun 

kontaminovaných zemin a stavebních konstrukcí, následoval zpětný zásyp výkopových 

jam a finální úprava povrchu. 

 Hlavním bodem sanace bylo vyčištění podzemní vody pod areálem VÚAB, které 

probíhalo intenzivně po celé čtyři roky. Byla použita kombinace několika metod pro 

urychlení sanace. Byla vytvořena tzv. hydraulická bariéra - linie hydrogeologických vrtů, 

ze kterých byla voda intenzivně čerpána. Bylo tím zabráněno dalšímu šíření znečištění a 

postupně zmenšován kontaminační mrak zasaženého území. Voda byla na povrchu 

čištěna v sanačních stanicích a vyčištěná zpátky vsakována. Dále byla použita metoda 

biodegradace in-situ, kdy byl do kolektoru podzemních vod aplikován bakteriální 
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preparát se speciálními bakteriálními kmeny schopnými rozkládat znečištění přímo 

v podzemí. 

 Poslední metodou byl air-sparging, kdy byl speciálně upravenými vrty vháněn 

stlačený vzduch do podzemních vod a tím podpořeno množení zmiňovaných bakteriálních 

kmenů. Navíc dochází i k dalšímu rozkladu chemických látek oxidací. 

 Celkem bylo za dobu sanace vyčerpáno a vyčištěno 184 857 m3 kontaminované 

podzemní vody a z ní orientačně odstraněno celkem 24 845 kilogramu butylacetátu a 

18,1 kilogramu ropných látek v rozpuštěné formě.  

 K 31. květnu 2017 byla sanace starých ekologických zátěží v areálu VÚAB úspěšně 

dokončena. Nyní bude následovat dvouletý postsanační monitoring jako kontrola udržení 

stanovených limitů.  

                                                                             foto DEKONTA 

Odpady: 

 Povinnost třídění odpadů ukládá každému zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech (§ 9a 

a § 10), dále pak OZV Města Roztoky č.1/2005, o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území města Roztoky. 

 Sebrané vytříděné odpady TS následně odváží k dalšímu využití. Plasty, papír, čiré a 

směsné sklo TS předávají společnosti FCC Regios, a.s.. Kompozitní obaly odebírají 

Pražské služby, a.s. Za prodej druhotných surovin v roce 2016 město získalo 513 000 Kč. 
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 Poplatek za svoz odpadů má povinnost platit každý občan do 75 let s trvalým 

bydlištěm v obci a dále cizinci s pobytem v obci a osoby mající ve vlastnictví nemovitost, 

ve které není nikdo hlášen, ale která je trvale užívána. Poplatek za rok 2017 činil 600 Kč 

na osobu. Od poplatku je osvobozeno třetí a každé další nezletilé dítě v rodině a částečně 

občan, který se více než 6 měsíců zdržuje mimo území města. Osvobození od poplatku 

stanoví vyhláška č. 3/2016 města Roztoky. 

 V dubnu RM souhlasila s instalací nového hnízda na separovaný odpad v lokalitě u 

dětského hřiště v Tichém údolí, umístěním kontejnerů na 

papír a plasty na parkovišti  Maxmiliánka, a kontejneru na 

plasty do ZŠ Žalov a schválila návrh na zástěnu 

stanoviště nádob na tříděný odpad v ulici Spěšného 

vypracovaný Ing. arch. O.Smolíkem. 

  

 Svoz separovaného odpadu zajišťovaly v roce 2017 Technické služby města, svoz 

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

 Poplatek za jednoho psa na rok 2017 je 200 Kč a 100 Kč za jednoho psa, jehož 

držitelem je důchodce. Poplatek se platí od věku třech měsíců psa, povinnost psa přihlásit 

je do 15 dnů od pořízení. 

Voda: 

 Cena vody pro rok 2017 byla stanovena 63,20 Kč /m3 bez DPH, schváleno ZM 21. 

prosince 2016. 

  11. října vzala RM na vědomí výsledek řízení na zhotovitele rekonstrukce 

armaturní komory vodojemu Žalov s cenou 8 876 838,32 Kč bez DPH, staveniště 

armaturní komory bylo předáno 29. listopadu a v letošním roce byly provedeny venkovní 

izolační práce. 

 20. prosince ZM schválilo ceny pro rok 2018 - vodné 33,55 Kč/m3, stočné 30,08 

Kč/m3 bez DPH 15%. 

 Technickými službami bylo opraveno pět kanalizačních a osm dešťových vpustí. 
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Čistírna odpadních vod (ČOV): 

 25. ledna ZM souhlasilo, aby RM zahájila kroky k zajištění rekonstrukce ČOV 

Roztoky cestou funkčního výběrového řízení, např. podle normy The Yellow Book 

FIDIC, 

 8. února RM souhlasila podle dodatku č. 1 ke koncesní smlouvě se společností SčVK 

s připojením objektu VTP 3 a ZŠ na ČOV Roztoky, 

 29. března ZM souhlasilo s převodem práva užívat kapacitu v úhrnné výši 350 EO 

ze strany VÚAB Pharma a.s. na město Roztoky a VTP Žalov s.r.o. za finanční 

kompenzaci finančních nákladů ve výši 7 750Kč/1 EO s tím, že náklady ve výši 697 

500Kč uhradí město za kapacitu 90 EO a 2 015 000Kč VTP Žalov s.r.o. za 260 EO, 

 11. října RM vzala na vědomí informaci o výběrovém řízení na zbudování 

protipovodňové ochrany ČOV za cenu 911 113,25 bez DPH, 

 25. října RM souhlasila s udělením výjimky při zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu pro vývoj a implementaci vizualizačního SW řídícího systému MČOV Roztoky 

na základě existujících autorských práv dodavatelské firmy CHEMTEC Industry, s.r.o. s 

náklady 340 000 Kč bez DPH tomuto dodavateli,  

 8. listopadu RM vzala na vědomí výsledek výběrového řízení řešitele a 

administrátora veřejné zakázky renovace a intenzifikace ČOV Roztoky dle metodiky The 

Yellow Book FIDIC  za cenu 560 000 Kč bez DPH,  

 20. prosince ZM schválilo text Memoranda o společném postupu při intenzifikaci 

ČOV Roztoky. 

 

Komunikace: 

 Veřejné slyšení k připravované rekonstrukci ulic v Žalově (ul. Mühlbergerova, 

Krásného a Pilařova představilo záměr, který se vyvíjel a upravoval s ohledem na 

požadavky občanů, památkářů i archeologického průzkumu. Připomínky občanů byly 

převážně technického charakteru. Městský architekt Ing. arch. Tomáš Slavík ve 

spolupráci s ateliérem roztockých architektů manželů Šimoníkových a projektantem 

navrhli řešení účelné, finančně úsporné.  
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 V únoru byly schváleny zadávací podmínky pro rekonstrukci a v dubnu začala 

rekonstrukce ulic Pilařova, Krásného a Mühlbergerova - část od ulice Komenského. Byl 

proveden archeologický průzkum, v ulici Pilařova bylo vyměněno vodovodní páteřní 

vedení, kanalizace tam byla, ale nejsou napojeny přípojky do domů - není zájem.     

                                    

 

Do konce roku 2017 byly ulice dokončeny. Tato investice stála 10 mil. Kč. 

 V  příštím roce bude rekonstrukce bloku žalovských ulic dokončena ulicí Příčnou a 

částí ulice Mühlbergerovou od ulice Příčné k Husově.  

 Byly opraveny části chodníků v ulicích Havlíčkova, před školkou v Palackého a před 
pekárnou v ulici Jungmannova. 

 Byla vybudována uzamykatelná závora na konci obytné části ulice Riegrova a 

opravena závora na konci ulice Tiché údolí. 

 Za zimní posyp město vynaložilo 467 000 Kč a za následný úklid 145 000 Kč. 

 O kousek se posunula také jednání o rekonstrukci průtahu městem. Městu se podařilo 

vykoupit naprostou většinu pozemků, které jsou na tuto akci potřebné, finalizuje se 

upravený projekt, na jehož základě bude podána žádost o stavební povolení. Průtah 
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městem vlastní Středočeský kraj, proto je nutná další dohoda, aby mohl být projekt 

zahájen. 

Veřejné slyšení k provozu letiště Václava Havla. 

 17. ledna proběhlo v budově ZŠ v Roztokách setkání občanů se zástupci Letiště 

Václava Havla. Byl představen rozvoj letiště a plány do budoucna. Byla zmíněná i další 

plánovaná ranvej, ale s její výstavbou se počítá cca po roce 2023. S ní by měly být 

ukončeny noční přelety, které nyní nejvíce trápí obyvatele Roztok. Také se debatovalo o 

podpoře naší obce od letiště, která směřuje např. na podporu spolků, rekonstrukci ulic a 

také na rozvoj jazykové výchovy v ZŠ. 

 Začátkem září proběhlo měření hluku v koridoru letecké dopravy, ul. Nad Vinicemi, 

Třešňovka, 3 dny po celých 24 hodin. Všechny naměřené hodnoty z leteckého provozu 

byly nižší než hodnoty limitní (výsledky měření v příloze kroniky). 

Hřiště: 

 Na MÚ se 3. května konalo veřejné projednání návrhu revitalizace parku v Tichém 

údolí. Byl představen záměr architektů na vylepšení parku, jeho přetvoření na hřiště pro 

petangue a doplnění cvičebních prvků. Součástí by měla být i úprava přiléhající ulice 

Bělina, kde je navržena nová komunikace s malým parkovištěm. Začátek akce zatím 

posunut. 

 Byl zadán pasport dřevin za účelem zjištění aktuálního 

stavu stromů v této lokalitě. Rozhodnutí znělo na 

odstranění 27 stromů. V letošním roce jich bylo vykáceno 

celkem 5, 3 lípy, 1 javor a 1 jasan. Proběhla diskuse 

s obyvateli, kteří navržený rozsah odstranění 

nepodporovali. Další kácení bylo pozastaveno a bude se pokračovat v údržbě 

z bezpečnostních důvodů. 

Zachování stromořadí na Holém vrchu: 

 Žádost o kácení podal dobrovolný svazek obcí (Úholičky, Velké Přílepy a Statenice), 

kteří staví vodovodní přivaděč. Odbor životního prostředí MÚ ji přijal a vydal záporné 
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rozhodnutí. Město nikdy nemělo v úmyslu uvedené stromořadí kácet a nedalo k tomu 

nikdy souhlas. ZM 26.dubna nesouhlasilo s kácením stromů, RM 17. května vzala na 

vědomí Petici za zachování stromořadí, kterou podepsala více něž stovka občanů.  

 Výkop nebyl prováděn vždy v dostatečné vzdálenosti od stromů, stavbyvedoucí 

odhadl 4 stromy, povolaná Inspekce životního prostředí určila zhruba polovinu stromů.  

 V červenci RM uložila OŽP sledovat stav stromů, v trase přivaděče stromy nechat 

ocenit. Pokud stromy opravdu uhynou, bude město žádat náhradní výsadbu. 

Co je nového?  

 Na roztockém břehu Vltavy přibylo osm krásných lip. Výsadba 

proběhla na pokyn odboru životního prostředí se svolením Povodí 

Vltavy, které je majitelem pozemku, 

 odbor životního prostředí nechal vysázet nové hlohy jako náhradu 

za staré u vjezdu do serpentiny. Pozemek patří krajské správě silnic, která s vysazením 

souhlasila, 

opět nám rozkvetl květinový záhon na Tyršově náměstí, 

 byl nově upraven vstup do Tichého údolí za parkovištěm. 

Je zde umístěna nová informační tabule s popisem historických vil v Tichém údolí 

(autorka Mgr. Marcela Šášinková) a rohový prostor za ní je upraven. Opravená zeď, nové 

sezení, stolek s lavičkami, stojan na kola i „telefon“. Je zaseta tráva, takže plně 

k dispozici bude občanům v květnu až červnu 2018.  
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 Byla provedena plynofikace domu č.p. 21 v Nádražní ulici, za 600 000 Kč, 

položena nová střecha v Masarykově ul. 526 kde je lékárna a lékaři (dům patří 

městu),výměna oken ve služebně Městské policie, 

pracovníci technických služeb obnovili značnou část přechodů ve městě, obnovují ničené 

koše i lavičky a přibylo pět nových košů v oblasti Solník. 

 V únoru byla uzavřena prodejna Textil pí. Růžičkové 

v Lidické ulici, na podzim byla v těchto prostorách otevřena 

pobočka Pojišťovny Kooperativa, 

 v březnu byl na Tyršově nám. otevřen Kebab, 

 v červnu na rohu ulice U Školky otevřena Vietnamsko - 

thajská restaurace, 

 od 6. srpna byla uzavřena prodejna Albert na Tyršově nám., aby prošla celkovou 

 rekonstrukcí. Slavnostní znovuotevření se konalo 23. srpna. 

 

  

 V dubnu zahrála v zasedací síni MÚ seniorům i 

ostatním zájemcům s velkým úspěchem Muzička. 

Na podzim si mohli zájemci užít kolotočů na rozcestí 

v Žalově a pod vodojemem jsem objevila chov ovcí.  

 9. září se konal na louce mezi kostelem, MÚ a domu s pečovatelskou službou setkání 

občanů všech generací, který každoročně pořádá město Roztoky a jeho zdravotní a 

sociální komise - Den dětí a seniorů. 
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 Pro děti byl připraven skákací hrad, krmení zvířátek, 

střílení z kuše. Starší generaci byl záchranářem Michalem 

Černým měřen tlak, pulz i hladina cukru v krvi, bylo 

občerstvení a místo pro setkání. Velký úspěch má vždy 

vystoupení roztockého spolku žen Roztocká poupata pod 

vedením Míši Matasové. 

 Další příjemnou slavností nejen pro naše občany jsou Slavnosti břehů, které se konaly 

již posedmé, 16. září. Kulturní programy na obou březích, převozy na lodích, občerstvení, 

dobrovolní hasiči a jejich nabídky pro děti, poprvé závod na dračích lodích (tým Roztok 

vyhrál), i oblíbený seskok parašutistů. Se svými atrakcemi i výstavkou se zúčastnilo i 

Letiště Praha a velmi úspěšně. 

 

  

 

                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     naše vítězné družstvo 
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  Každoročně si na Tyršově náměstí připomínáme výročí 17. listopadu v roce 1939 a 

1989 s projevy i kulturním programem. Letos promluvil starosta města Jan Jakob, pan 

Vojtěch Sedláček a europoslanec pan Jiří Pospíšil.                                              

           3. prosince se konalo Rozsvícení vánočního stromu s programem, trhy i nadílkou.  

Zazpívaly „Roztocké děti“ a na závěr Komorní smíšený pěvecký sbor Rosa. 

 Na vánoční strom v letošním roce připravovaly ozdoby děti z MŠ Havlíčkova a MŠ 

Přemyslovská. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fota v kapitole: Tomáš Kratochvíl, Jan Žirovnický, Jarka Weberová 
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Výstavba Tesca a okolí 

 

 

TESCO 

  otevřeno 

   4. prosince 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                               úprava okolí a cesty 

 

 

Dům služeb otevřen v roce 2008   Tesco  2017 

                                                                                    foto J. Weberová 
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Doprava 

 Na květnové RM informovala místostarostka Šlancarová o problematice vlakového 

nádraží a jeho přístupnosti. Po odchodu výpravčího se zhoršily služby na vlakovém 

nádraží. Rodiče s kočárky a cestující se sníženou pohyblivostí jsou nuceni používat 

neveřejný přechod v zadní části nádraží směrem na Kralupy. Velkým problémem je 

obsluha plošin u schodišť podchodů, kterou může obsluhovat pouze vyškolená osoba,  je 

nedostatečná informovanost o výlukách a zatéká voda ze střechy druhého nástupiště na 

schody podchodu. Vedení města navázalo úspěšnou spolupráci se zástupci SŽDC a 

oprava roztockého nádraží s cílem zajistit bezpečný bezbariérový přístup všem cestujícím 

je zahrnuta ve schváleném plánu investic SŽDC. Nyní probíhá příprava projektové 

dokumentace, k realizaci opravy nádraží by mělo dojít v roce 2020. S projektanty se 

koordinuje i záměr vybudování parkoviště. 

 Vedení města proto požádalo, aby před realizací opravy byl na nádraží k dispozici 

proškolený pracovník, který zajistí cestujícím bezpečné použití plošiny každý den. 

 Ze strany SŽDC zatím došlo k označení stávajících plošin cedulemi s telefonním 

číslem, na které mohou cestující v případě potřeby zavolat. Přivolaná proškolená osoba 

zprovozní plošinu a cestující bezpečně doprovodí z jednoho nástupiště na druhé. Této 

služby je možno využít denně od 7 do 18 hodin, ovšem s objednáním 24 hodin předem. 

 RM v září požádala SŽDC o pronájem části pozemku p.č.68/14 v k.ú. Roztoky o 

výměře cca 4 050 m2, který v současné době slouží jako veřejné parkoviště na dobu 

neurčitou, za symbolické nájemné 1 000 Kč/rok, kdy město bude na své náklady provádět 

pravidelnou údržbu pronajaté části. 

   

Parkování u roztockého nádraží: 

 V březnu proběhla další jednání o výstavbě parkovacího domu u nádraží v prostoru 

dnešního parkoviště. Po jednání se Správou železniční a dopravní cesty - vlastníkem 

pozemků, na kterých parkoviště je, projekt dostal zelenou po splnění mnoha kritérií a 
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podmínek. Další jednání následovala s p. Dolínkem (Magistrát hl. m. Prahy), který 

potvrdil ochotu magistrátu finančně přispět na náročný projekt. Studie odhadované 

náklady 250 000 Kč je hotova, ale dále se jedná se Správou železniční a dopravní cesty.  

 Finanční pomoc přislíbil také místostarosta Prahy 6 Jaromír Vaculík, ale městská 

část bude dále jednat, až bude vypracována projektová dokumentace a úmysl s 

parkovištěm postoupí.  

  4. července začala dva a půl roku trvající výluka z důvodu generální opravy 

Negrelliho viaduktu. Pro roztocké občany to znamená, že všechny vlaky mají jednotnou 

zastávku v Holešovicích - nádraží. Vlaky dojíždějící i odjíždějící z Masarykova nádraží 

jedou oklikou přes Holešovice -nádraží s velmi malou časovou ztrátou. 

 Od 10. prosince 2017 začaly platit nové jízdní řády s platností do 8. prosince 2018. 

ČD zvýšily cenu obyčejného jízdného a jízdného, které se z tohoto jízdného počítá o 2%. 

O jednu korunu se zvýšilo jízdné z Roztok na Masarykovo nádraží, do Holešovic, Sedlce 

a Kralup a ze Žalova do Libně. Cenově výhodnější je cestování skupin. 

 Vlakové soupravy na naší trati nedoznaly žádných změn, stále jezdí staré soupravy. 

 Vzhledem k pokračující integraci nových oblastí do Pražské integrované dopravy 

došlo i na Kladensko, tak od 28. srpna 2017 bylo možno cestovat na „pražskou“ jízdenku 

až do Kladna, včetně MHD Kladno (Kladno je v pásmu 3) a v této souvislosti k úpravě 

jízdního řádu linky 350 a jejímu prodloužení do Kladna. Cesta trvá hodinu. 

Ostatní autobusy na Kladno odjíždějí ze stanice Veleslavín a cesta trvá půl hodiny. 

 Středočeský kraj chtěl vytvořit Koncepci rozvoje cyklistiky v kraji na období 2017-

2023. V roce 2017 vznikl první akční plán na následující dva roky, podle kterého by se 

měly začít budovat cyklostezky. Roztoky usilují o zařazení projektu cyklostezky 

z Roztok do Prahy Sedlce.  

 Únorové ZM souhlasilo na doporučení RM se vstupem Roztok do sdružení 

právnických osob Asociace měst pro cyklistiku.  Roční příspěvek je 10 000 Kč. 
Více informací v příloze kroniky 
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Před 15 lety, v letech 2001-2002 probíhala modernizace železničního koridoru  Praha - 

Ústí nad Labem v úseku Roztok.  

 Začínalo se úpravou, bouráním i novou výstavbou podjezdů. Rekonstrukce skončila 

na jaře a v srpnu přišla povodeň. Z podjezdů byl vidět pouze letopočet jejich vybudování.  

Fotografická dokumentace Vám tuto dobu přiblíží. Foto J. Weberová 
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1 

 

Moder iza e želez ič ího koridoru Praha – Ústí ad La e  – Roztoky 

2001-2002 

 

      reko struk e podjezdu u VÚAB Pharma 

 

 

      2001 

 

 

 

 

 

        2017 

 

 

 

 

reko struk e podjezdu u zá ku 

 

 

         2001 

 

 

                                                                                           2017 
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výstav a ového podjezdu pro přeložku sil i e II/242 
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likvida e a výstav a podjezdu u ředitelství Středočeského uzea 
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reko struk e ádraž í udovy a kolejiště 

 

 

 

2001 - 2002 
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Bezpečnostní situace 

 V roce 2017 byl personální stav Městské policie Roztoky 9 strážníků a 1 strážník 

čekatel, od 27. června do konce roku 10 strážníků. 

Z činnosti městské policie:  

- na pokutách bylo uloženo 65 200 Kč, 

- za pokutu nezaplacenou na místě 10 800 Kč, 

- projednáno 549 přestupků v dopravě, vše místní úprava (parkování, zákaz vjezdu 

 apod.), z toho 39 přestupků bylo oznámeno odboru přestupků- oddělení dopravních 

 přestupků MÚ Černošice, 

- šetřeno 169 přestupků proti majetku, veřejnému pořádku, občanskému soužití a 

 územní samosprávě, 107 jich bylo vyřešeno v blokovém řízení a 62 oznámeno 

 správnímu orgánu, 

- v rámci hlídkové činnosti bylo zajištěno a následně předáno Policii ČR 15 pachatelů 

 trestné činnosti, 

- 5 řidičů, kteří řídili vozidlo po požití alkoholu a 11 hledaných osob, v rámci hlídkové 

 činnosti byla nalezena 4 vozidla v pátrání a kontrolováno 667 osob, zejména 

 v nočních hodinách, 

- bylo provedeno 37 odchytů volně pobíhajících psů. 
Podklad: Zpráva o činnosti MP Roztoky za rok 2017 

 

 Novým nešvarem se stává odjezd od benzinové pumpy bez zaplacení, potom přijdou 

vhod bezpečnostní kamery, poznávací značky a většina řidičů s omluvou zaplatí s tím, že 

odjeli, aniž si to uvědomili, spěchali. Doba je uspěchaná. 

 

 V říjnu bylo nařízeno veliteli MP pořízení druhého služebního mobilního telefonu 

s tím, že budou v provozu a k dispozici veřejnosti oba služební telefony. 

 

 



47 

 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále HZS), stanice Roztoky: 

Během roku 2017 provedl celkem 223 výjezdů: 

z toho 55 výjezdů dopravní nehoda 

  46 výjezdů požár 

  122 výjezdů technická pomoc 

  25x  záchrana osob 

  29x odstranění nebezpečí 

  19x planý poplach 

  49x ostatní 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů (dále SDH): 

 Během letošního roku měla jednotka  cca  40  výjezdů k nejrůznějším událostem.  

 V listopadu ZM souhlasilo s uzavřením předložených Smluv o spolupráci při 

zabezpečování požární ochrany v obci Statenice a Tuchoměřice, 

 V listopadu schválila RM na základě výběrového řízení zakoupení vyprošťovacího 

zařízení pro jednotku SDH Roztoky za cenu 478 000 Kč. Do konce roku koupi nestihli. 
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Zdravotnictví, sociální služby 

V roce 2017 byly v našem městě zajištěny tyto zdravotnické služby: 

 praktičtí lékaři 4 

 dětští lékaři 3 

 stomatologie 3 + 2 zubní laboratoře 

 ortodoncie 1 

 gynekologie 1 

 psychiatrie 2 

 kožní 1 

 psychologie 1 

 ušní 1 

 foniatrie 1 

 logopedie 1 

 neurologie 1 

 oční 1 

 lékárna 2 

 

Přehled ambulantních lékařských služeb v městské nemocnici: 

 interní ambulance 1 

 praktická lékařka 1 

 ortopedická ambulance 2 

 neurologie 1 

 rehabilitace - ambulance 1 

 RTG 1 

 Sono, ultrazvuk 1 

 

 RHG s.r.o. spravuje i nadále 77 lůžek následné péče. 
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Lékařská pohotovostní služba: nejbližší Kladno, K Nemocnici 2814, 

Lékařská pohotovost na letišti Václava Havla Praha, (parkovné cena 50 Kč za hodinu), 

Stomatologická pohotovost: Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1, 

 

 20. června byla v Havlíčkově ulici otevřena nová pediatrická 

ordinace ve zrekonstruovaných prostorách města (dříve úřad práce) a 

zmodernizovaný a nově vybavený Klub seniorů 

za téměř 2 mil. Kč. 

 Pediatrickou ordinaci povede MUDr. 

Kateřina Malá, která vyhrála výběrové řízení. 

20 let pracovala v podolské porodnici, praxi má i s dětmi staršími. 

Sestru si přivedla ze svého bývalého pracoviště. 

  

Pravidla pro proplácení taxi k lékařům a do lékárny pro roztocké seniory. 

 Město odmítlo přistoupit na další požadavky provozovatele Senior taxi pana 

Kuželky a ten vypověděl městu smlouvu k 30. červnu 2017. 

 Závazek přispívat na dopravu seniorů ze strany města trvá. Od 1. července mohou 

senioři starší 65 let a držitelé ZTP - ZTP/P bez ohledu na věk, s trvalým pobytem v 

Roztokách žádat příspěvek na jakoukoliv taxislužbu, kterou si zvolí na přepravu 

k lékaři, do lékárny, po Roztokách, do Prahy, Velkých Přílep a zpět. 

- 50 Kč na jednu jízdu k lékaři po Roztokách, k lékaři a zpět 100 Kč, 

- 100 Kč na jednu jízdu do Prahy či do Velkých Přílep (na cestu zpět dalších 100 Kč), 

- 100 Kč držitelé ZTP na jednu jízdu k lékaři po Roztokách. 

 Příspěvek bude proplacen po předložení originálu dokladu o zaplacení dopravy (je 

možno předložit najednou více nastřádaných účtenek) od jakéhokoliv dopravce, a to až 

tři měsíce zpětně. 

 Příspěvek od města bude proplacen také při předložení originálu dokladu při využití 

dopravy pro handicapované a seniory k lékaři. Tuto službu poskytovaly: 



50 

 

 Handicap Transport, Karlínské nám. 12, Praha 8-převoz osob ZTP/P a ZTP. 

 Pohoda Transport, Družstevní 954, Hostivice. 

Služba Trojlístek - sblížení tří generací. 

 Město Roztoky uzavřelo licenční smlouvu s Centrem pro rodinu a sociální péči. 

Snahou města bylo usnadnit rodinám s dětmi každodenní starosti s hlídáním dětí, jejich 

doprovázení do MŠ, ZŠ, na volnočasové aktivity, vyzvedáváním z družiny apod. 

 Prostřednictvím služby Trojlístek garantuje profesionální přístup zájemcům o tuto 

službu jak rodinám, které hledají „náhradní babičku“ pro své děti i ženám nad 50 let, 

které mají zájem o roli „náhradní babičky“. Náhradní babička má v rodině za úkol 

pomáhat s péčí o dítě nebo děti, nikoli však s chodem domácnosti. 

 

 29. listopadu byl zájemcům z řad veřejnosti v hotelu Academic představen 

defibrilátor, který město zakoupilo a byl nainstalován u vstupu do hotelu Academic na 

Tyršově náměstí, který může použít kdokoli z občanů. Již během října proběhlo školení 

pro zaměstnance hotelu Academic. O umístění defibrilátoru byla informována i 

záchranná služba, která při telefonickém volání linky 155 poradí kde je a kontaktuje i 

MP. Mimo hotel Academic je již obdobným přístrojem vybavena městská policie.  

 

 

Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH): 

 Rekonstruované prostory Klubu seniorů, Havlíčkova 713, 

kde má své zázemí roztocká pobočná 

organizace SPCCH byly slavnostně 

otevřeny 20. června 2017. Je zde nově 

zařízená kuchyňka, instalován 

závěsný systém pro malé výstavy uměleckých děl či cestopisných 

fotografií. 

 Již zavedené aktivity byly v letošním roce rozšířeny o procházky s holemi po 

Roztokách a okolí (nordic walking), gymnastiku rukou a nohou, cvičení paměti a mozku, 

měření tlaku, cukru - zdravotní kondice a rukodělné dílny. 
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Přednášky: 

 Kondice a zdraví v seniorském věku, - první část: Rady jak shodit vánoční kila - 

radil pan Rudolf Šimek, 

 Mgr. Rudolf Šimek dohodl na žádost předsedkyně SPCCH Vlaďky Drdové možnost 

cvičení pro členy ve fitness centru Via Vestra za poloviční vstupné. Jednorázové vstupné 

místo 100 Kč bude 50 Kč, permanentka na 10 vstupů místo 800 Kč bude 400 Kč. 

Podmínkou je absolvování podzimní vstupní instruktáže, 

 12. října Poslední opravdu divoká Afrika, klub seniorů, 

 31. října, Rudolf Šimek, Moje rodina, klub seniorů, 

 9. listopadu, Zimbabwe – země, kam dnes skoro nikdo nejezdí, 

 23. listopadu, O ostrově, kde sochy nosí klobouky a  jsou tam pořád Velikonoce, 

 Mgr. Rudolf Šimek o své slavné rodině, 

 Marie Kšajtová, povídání o pohádkách a večerníčcích. 

Měření tlaku, cukru, saturace kyslíku v krvi, váhy a kondice, každá první středa v 

měsíci. 

Zájezdy ZO SPCCH Roztoky v roce 2017: 

Tachov zámek + jízdárna 420/400 Kč 

Jemniště zámek + Vlašim 330/300 

Děčín-zámecké okruhy 330/300 

Roštejn hrad+Jihlava 420/400 Kč 

Dačice zámek+Třešť muzeum betlémů 460/420 

Velké Březno zámek+Ústí nad Labem 280/250 

Strakonice hrad+Písek 270/250 

Šluknov zámek+Varnsdorf 360/340 

Polsko (vánoční trhy) 250 

Adventní zájezd-Mladá Boleslav+Přerov nad.Labem 100 Kč 

foto: J. Weberová 

Vice informací v příloze Kroniky města. 
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Školství 

 Od 1. záįí 2017 je pįedškolní vzdělávání povinné pro děti, které dosáhnou do 31. 

srpna 2017 pátého roku věku (§34 odst. 1 zák. č.56/2004, školský zákon ve znění pozdějších pįedpisů). 

Povinné pįedškolní vzdělávání se vztahuje na: 

- státní občany ČR, kteįí pobývají na území ČR déle než 90 dnů, 

- cizince, kteįí pobývají na území ČR trvale nebo pįechodně déle než 90 dnů, 

- účastníky įízení o udělení mezinárodní ochrany. 

Povinné pįedškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

 Zákonný zástupce je povinen pįihlásit dítě k zápisu k pįedškolnímu vzdělávání 

pokud již není dítě umístěno v MŠ. 

Jiné způsoby povinného pįedškolního vzdělávání: 

1. individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ, 

2. vzdělávání v pįípravné tįídě (v Roztokách není), 

3. vzdělávání v zahraniční škole na území ČR. 

 Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast 

dítěte u ověįení úrovně osvojování dovedností v jednotlivých oblastech, které určuje 

rámcový vzdělávací program pro pįedškolní vzdělávání. 

 V dubnu RM schválila kritéria pro pįijímání dětí do MŠ zįizovaných městem. 

Do výstavby MŠ bylo v roce 2017 investováno cca 9 mil. Kč. 

 V Palackého ulici byla postavena nová budova MŠ 

Kaštánek s kapacitou jedné tįídy, zkolaudována a vybavena 

vším potįebným. Kolem byla postavena zeď podle 

požadavků sousedů.  

 Stará kontejnerová MŠ, která byla otevįena v únoru 2010 byla určena pro jednu 

tįídu a město ji mělo v pronájmu. Hrozilo podstatné zvýšení nájemného, proto bylo 

rozhodnuto, starou budovu demontovat a děti, které tam chodily pįesunout od záįí do 

nové budovy. Tím se uvolnilo místo pro stavbu nové MŠ, na kterou byla podána žádost o 
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dotaci již v uplynulém roce. Dotace vyšla a do konce roku byla zhotovena základová 

deska pro novou MŠ pro 2 tįídy.  

 U MŠ za MÚ se dolaďuje právní stránka věci. 

 RM 12. dubna souhlasila s navýšením kapacity jedné tįídy v MŠ Pįemyslovská 1193 

a MŠ Spěšného na odloučeném pracovišti Palackého 781 z běžného počtu 24 dětí na 25 

dětí pro školní rok 2017/2018. 

Pįijímání dětí do MŠ: 

pįijímání nových dětí: podíl dětí pįedškolního věku: poplatek za měsíc: 
MŠ Havlíčkova: 
43 dětí 49% 550 Kč   r. 2016/17 

MŠ Spěšného: 
28 dětí 20 dětí 1 000 Kč   

MŠ Pįemyslovská 

45 dětí 37% 650 Kč 

Počty dětí jsou orientační, MŠ mají různý počet aktivit. 

  

Pro Hlídání Václavka s novým školním rokem začala již osmá provozní sezóna se 

stabilním kolektivem hlídacích tet. Pro děti byl pįipraven plavecký kurz, exkurze ke 

koním, soutěže se skákacím hradem, opékání buįtíků na zahradě, hodně se věnují tvoįení, 

jsou i dílničky pro rodiče s dětmi, jezdí do divadla, a mnoho dalšího.  

 V květnu nezjištěný pachatel pozabíjel zvíįátka v Lesní školce. Smutek dětí i celého 

kolektivu školky nelze ničím nahradit, ale alespoň RM v květnu věnovala lesní školce 

Esedra peněžitý dar 10 000 Kč z důvodů vzniklé škody. 

 Ve školičce Pohádka se kromě jejich vzdělávajícího i hracího programu podaįilo 

odchovat 15 miminek králíčků o které se všichni společně starali. S krmivem jim pomáhali 

rodiče a sousedé. Páteční pįespání ve školce si velmi oblíbily nejen děti, ale i rodiče.  
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Základní škola: 

 30. srpna schválilo ZM změnu názvu „Základní škola Roztoky, okres Praha-západ“ 

na čestný název  „Základní škola Zdenky Braunerové Roztoky“ a schválilo změnu 

zįizovací listiny. Pįejmenování je dlouhý úįední proces, proto platnost od 1. záįí 2018. 

  

Projekt nové školy: 

- V bįeznu byla zajištěna nezbytná kapacita pro výstavbu školy na ČOV, 

- byla jmenována pracovní skupina ze zástupců školy, rady školy, školské komise, 

 školských odborů a města, která sestavila seznam prostorových požadavků, které 

 jsou pro provoz školy žádoucí, a město stanovilo projektového manažera pro 

 koordinaci aktivit se všemi zainteresovanými stranami,  

 pracovní skupina se podrobně věnovala pįipomínkám k projektu a spolu 

 s architektem docílili téměį všechny svoje pįipomínky do projektu umístit, 

- v dubnu ZM souhlasilo s podáním projektového záměru k žádosti o dotaci, 

- koncem června RM schválila dodavatele projektové dokumentace pro územní 

 įízení a stavební povolení společnost VTP Žalov s.r.o., 

 byl pįedložen projektový záměr k podání žádosti o dotaci, 

- v červenci se uskutečnilo opakované veįejné projednání záměru výstavby nové školy 

 a hned následující den vydal stavební úįad MÚ Černošice „Územní  rozhodnutí o

 umístění stavby ZŠ a vědeckotechnický park“, 

 do 30 srpna nebylo podáno proti územnímu rozhodnutí žádné odvolání. 

 Od 1. ledna 2017 se naše ZŠ stala projektovým partnerem Centra vzdělávání pro 

udržitelnou budoucnost. Realizátorem projektu je Gymnázium Globe, s.r.o. Brno. Do 

partnerství je zapojena vždy jedna škola z každého kraje. Cílem je vzájemné sdílení 

zkušeností formou prezenčních setkání, prostįednictvím online webináįů i organizace 

pravidelných badatelských setkání v odpoledních hodinách pro žáky. V CKP jako vedoucí 

centra na naší škole pracovala pí. učitelka Bromovská, průvodkyní pįi badatelských 

setkáních pí. učitelka Ramdanová. 
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 O velikonočních prázdninách byla instalována v budově ZŠ Školní nám. klimatizace 

do knihovny, zasedací místnosti a pįilehlé kanceláįi v pįízemí za 

částku cca 300 000 Kč. 

 Na školní zahradě byl na základě prohraného sporu o pozemky 

soukromý pozemek vyčleněn a oplocen. (Kronika města rok 2016, kapitola 

Město) 

 Letošní olympiády: 

Do okresního kola matematické olympiády postoupili dva žáci naší školy: 

 František Marek (5 tį.) 1. místo s plným počtem bodů 

 Lukáš Franta (4 tį.) 9.-12.misto s tįetím nejvyšším počtem bodů. 

Školní kolo  -  Pythágoriáda (pro žáky 5.-8.tįíd a nadané žáky 4. tįíd): 

 Lukáš Vrána a Eliška Adamcziková (5 tį.) sdílené první místo 

 Rozálka Tučková (4 tį)  -  získala 10 bodů a stala se úspěšným įešitelem soutěže. 

Do finalového kola matematické soutěže Pangea postoupili: 

 Lukáš Franta 4.E  -  100% úspěšností 

 Josef Litoš 8.B  -  80% úspěšnost (v jeho kat. jedna z nejvyšších). 

Do okresního kola Olympiády v českém jazyce postoupily 2 žákyně z 9.B. 

 Kateįina Hykešová 2. místo o 1 bod 

 Eliška Panenková 4. místo o ½ bodu. 

 Įešilo se sedm úkolů z gramatiky, stylistiky a slohová práce na dané téma, soutěžilo 

 32 účastníků. 

V okresním kole dějepisné olympiády obsadila Kateįina Hykešová 1. místo. 

Oblastního kola recitační soutěže se zúčastnili: Michal Hošek, David Ciněk, Klára Souze 

de Joude, Karolína Němcová a Matěj Dušek, kteįí získali 2 čestná uznání. 

V okresním kole Olympiády z anglického jazyka obsadil Adam Turner 2. místo o 1 bod. 
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 Žáci naší školy se zúčastnili 9. ročníku výtvarné soutěže O putovní pohár města 

Zlína MUDr. M. Adámka na téma „Švédská kinematografie“. Tato soutěž je součástí 

Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. 

kat. 7-11 let Magdalena Marková 1. místo 

   Rudolf Bloudek 3. místo 

kat. 12-15 let Marie Jansová cena poroty a velké uznání od výtvarníků 

 ZŠ v letošním roce pįihlásila žákyni 8.A Marii Jansovou do talentové soutěže Zlatý 

oįíšek. Z celé ČR se hlásí vždy několik tisíc mladých talentů do 14 let. Pįed celostátní 

soutěží probíhal Zlatý oįíšek Stįedočeského kraje, kde se Marie Jansová dostala mezi 

TOP 15 stįedních Čech. 

 Po úspěchu ve Stįedočeském kraji se žákyně Marie Jansová (8.A) probojovala svým 

talentem až do Top 30 ČR. V listopadu natáčela ČT s Maruškou v ZŠ soutěžní 

medailonek, kde všechny okouzlila svým „pětiminutovým obrázkem“. Následovalo 

natáčení v ČT Brno, kde ukázala, dle svých slov „že i krtek může malovat“. Součástí bylo 

i pįedávání cen, kde získala jedno z deseti ocenění a stala se tak jedním z největších 

talentů z celé ČR za rok 2017. Slavnostní pįedávání cen odvysílala ČT 1 ve dvě hodiny 

po poledni 1. ledna 2018. 

 23. dubna proběhl v pįízemí budovy ZŠ a také na 

zahradě Festival - įemeslo má zlaté dno. Bylo to první 

pįedstavení įemesel ve spolupráci dětí, rodičů a 

nadšenců pro įemeslné dovednosti. V dílnách si 

mohly děti vyrobit jednoduchou dįevěnou 

hračku, vyrobit loutku nebo panenku. Součástí byla i společná výstavba 6 vyvýšených 

záhonů na zahradě školy, pro využívání v rámci výuky prvouky a pįírodovědy na 1. 

stupni.  

 K zábavě pįispělo vystoupení Malého Kvítka a na závěr zahrála Muzička.  

 Festival byl finančně podpoįen Letištěm Praha v rámci projektu Dobré sousedství. 

Děti byly nadšené a byla tam velice hezká, tvoįivá atmosféra. 
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 V prvním pololetí školního roku 2016/17 bylo na ZŠ pět angličtináįů, ve druhém 

pololetí byl pįijat další aprobovaný učitel a tím mohlo dojít k navýšení dělení výuky 

anglického jazyka. Současně byl pįijat rodilý mluvčí na částečný úvazek, který učí 

Konverzaci v anglickém jazyce. 

 Od záįí tohoto školního roku ve škole působili celkem tįi rodilí mluvčí. Dva se 

věnovali konverzaci na II. stupni, tįetí mluvčí zajišťoval výuku na I. stupni na celý 

úvazek. 

 Na druhém stupni jsou na výuku cizích jazyků rozděleny všechny tįídy, na 1. stupni 

je 26 tįíd, z toho je 18 rozděleno, nedělilo se pouze 8 méně početných tįíd.  

 Větší množství angličtináįů se promítlo i do rozšíįení volitelného pįedmětu, kterou 

využilo 35 žáků. Vzhledem k podpoįe od Letiště Praha, města Roztoky i dotačním 

titulům jezdí žáci i na jazykové pobyty do Rakouska nebo Anglie. 

 Škola také nabídla v rámci různých projektů a dotací možnost žákům i pedagogům 

cesty za poznáním do ciziny. 

 V rámci školního projektu „Poznáváme zajímavosti evropských měst vyjelo 18 žáků 

z 5.A k našim partnerům do polské Skawiny.  

 Stejný projekt umožnil 12 žákům vycestovat na jazykový pobyt do Salzburku, který 

podpoįilo i Letiště Praha, a.s. a město Roztoky a 48 žáků 2. stupně odjelo na jazykový 

pobyt do Anglie. 

 V rámci programu IROP škola úspěšně prošla hodnocením projektu Zvýšení kvality a 

dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Roztoky. Získané finanční prostįedky 
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umožní nové vybavení staré ICT učebny a učebny fyziky včetně kabinetu a posílení 

vnitįní konektivity internetu. 

 Úspěšně byla získána dotace u MŠMT na úhradu dopravy na plavecký výcvik žáků 

1.  stupně, kterého se zúčastnilo 207 žáků z devíti tįíd ZŠ.  

 Již druhým rokem pokračuje ZŠ v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

„Škola pro všechny“, který je zaměįen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné 

vzdělávání dětí a žáků a spolupráci s rodiči dětí. Tento projekt bude ukončen v červnu 

2018. 

 Druhým rokem také škola pokračuje v partnerství s 13 dalšími školami v projektu 

„Centrum vzdělávání pro udržitelnou budoucnost“. 

 V letošním roce se podaįilo na ZŠ rozšíįit projekt Ovoce do škol a Mléko do škol i 

pro žáky II. stupně. 

 Z rozpočtu Stįedočeského kraje získala škola dotaci na Komplexní program primární 

prevence v částce 70 000 Kč, který bude probíhat ve dvou oblastech. 

1. Vzdělávání a podpora pedagogů - vzdělávacími programy projde asi 30 pedagogů, 

2. Programy prevence rizikového chování pro žáky - realizace ve spolupráci s externími 

odborníky, prevence rizikového chování, šikanování, zneužívání návykových látek, 

nadměrné užívání ICT technologií, rizikové sexuální chování, pro žáky 2. stupně (15 

tįíd). 

 V listopadu proběhl projekt s názvem Engineering for children v inovačním centru 

firmy Eaton. Cílem akce bylo ukázat dětem, jak zajímavá může být práce v technických 

oborech. Děti ze ZŠ Roztoky vyrobily led lampičku, která mění barvy, má různé režimy 

svícení a je nabíjená pįes USB kabel.  16 dětí ve věku 11 až 13 let ze 6. tįíd se během 3 

hodinových workshopů seznámily s postupem inženýrské práce, vyzkoušely si osazování 

desky plošných spojů, pájení, sestavení mechanických částí lampičky a testování. 
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Ve své práci již tįetí rok pokračuje Komunitní škola Roztoky. 

 Děti se učí ve věkově smíšené skupině od pįedškoláků po pátou tįídu a pįirozeně 

spolupracují. Pondělí a úterý je vyčleněno pro český jazyk s prvky metody Montessori a 

matematiku profesora Hejného. Stįedy jsou věnovány angličtině a čtvrtky projektům. 

Během čtenáįských dílen se snaží porozumět textu a sdílejí své zážitky ze čtení. Děti 

rády píší domácí cvičení, zůstalo jim nadšení z učení a poznávání světa, i po prázdninách 

už se těší do školy. Z toho mají radost i jejich paní učitelky. 

 Názory na tyto typy škol jsou různé.  
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Základní umělecká škola: 

 Na sklonku zimy se v ZUŠ vždy soutěží. V letošním roce naše ZUŠ soutěžila 

v oborech : klavír, housle, violoncello a kytara. 

Okresní kolo klavír: 

kat.0: Eliška Kačírková,   1. místo s postupem, krajské kolo: 3. místo, 

  Hana Kalinová  2. místo 

kat.1: Jan Balthasar Cebecauer 1. místo s postupem, krajské kolo: 3. místo 

  Kamila Šulcová - Seidlová 2. místo 

kat.2: Radka Krislová 1. místo s postupem, krajské kolo: 3. místo 

  Antonín Rozkydal 2. místo 

kat.3: Vítek Fišer a Jan Veselý 2. místa 

kat.5:    Nikola Sanders 2. místo 

Okresní kolo smyčcové nástroje: 

kat.5: Sabina Korbelová 2. místo  -  violoncello 

kat.8: Věra Strmisková 2. místo  -  housle 

Okresní kolo kytara, poįadatel naše ZUŠ: 

kat.0.B Daniela Janochová 1. místo s postupem 

kat.1 Martin Kramoliš 1. místo s postupem 

kat.3 Martin Pika 1. místo s postupem 

kat.5 Martin Lédl 1. místo s postupem 

 

  2. bįezna se konal v historickém sále Stįedočeského muzea veįejný Klavírní koncert 

kde se sešlo pįes 20 klavíristů. 

 23. bįezna se na stejném místě konal Veįejný koncert. Vystoupili na něm žáci 

literárně-dramatického oddělení a Pěvecký sbor pįípravného studia. 

 Uskutečnily se 2 výchovné koncerty pro MŠ. 

 25. dubna proběhlo v multifunkčním sále ZŠ Taneční pįedstavení, které 

zorganizoval i nacvičil pedagog ZUŠ Petr Muric. Účinkovali všechny věkové kategorie, 
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doplněny studenty Pražské konzervatoįe a jako host sólista Laterny magiky Libor 

Kettner. Vystoupení byla obohacena i hudebními čísly a uměleckým pįednesem. 

 11. a 25. května se konaly ve Stįedočeském muzeu dva Absolventské koncerty. 

 

 Na pįelomu května a června se konaly talentové zkoušky do hudebního oboru ZUŠ 

pro školní rok 2017/18. 

Požadavky k talentové zkoušce: 

- zazpívat písničku (nejlépe lidovou) bez doprovodu, v hlasové poloze dítěte, 

- zopakovat pįedehraný nebo zazpívaný tón, 

- zopakovat jednoduchý melodický motiv, 

- zatleskat jednoduchý rytmus. 

 Podmínkou pro pįijetí je splnění kriterií pro pįijímání dětí do pįípravného ročníku 

I. stupně základního studia. 

 Školní rok byl zakončen Zahradním koncertem na louce pįed MÚ. 

 

 V podzimním cyklu se konal 2. listopadu na zámku jako novinka Komorní koncert, 

na kterém nevystupovali sólisti, pouze různá komorní 

seskupení. Koncert měl velký ohlas, proto se má každoročně 

opakovat.  

 16. listopadu se uskutečnil již 12. ročník hudebního 

festivalu Roztocký podzim, k jehož výborné úrovni pįispěli 

i hosté – herec František Kreuzmann, dětský host Denis 

Stefanov, klarinetové Trio Amadeus i žáci a učitelé ZUŠ. 

 30. listopadu se konal Veįejný koncert a  

 14. prosince uzavįeli svoji koncertní činnost roku 2017 

všechna tįi oddělení, hudební, taneční a literárně-dramatické v historickém sálu zámku 

Vánočním koncertem. 
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 Na sklonku roku 20. prosince schválilo ZM  část pįíspěvku na provoz ZUŠ ve výši 

120 000 Kč  využít k nákupu hudebních nástrojů v poįizovací ceně vyšší než 40 000 Kč. 

Pokud zakoupení neproběhne v roce 2017, bude částka pįevedena do investičního fondu 

školy. 

 

V ZUŠ byla v letošním roce zavedena klimatizace a opravena fasáda budovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fota v kapitole: J. Weberová 

 

Více informací v pįíloze kroniky 
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Městská knihovna 

 V roce 2017 navštívilo knihovnu 14 782 lidí, kterým bylo 

půjčeno 36 132 knih. 

Registrováno bylo 1 089 čtenářů, z toho mladších patnácti let 399. 

Celkový počet je navýšen o návštěvníky akcí Městské knihovny (viz 

kapitola Kultura).  

 Od srpna se před MK objevil box na knihy, kam 

mohou čtenáři vracet knihy kdykoliv, každý den. K 

vyzvednutí jeho obsahu se ovšem dostanou pouze zaměstnanci MK. 

 Optický internet dosud připojen v MK není. 

V roce 2017 navštívilo knihovnu celkem návštěvníků 14 782 -13 127 

uživatelé internetu        1 263 

návštěvníci do 15 let 3 249 

registrovaní čtenáři (zaplatili registrační poplatek, 1 090 

90 Kč plný, 60 Kč důchodci, 30 Kč děti) 
z toho čtenáři do 15 let 399 

výpůjčky celkem 36 144 

naučná literatura dospělým  4 155 

krásná literatura dospělým 22 097 

naučná literatura dětem 1 099 

krásná literatura dětem 5 313 

periodika 3 210 

LP, CD, MC 28 

jiné dokumenty 242 

z toho prolongací 9 417 

rozmnoženiny za úplatu:  černobílé kopie     2 720 ks  

  černobílý tisk 1 792 

  barevný tisk 80 

  cena celkem:     15 897Kč 

 Pro srovnání v roce 2016 navštívilo knihovnu 11 846 lidí, kterým bylo půjčeno  

33 271 knih. 

Registrováno bylo 869 čtenářů, z toho mladších patnácti let 266 čtenářů. 
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 Mimo kulturní akce, které jsou uvedeny v kapitole Kultura se v knihovně během 

roku konalo 18krát Hravé čtení s Adélou, kde je přítomno průměrně 9 dětí, které si tím 

vytváření velmi kladný vztah ke čtení. 

 
Více informací v příloze kroniky. 
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Církve 

 19. května slavila naše farnost 150 let od posvěcení roztockého kostela.  

 Jeho stavba byla zahájena v roce 1865 a 19. května 1867 byl nový farní kostel 

Narození sv. Jana Kįtitele slavnostně posvěcen pražským světícím biskupem Petrem 

Krejčím.  

 Oslavy zahájila večerní mše svatá, na kterou pįijala pozvání také paní faráįka 

CČSH Jarmila Kučerová, následovala pįednáška Stanislava Boloňského o historii 

kostela. 

 K významnému výročí v tomto roce byly s finanční pomocí města v kostele 

instalovány nové varhany, které nahradily pįedchozí z roku 1884. 

 20. května se v podvečer konal Varhanní koncert paní Daniely Valtové Kosinové. 

Vyvrcholením oslav byla nedělní mše svatá celebrovaná generálním vikáįem Pražské 

arcidiecéze P. Zdeňkem Wasserbauerem a poté setkání farníků na zahradě pįi neformální 

debatě se vzácným hostem. 

 

 Letošní Svatoludmilská pouť 15. a 16. záįí byla obohacena o relikviáį s ostatky sv. 

Ludmily a sv. Václava. Tato novogotická ostatková schránka opustila poprvé od roku 

1883 arcibiskupský palác. 

 15. srpna 1883 tento relikviáį obdržel darem od města Prahy k 50. výročí kněžského 

svěcení pražský arcibiskup a kardinál Bedįich Schwarzenberg. Byla tak oceněna zásluha 

o novodobou dostavbu svatovítské katedrály. 
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 V pátek večer byl relikviáį na oltáįi kostela sv. Klimenta pįedmětem adorace a 

rozjímání, v sobotu pįi mši svaté na louce pįed kostelem byl vystaven na obětním stole.  

 Věįícím požehnal ostatky našich 

patronů světící biskup pražský Karel 

Herbst, který byl hostem letošní pouti. 

 

 

 

 

 

 

 

Nový relikviáįový kryt. 

Jedna z našich nejvzácnějších relikvií uchovávaných ve 

Svatovítském Pokladu, patįí naší první světici - svaté kněžně 

Ludmile. Tato lebka bývá jednou za rok vystavena a uctívána v 

kostele sv. Jiįí na Pražském Hradě. Spolek Svatá Ludmila 1100 

let, který se podílí na pįípravách oslavy této národní patronky v 

roce 2021, nechal zhotovit nejen pro tuto pįíležitost nový 

relikviáįový kryt. 
                                                                                    Herma-busta sv. Ludmily ze zlaceného stįíbra. 

Původně byla lebka vystavována pouze na zdobném dįevěném podstavci. K podstavci 

patįí ještě herma (busta) ze zlaceného stįíbra, která bývá většinou vystavována 

samostatně. Celý tento původní relikviáį z první poloviny 14. století je součástí 

Svatovítského Pokladu. Pro rozšíįení úcty k této naší patronce se Spolek Svatá Ludmila 

1100 let rozhodl pro vytvoįení nového relikviáįového krytu, do kterého je lebka sv. 
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Ludmily umístěna na původním podstavci a může být pod skleněným poklopem i se 

zlatou hermou. 

Relikviáįový kryt nechal zhotovit Spolek ve 

spolupráci se Svatovítskou Kapitulou. Pįi té 

pįíležitosti byl také zrestaurován původní 

podstavec spolu se zlatým vavįínovým věncem 

a korunkou. Vzhledem k tomu, že naše farnost 

- Įímskokatolická farnost Roztoky u Prahy je 

jedním ze zakládajících členů Spolku Svatá 

Ludmila 1100 let a svatá Ludmila započala 

své působení na Levém Hradci, tedy „v naší 

farnosti“, rozhodli se zdejší farníci pįispět na 

restaurování relikviáįe a zhotovení nového 

krytu. Vybrali mezi sebou pįes 62 000 Kč, což je podstatná část z celkové ceny. 

A tak s důvěrou můžeme očekávat, že do slavného výročí 1100 let 

od mučednické smrti svaté Ludmily v roce 2021, se její ostatky na 

chvíli vrátí i do jejího prvního působiště - na Levý Hradec. 
                                                                                                                                    Gravírovaná destička umístěná  
                                                                                                                                         ze spodu podstavce nového  
                                                                                                                                                    relikviáįového krytu.  
 

 

 Spolek Svatá Ludmila 1100 let oslavil v letošním roce první výročí existence a 

pokračoval ve své činnosti směįující k uctění památky sv. Ludmily jako historické osoby, 

světice a patronky. 

  Byl vytvoįen díky sponzorům celosvětový geoportál svatoludmilských míst na webu 

projektu, záštitu projektu udělila hejtmanka Stįedočeského kraje, Ministerstvo kultury, 

Ministerstvo školství, Univerzita Karlova, Arcibiskupství pražské a Pravoslavná církev.  

 V Roztokách v rámci Noci kostelů vyprávěla pí. Zlata Dobošová v kostele sv. 

Klimenta na Levém Hradci o restaurování tamních fresek, které sama prováděla. 
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Následovalo seznámení s projektem Svatá Ludmila projektovou manažerkou Ninou 

Weissovou a naším P. Petrem Bubeníčkem. 

 Z iniciativy spolku Svatá Ludmila 1100 let byl 3. įíjna uskutečněn městem Mělník, 

regionálním muzeem a Státním okresním archivem v Mělníku druhý ročník konference 

věnovaný osobnosti Svaté Ludmily. Vystoupilo na něm 12 pįednášejících, specialistů 

v jednotlivých oblastech historického bádání, archeologie a religionistiky. 

Fota a článek Nový relikviáį Církev įímskokatolicá 

Více informací v pįíloze kroniky 
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Církev československá husitská 

 V tomto roce se konala první sbírka 17. bįezna, tentokrát šatstva, obuvi, 

drogistických a hygienických potįeb, dek, povlečení, ručníků, směrovaná pro humanitární 

pomoc (Domov pro osamělé seniory a Dětský domov Užhorod-Ukrajina a pro Diakonii 

Broumov), další sbírka určená pro Ukrajinu se konala 20. įíjna v Husově sboru 

(tentokrát drobné elektrospotįebiče, zimní kabáty, bundy, deky, šatstvo).  

 V Husově sboru se konala na Květnou neděli 9. dubna bohoslužba, na Velký pátek 

14. dubna pašije. 

 30. dubna se konal Velikonoční koncert - pašijové písně v provedení skupiny C&K 

Vocal v Husově sboru. 

 23 dubna v Husově sboru CČSH pįijal z rukou pražského biskupa ThDr. Davida 

Tonzara Alberto Rocchini, kazatel v Roztokách a ve vikariátu Praha-venkov pověįení 

k jáhenské službě. 

 

 Od 9. bįezna se konala v Husově sboru CČSH vernisáž výstavy obrazů, grafik a 

dįevorytů akad. malíįe Karla Marxe (1928-2016), který žil v Roztokách. Výstava byla 

prodejní a končila v listopadu.  

 Vždy první neděli v měsíci se po bohoslužbách scházejí děti od cca 4 let (mohou i 

rodiče) v nedělní škole - vyprávění, hry, malování, zpívání, výlety po okolí. 

 Od záįí byly pokįtěné děti od 6 let pįipravovány ke svátosti prvního pįijímání Večeįe 

Páně. 
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 Pro mladou a stįední generaci zajišťuje Klub Jeroným 1x měsíčně setkání nad 

Písmem, rozhovory, modlitební sdílení. 

 Každý čtvrtek v měsíci je vyhrazen pro Kavárničku pro seniory - pįíjemné posezení u 

kávy, čaje, povídání o radostech i starostech, vždy první čtvrtek v měsíci je zpívání 

s harmonikou. 

 3. prosince se konal v Husově sboru Adventní koncert, všichni si rádi na závěr 

zazpívali koledy.  

 

Kulturní akce CČSH v kapitole Kultura 

Fota: CČSH, J. Weberová 

Více informací v pįíloze kroniky 
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Kultura 

Pokračování výstav z roku 2016 ve Stįedočeském muzeu (dále SMR): 

- do 15. ledna, Malá velká auta, SMR, 

- do 19. února, Historické vánoční ozdoby Věry Dvoįáčkové, SMR, 

- do 26. bįezna, Marie Fischerová - Kvěchová, SMR, 

Rok 2017: 

- 18. ledna, Hravé čtení s Adélou, Městská knihovna (MK), 

- 22. ledna, Jabloňová pohádka, Loutky bez hranic, sokolovna Roztoky, 

- 24. ledna, Maršál Radecký, MK, 

- 26. ledna, Transport smrti: Litoměįice-Velešín, SMR, do 30. dubna, 

- 28. ledna, Divadelní komedie Policie Las Maňas, ZŠ Roztoky, 

- 28. ledna, Recitál Rudolfa Kvíze, galerie Academic, 

- 28. ledna, 8. skautský ples, tělocvična ZŠ Žalov, 

- 5. února, Pinocchio, loutkové divadlo, hotel Academic, 

- 5. února, Skįítek Tįešnička a mrazík Zlobivka, Liduš.divadlo, sokolovna Roztoky, 

- 5. února, Manželský čtyįúhelník, hotel Academic, 

- 9. února, Pįijmout či nepįijmout homeopatii do našich životů, MK, 

- 11. února, Masopustní maska-worshop, Atelier JoE, 

- 16. února, Eduard by to tak chtěl, Studio mladých, restaurace Na Růžku, 

- 19. února, Koncert Komorního orchestru Dvoįákova kraje, SMR, 

- 19. února, Tygįík, divadlo v kufru, sokolovna Roztoky, 

- 22. února, Vernisáž-Úprava prostoru Tyrš. nám. u sokolovny a Koliby, MK, 

- 24.-25. února, Masopust 2017, velké šapitó, 

- 24. února, Bratįi v triku 70, SMR, do 9. července, 

- 25. února, Maškarní ples, hotel Academic, 

- 5. bįezna, Palačinková Pepínka, divadlo Kaká, sokolovna Roztoky, 

- 9. bįezna, Klobouky, historie i současnost módního doplňku, SMR, do 30.července, 

- 9. bįezna, Na co by každá máma měla myslet pįedevším, pįednáška, MK, 

- 11. bįezna, Country bál se skupinou Klikaįi, hotel Academic, 
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- 17. bįezna, Nokturno s poezií Vl. Holana, galerie Academic, 

- 19. bįezna, O princi z knížky, Dįevěné divadlo, sokolovna Roztoky, 

- 26. bįezna, Pohádkový muzikál Mňau, hotel Academic, 

- 2. dubna, Budulínek, Kvítko, sokolovna Roztoky, 

- 2. dubna, Zdenka Braunerová korespondence- Brauneová-Zeyer-Šalda, SMR, 

- 7. dubna, Jarní slavnost v Rožálku, Mateįské .centrum Rožálek, 

- 9. dubna, Velikonoční jarmark, prostor u budovy MÚ Roztoky, 

- 11. dubna, Učitelský koncert ZUŠ, SMR, 

- 13. dubna, Posezení u cimbálu, pro seniory, MÚ zasedací síň, 

- 14 dubna, Grafičanka 1972-2017, SMR, do 27. srpna, 

- 20. dubna, Fungující životopis aneb jak se dostat na pohovor, MK, 

- 20. dubna, Jmenuji se Sajetta, svět prvních zemědělců, SMR, do 22. įíjna, 

- 21. dubna, Den Země, SMR, 

- 22. dubna, Výstava  modelové železnice, klubovna KŽM, nádraží Roztoky, 

- 23. dubna, Įemeslo má zlaté dno, dílničky, Muzička, ZŠ Roztoky, 

- 23. dubna, Koncert Roztoč, SMR, 

- 25. dubna, Taneční pįedstavení ZUŠ, ZŠ Roztoky, 

- 28. dubna, Pietní vzpomínka na Transport smrti, Žalov, Roztoky, 

- 28. dubna, Čarodějnice, hįiště Žalov, 

- 29. dubna, Jarní sonáta pro housle a klavír, SMR, 

- 30. dubna, Velikonoční koncert, Total Vocal, Husův sbor CČSH, 

- 30. dubna, Čarodějnice  U Šraněk, Občerstvení U Šraněk, 

- 11. května, Výchova dětí s tabletem v ruce, MK, 

- 5. května, Pįipomínka 72. výročí 2. světové války, Roztoky, Žalov, 

- 6. května, Bleší trh, nám. 5. května, u kostela, 

- 8. května, Veteráni 2017, 38. ročník soutěže elegance historických vozidel, SMR, 

- 9. května, Pojďte s námi mládnout, zasedací síň MÚ, 

- 11. května, Absolventský koncert ZUŠ, SMR, 

- 13. května, Otvírání studánek, Bohuslav Martinů, Rosa Coeli, SMR, 

- 13. května, Den indické kultury, areál SMR, 
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- 14. května, Kvítečku májový, sbor Lokal Vokal, kostel sv. Klimenta LH, 

- 20. května, Grafičanka, Jam Session, nádvoįí SMR,  

- 21. května, Sekne ti to na Leváči, kurz práce s ruční kosou, louka u LH, 

- 25. května, Absolventský koncert ZUŠ, SMR, 

- 25. května, Kde se líbat v Praze, literární poįad, Galerie Academic, 

- 27. května, Festival Zámeček, SMR,  

- 28. května, Koncert dětí a lektorů z hudebních kroužků Roztoče, SMR, 

- 2. června, Dětský den, park na Tyršově náměstí, 

- 2. června, Soaré s Foesterovými, pįednáška, SMR, 

- 3. června, Pohádkový les za bývalou Maxmiliánkou, Tiché údolí, 

- 3. června, Balanc karet, SMR,  

- 9. června, Noc kostelů, Levý Hradec, 

- 10. června, 24. letní keramická plastika, SMR, do 31. įíjna, 

- 10. června, Roztocké pivní slavnosti, Tyršovo náměstí, 

- 10. června, Muzejní noc, SMR, 

- 11. června, Zahradní slavnost CČSH, zahrada,  

- 11. června, Svátky hudby s Václavem Hudečkem a FKO, SMR, 

- 14. června, Vivat Tango 2017, Rosa Coeli, SMR, 

- 16. června, Výstava dětí z výtvarných kroužků Roztoč, půda SMR, 

- 17. června, Den na įece, plavby parníkem, 

- 22. června, Zahradní slavnost, Roztoč, louka na Levém Hradci, 

- 23. června, Roztocká skupina La-Vrz, Občerstvení U Šraněk, 

- 24. června, Dokopná 2017 a koncert skupiny TYP, SK Roztoky, hįiště, 

- 27.-28. června, Hlubiny na nebi oceánu, Výstava ateliéru JoE, Ateliér JoE, 

- 28.-29. června, Prázdniny v klobouku, dílnička pro děti od 7 let, SMR, 

- 1. července, Plavba parníkem Roztoky-Nelahozeves a zpět, Roztoky, 

- 18.-19. července, Zápisník z roztockých vil, dílnička pro děti od 7 let, SMR, 

- 24.-28. července, Cirkus pod širým nebem, Roztoč, louka na Levém Hradci, 

- 29.-30. července, Cirkusové workshopy, Roztoč, louka na Levém Hradci, 

- 2.-3. srpna, Grafičanka dětem, dílnička pro děti od 7 let, SMR, 
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- 11. srpna, Lidové podmalby na skle, prezentace sbírky SMR, do 29. įíjna,  

- 21. srpna, Tradiční výstup na Įivnáč, 

- 9. záįí, Den dětí a seniorů, louka pįed MÚ, 

- 15. záįí, pįednáška Aljaška, MK, 

- 16. záįí, Svatoludmilská pouť, Levý Hradec, 

- 16. záįí, Slavnosti pravého a levého bįehu, u pįívozu Roztoky-Klecany, 

- 16. záįí, Filharmonický komorní orchestr, host Jan Mráček, Roztocký podzim, SMR, 

- 17. záįí, Zámecké imaginárium, hravý svět Div. bratįí Formanů, SMR, do 11. 2. 18, 

- 23. záįí, Koncert skupiny La Vrz, Občerstvení U Šraněk, 

- 6. įíjna, Podzimní slavnost s Beruška Bandem, Rožálek, pod školní jídelnou, 

- 7. įíjna, Bleší trh, louka u kostela a MÚ, 

- 12. įíjna, Jak být doma v pohodě i s náctiletým, MK, 

- 12. įíjna, Poslední opravdu divoká Afrika, Klub seniorů, 

- 15. įíjna, Princezna Koloběžka, hotel Academic, 

- 15. įíjna, Na červenou už nezastavím, hotel Academic, 

- 20. įíjna, Sbírka šatstva pro Ukrajinu, CČSH, 

- 21. įíjna, 4. Mezinárodní den archeologie, SMR, 

- 9. listopadu, Jak įídit sebe sama, MK, 

- 11. listopadu, Svátek světel, Tiché údolí, Roztoč, 

- 12. listopadu, otevįena Venkovní posilovna, Masarykova ulice u hįiště, 

- 12. listopadu, Povídání o pejskovi a kočičce, hotel Academic, 

- 12. listopadu, Homeless, komedie, hotel Academic, 

- 14. listopadu, Jóga smíchu, MK, 

- 16. listopadu, Roztocký podzim, ZUŠ, SMR, 

- 19. listopadu, O červené Karkulce, sokolovna Roztoky, 

- 22. listopadu, Včely a medvědi-Jiįí Macák-O včelaįení, MK, 

- 23. listopadu, O ostrově, kde sochy nosí klobouky, Klub seniorů, 

- 24.-26. listopadu, FestiCval Tichého jelena, ateliér Roztoč, 

- 30. listopadu, Betlémy, tentokrát ze Slezska, SMR, do 18. února 2018, 

- 30. listopadu, Veįejný koncert ZUŠ, SMR, 
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- 1.-3. prosince, Vánoční knihkupectví pro Roztoč, Roztoč, 

- 2. prosince, Mikulášský karneval s Beruška Bandem, hotel Academic, 

- 2. prosince, Adventní koncert, záštita Stįedočeského kraje, SMR, 

- 2. prosince, Mikulášská plavba Praha-Roztoky-Úholičky-Įež-Libčice a zpět, 

- 3. prosince, Rozsvícení vánočního stromu-vánoční trhy, Tyršovo náměstí, 

- 3. prosince, Vánoční pįíběh-Divadlo KaKá, sokolovna Roztoky, 

- 3. prosince, Vánoční pįíběh aneb cesta do Betléma, Dįevěné divadlo, SMR, 

- 3. prosince, Adventní vánoční koncert a vernisáž vánoční výstavy, CČSH, 

- 5. prosince, Mikuláš s nadílkou v kostele, Husův sbor CČSH, 

- 9. prosince, Adventní koncert sboru Marika Singers, hotel Academic, 

- 10. prosince, Venkovní vánoční trhy dětských prací, Roztoč, 

- 10. prosince, Adventní neděle v muzeu, SMR, 

- 12. prosince, Můj život s pohádkami, setkání s Marií Kšajtovou, Klub seniorů, 

- 12. prosince, Vzpomínky pamětníků na filmovém plátně, hotel Academic, 

- 14. prosince, Vánoční koncert ZUŠ, SMR, 

- 15. prosince, Pojďme spolu do Betléma, sbor Roztocké děti, hotel Academic, 

- 17. prosince, Perníková chaloupka, sokolovna Roztoky, 

- 17. prosince, Česká mše vánoční, Jan Jakub Ryba, tělocvična ZŠ Roztoky, 

- 23. prosince, Živé jesličky, Školní náměstí, kostel sv. Jana Kįtitele, 

- 24. prosince, Pįivítání Štědrého dne, louka za vodárnou, s kytarou Viktora Sodomy, 

- 24. prosince, Štědrý den, CČSH, prohlídka betlémů, koledy, Husův sbor, 

- 25. prosince, Vánoční bohoslužba, Husův sbor CČSH. 

 Různé skupiny Studia Po Špičkách pod vedením Zuzany Smugalové se zúčastnily 

několika krajských a postupových pįehlídek s výborným hodnocením. 

 

Mezikrajové postupové kolo: 

2. skupina Pįímé doporučení na Celostátní pįehlídku pantomimy a pohybového  

  divadla v Kolíně, choreografie Mezi židlemi, 
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Severočeské divadlo opery a baletu: 

1. skupina Ocenění za interpretaci a vědomé využívání prostoru a času v choreografii, 

Krajská pįehlídka dětských skupin scénického tance pro Prahu a Stįední Čechy: 

5. skupina Barevný svět: Ocenění za zpracování námětu a pohybový projev, 

3. skupina Moment elektronické evidence: Ocenění za uchopení a zdaįilé naplnění  

   tématu. 

 Tanečnice Studia Po špičkách Alena Pižlová, Vendule Bromovská, Barbora 

Součková, Klára  Klejčiįíková a Alžběta Rajmonová si vytančily na Celostátní pįehlídce 

pohybového divadla a pantomimy XXII. Otevįeno (28.-30. dubna) zaįazení do 

dramaturgie slavnostního Galavečera. Členové lektorského sboru ocenili na choreografii 

Mezi židlemi pįedevším čistotu tanečního projevu dívek a pįirozenost jevištního výrazu a 

vyzdvihli situační nápaditost a společenskou nadįazenost choreografie. 

 Všechny choreografie bylo možno vidět na slavnostním zakončení školního roku 

2016/2017, které se konalo 16. června pod Holým vrchem v tzv. „Roztockém sadu“.  

Po něm následovalo Taneční setkání jako volný tanec pro všechny. 

 Pravidelná výuka, která je určena holkám i klukům od 3 do 15 let začala opět v záįí. 

 

 Atelier JoE uspoįádal workshop s Yuko Takahashi - Masopustní maska - odpolední 

dílnu pro veįejnost s použití japonské techniky práce s papírem pomocí stįíhání, mačkání 

a skládání v češtině. 

 V červnu uspoįádal 20. výstavu děl studentů Ateliéru JoE. 

 

 Spolek roztockých loutkáįů Kvítko se zúčastnil amatérského festivalu pražských a 

stįedočeských loutkových divadel v Praze. V rámci festivalu proběhlo 7 pįedstavení s 

jedním postupem. Po letech byla účast na festivalu pro náš soubor velmi dobrou 

zkušeností. 
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Muzeum 

 Středočeskému muzeu (dále SMR) je už 60 let. U jeho zrodu stála skupina místních 

vlastivědných badatelů a amatérských historiků v čele s panem Jiřím Bayerem. Díky 

jejich nezměrnému úsilí se jim podařilo nejen opravit zámek, ale také založit muzeum, 

otevřeno bylo 1.srpna 1957. 

 Jeho prvním ředitelem se stal Jiří Bayer, za jehož působení došlo k vybudování této 

instituce, oprava a zpřístupnění zámku veřejnosti, odkoupení Braunerova mlýna (1973) a 

ateliéru Zdenky Braunerové (1974) a rozšíření původně vlastivědného muzea na krajskou 

úroveň. Za dobu činnosti muzea se vystřídalo pouze pět ředitelů, z toho poslední 

ředitelkou je PhDr. Zita Suchánková, která SMR vede již desátým rokem. Dnes má SMR 

téměř 50 zaměstnanců, shromažďuje a odborně spravuje 1 000 000 sbírkových předmětů, 

provádí dokumentační a výzkumnou činnost v regionu a využívá tři rozsáhlé areály. 

Nejcennější je renezanční zámek včetně barokních budov bývalého velkostatku a původní 

ateliér malířky Zdenky Braunerové. 

 Návštěvnost v SMR v roce 2017: 35 812 návštěvníků. 

 V informačním centru jsou k vidění další modely, které ukazují architektonické 

proměny stavebního 

vývoje zámku 

od 13. do 19. století 
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 Stálé expozice pro návštěvníky: Jak bydlel a úřadoval pan správce/Vrchnostenská 

správa panství a Jak se jezdilo do Roztok na letní byt/Život v letovisku. 

 Z roku 2016 pokračovaly výstavy: Malá velká auta do 5. ledna,  Historické vánoční 

ozdoby do 19. února a Marie Fischerová-Kvěchová do 26. března. 

 25.ledna byla na půdě SMR otevřena česko-německá putovní výstava Transport 

smrti Litoměřice Velešín, kterou pořádalo KZ Gedenkstätte Flossenbürg a Vojenský 

historický ústav Praha. Ukazovala vlakový transport smrti, který byl vypravený koncem 

dubna 1945 z pobočného tábora Flossenbürgu v Litoměřicích a končil svou více než 14 

denní cestu u jihočeského Velešína, kde byl osvobozen 8. května jednotkami Vlasovovy 

armády. 29. dubna byl tento transport zastaven v Roztokách a díky hrdinství 

železničářů a místních obyvatel byla vězňům poskytnuta pomoc. Výstava obsahovala 12 

panelů s dokumentací, která je v případě transportů smrti zcela ojedinělá.  

autoři výstavy: Pavla Plachá, Jiří Plachý             zprava: Jan Jakob, Tomáš Novotný, Aleš Knížek VHÚ,  

        Tomáš Kuchta… 

 

 

 

 

 

pamětníci: zprava: Majer, Dědič, Stárková, Košťál 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava končila 30. dubna. Fota SMR, J. Weberová 
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Z výstav a akcí ve Středočeském muzeu: 

 Jarní otevření Ateliéru Z. Braunerové se konalo 2. dubna literárním pořadem 

z korespondence Zdenka Braunerová-Julius Zeyer-F. X. Šalda: Přátelství básníka a 

malířky-Přátelství z konce 19. století. 

 Grafičanka, 1972-2017, hudební legenda české grafiky 

 

 

 

Jmenuji se Sajetta. Svět prvních zemědělců 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

V rámci muzejní noci na nádvoří zámku vystoupil Filharmonický komorní orchestr 

s houslovým virtuosem Václavem Hudečkem. 
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K šedesátiletému výročí Středočeského muzea byla představena muzejní sbírka Lidové 

podmalby na skle. Zaměřil se na ni i oblíbený televizní pořad Toulavá kamera na ČT 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ke dnům evropského dědictví začalo Zámecké imaginárium - hravý svět Divadla 

bratří Formanů a jejich přátel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční výstava  -  Betlémy ze Slezska. 
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 Jak se zmiňuji v kapitole Město - historie, v letošním roce uplynulo 200 let od 

narození Jana Felkla (1817-1887), zakladatele firmy Jan Felkl & syn, která 

v Roztokách v 19. a 20. století více než 100 let vyráběla glóby, mapy a další 

kartografické pomůcky. 

 Firma, která sídlila v Roztokách od roku 1870 se s necelými 20 zaměstnanci stala 

největším producentem glóbů v Rakousku Uhersku a vyvážela je téměř do celého světa. 

Posledním majitelem firmy před její likvidací byl pravnuk Vilém Otto Kraupner. Firma 

postupně zanikla na počátku 50. let 20. století, přestože ještě po válce dodávala školní 

mapy a glóby pro ministerstvo školství, obecné školy i např. Vítkovické železárny. 

 Letošní výročí bylo připomenuto paní PhDr. Evou Novotnou, ředitelkou Mapové 

sbírky a Knihovny geografie Přírodopisné fakulty UK, která ve spolupráci se 

Středočeským muzeem připravila výstavu Jan Felkl & syn, továrna na glóby, která byla 

otevřena 4. května v předsálí Mapové sbírky v Praze na Albertově a trvala do 30. 

listopadu 2017. Během výstavy se konaly 3 komentované prohlídky. 
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 V roce 2017 vydalo SMR v rámci své publikační činnosti Středočeský vlastivědný 

sborník, svazek 35/2017. 

 V srpnu RM souhlasila s vyřazením obrazu V podzimním parku, autor Ludvík 

Ruffr, ev. č. 28/301832, hodnota 10 000 Kč a obrazu Zámecká zahrada v Českém 

Krumlově, autor Ludvík Ruffr, ev.č. 28/301834, hodnota 8 000 Kč z majetku města a 

jeho bezúplatným převodem na Středočeské muzeum Roztoky.  

Fota: J. Weberová 

Více informací v příloze kroniky. 
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Roztoč 

Je to neuvěřitelné, ale Roztocký masopust slavil letos už 20. výročí. 

 Zahájil tradičně ve venkovních prostorách 

Středočeského muzea kulturním programem, korunovací 

královny a předáním masopustního práva.  

 Průvod masek v čele 

s ometačkami, královnou 

na klibně, smrtkou, půstem, medvědem a všemi 

ostatními maskami vyšel do horních Roztok na Tyršovo 

náměstí, kde měl první zastávku s programem. Dále 

ulicí Legií k dalšímu občerstvení a divadelnímu 

představení.  Na Holém vrchu se setkali průvody 

z Roztok, Únětic a Suchdola, tančil se kruhový 

tanec a humánně byla popravena klibna.  

 Průvod letos poprvé dále putoval zpět směr 

Žalov, kde na rohu ulic Lidické a Přemyslovské 

stálo největší vytápěné masopustní šapitó v  ČR, pro všechny maškary s bohatou kuchyní, 

pivními speciály tancem, tombolou a dalším programem. 

 Masopust byl největší a nejvelkolepější, jaký Roztoky zažily. Vyrazilo sem za ním 

tisíce lidí a mezi nimi mnoho krásných masek a maškar. 

 Organizátoři (sdružení Roztoč) udělali pro jeho zdar hodně. Stavěli s Berousky jejich 

obrovské šapito, dělali na část nákladů projekt na Hithitu, sháněli do šapito stoly, 

koberce, naftu, výzdobu, štěpku a mnoho dalšího, přes noc po masopustní zábavě ho 

vyklízeli a bourali, 

organizovali průvod 

mnoha tisíc lidí, 

secvičili 

korunovační píseň 
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pro výroční královnu, Davida Ramdana, i pro královny další. Oblékli desítky až stovky 

lidí ze svého fondu a podobné množství nalíčili. To vše z velké části dobrovolnicky. 

 Do masopustních příprav se zapojilo zhruba 200 lidí, dobrovolnických hodin bylo 

napočítáno kolem třech tisíc.  

  Nejenom Masopust byl dvacátý, ale celé Sdružení 

Roztoč už 20 let naplňuje Roztoky a volný čas dětí i 

dospělých uměním, kulturou a radostí. Propojuje umělce 

ze světa dětí i dospělých, amatérů i profesionálů. 

 

 Roztočí kroužky se často zúčastňují soutěží, přehlídek apod. Vedou si velmi dobře.  

V tomto roce se umístili: 

Hrátky s flétnou - vedoucí Adam Janoušek 

 Roztočníci, 2 kat., souborová hra, ve složení: Kačka Matoušová, Klárka Pekárková, 

Toník Rozkydal, Marek a Eliška Šantorovi  - čestné uznání 1. stupně, 

 Roztočtí pištci: Radka Kristová, Bára Součková, Kateřina Čermáková, Klárka 

Chobotová, Antonín Skružný - 3. cenu. 

Dramatické kroužky - vedoucí Adam a Dora Krátký 

Přehlídka dětského divadla, Otvírání 2017 - inscenace 

Lichožrouti a Zrádce - obě doporučeny do širšího výběru 

na celostátní přehlídku Dětská scéna 2017. 

Studio Anima Roztoč:  

kat. do 15 let  1. místo, Majda Křístková – film Parník 

 2. místa, Viki a Verča Křístkovi - film Z Čech až do Himaláje, 

  Metoději Pojetovi - film Vesmírný fotbal 

  Šimonu Roubalovi - filmová hříčka Bez názvu 

Čestná uznání: Jan Marhoul, Patrik Procházka, a David Procházka - film Amon  

  Dwarf, Matouš Felkel, Kryštof Härtel - film Chameleon. 

 Zakončení školního roku a oslava přicházejícího léta proběhla na Svatojánské 

zahradní slavnosti 22. června na louce u Levého Hradce, kde děti ze všech kroužků 

Roztoče prezentovali svoji celoroční práci včetně promítání prací Studia Anima Roztoč. 
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 V červenci se konal příměstský tábor Prázdniny 

s cirkusem pro děti od 10 let do 16 let v cirkusovém 

stanu na louce u Levého Hradce. 

  

 

Letošní Svátek světel se konal na Únětickém 

rybníce jako oslava roztočích dvacetin.  

 V rámci Roztoče působí také smíšený pěvecký 

sbor Local Vocal, který mimo jiné koncerty 

vystoupil 17. listopadu v rámci stoosmdesátičlenného sborového uskupení mnoha souborů 

z Prahy a okolí na předávání Cen Paměti národa. Na slavnostním večeru  v Národním 

divadle zazněly čtyři písně na přání laureátů: Ó, hřebíčku zahradnický, Život je jen 

náhoda, Zahučaly hory, zahučaly lesy a chorál Svatý Václave. Večer byl pro všechny 

členy sboru nezapomenutelným zážitkem a krásnou oslavou významného svátku. 

  Adventní koncert se v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci konal 17. prosince.  

 Úspěšný rok byl zakončen Živými jesličkami 23. prosince nejprve na Školním náměstí 

s anděly a po té na louce u kostela koledami, jesličkami s živým Ježíškem, kterým byla 

letos holčička a rozdáváním Betlémského světla. Atmosféra je 

vždy krásná a v předvečer Štědrého dne se schází mnoho občanů 

a dětí, kteří se vzájemně 

potkávají. 

 

 

 

 

 

Foto: Jakub Souček 

Více informací v příloze kroniky, kapitoly Kultura a Roztoč 
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Okrašlovací spolek 

 4. února se konala v Městské knihovně první valná hromada Okrašlovacího spolku 

Roztoky, který chce svoji činnost zaměřit na obnovu kulturního a přírodního dědictví 

našeho města a péčí o něj. V letošním roce stihli vyčištění a úpravu prostoru u ulic Spěšného 

a Třebízského, u schodů k serpentině a znovu objevili „Ptáčnici“ za Maxmiliánkou cestou do 

Velkého Háje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fota: Jiří Macák 

Více informací v příloze kroniky. 
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Rožálek 

 Po delší odmlce byly do programu mateřského centra zařazeny opět kroužky 

Sluníčka, Miminka a herna Všemi smysly s prvky Montessori i pedagogiky. 

V pondělí Miminka - pro ty nejmenší, hrají si, zpívají, učí se říkanky, je to také forma 

rozptýlení pro maminky, možnost přijít do společnosti, sdílení zkušeností. 

Herna všemi smysly -  s prvky Montessori pedagogiky, od 1 do 3 let. Jde o rozvoj 

motoriky, cvičí se vkládání, skládání, šroubování, malování a trochu i protahování. 

 Sluníčka -aneb 3 hodinky bez maminky. Vhodná pro děti  od tří let, které nenavštěvují 

pravidelně MŠ. 

 V březnu se děti mohly těšit na Karneval. 

 O letních prázdninách se konaly týdny příměstských aktivit. 

Týden řemesel, každý den děti vyzkoušely jiné řemeslo, navštívily farmu a vlakem jely na 

výlet do řemeslné vesničky Botanicus. 

 V novém školním roce probíhalo cvičení pro těhotné a další dětmi oblíbené kroužky. 

Zumba, Batolata, Výtvarka a herna pro nejmenší, italština - začátečníci i pokročilí  a 

angličtina pro rodiče s programem pro děti (nutno předem objednat). 

 U většiny kroužků platí, že se nemusí zájemci přihlašovat předem a mohou přijít, 

kdy se jim to hodí. První návštěva MC je zdarma. 

 6. října se konala Podzimní slavnost s Beruška bandem. 

 V letošním roce se o aktivity Rožálku staraly: Václava Bromovská, Mgr. Pavla 

Kramolišová, Simona Mádlová, Mgr. Eva Tluková, Ing. Vendula Vávrová a Iveta 

Zelenková.  
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Lexik 

 Již od roku 2015 je stálou součástí Lexiku Pedagogicko psychologická  poradna 

Lexik, která stále rozvíjí svoji činnost. 

 Od ledna 2017 provedla bezplatná orientační vyšetření v MŠ v Roztokách i jejich 

okolí, včetně MŠ v Kralupech. Výsledky vyhodnotila a předala rodičům. Následovala 

práce především s dětmi, které mají v letošním roce nastoupit do školy. 

 Poradna zajišťovala všechna vyšetření a potřebná certifikovaná potvrzení dle 

platných právních předpisů pro školy. 

 U příležitosti Dne učitelů 28. března ocenila v Senátu ministryně školství Kateřina 

Valachová pedagogy a další osobnosti. Mezi nimi byla vyznamenána také ředitelka 

pedagogicko-psychologické poradny Lexik, dětská psycholožka a výchovná poradkyně 

PhDr. Václava Masáková.  

 V lednu se rozjely další běhy přípravného kurzu ke zkoušce na rekvalifikaci Chůva 

pro děti do zahájení povinné školní docházky, v březnu naposledy se slevou 25%.  

 Pro profesní chůvy probíhaly kurzy celé prázdniny. 

 Od září začaly dva nové e-learningové kurzy pro rekvalifikaci „Chůva pro děti do 

zahájení povinné školní docházky a to 6, 9, a 18 týdenní varianty v návaznosti na státní 

zkoušku před autorizovanou osobou. 

 Nově Lexik uspořádal: 

 Od února nové jazykové kurzy: němčina pro dospělé začátečníky a španělština pro

 dospělé začátečníky, 

- přípravky z češtiny a matematiky na víceletá gymnázia, 

- doučování pro děti před koncem školního roku 1. i 2. st. ZŠ-matematika, čeština, 

- intenzivní týdenní nalejvárna na cesty pro věčné začátečníky.  

 Začátkem prázdnin se konal kurz zaměřený na mírně pokročilé němčináře, kteří 

potřebují rychlovku před cestou do zahraničí. 
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 V srpnu byl nově připraven rozvojový program pro předškoláky: Z pohádky do 

pohádky - s profesionály pro rozvoj pozornosti, řeči, grafomotoriky a socializace pro děti 

3-7 let, 1-3 týdny. 

 Předposlední a poslední prázdninový týden se konaly tradičně příměstské tábory: 

Novinářský tábor a Rozjezd před školou.  

 V novém školním roce startovala příprava na přijímací zkoušky na gymnázia a 

střední školy se zkušenými pedagogy. V kurzech bylo maximálně 12 dětí.  

 Dále byla otevřena angličtina pro první stupeň a pro pokročilé žáky druhého stupně 

ruština s rodilou mluvčí, francouzština a němčina pro středně pokročilé. 

 Byla otevřena i výuka češtiny pro cizince. 

Více informací v příloze kroniky. 
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Sport 

 Jako každý rok vyrazilo v sobotní ráno 7. ledna i pįes pěkný mráz nemálo 

pochodníků na Okoį. Něco teplého v Čičovicích bylo vítáno, stejně jako v cíli ve 

Stįedočeském muzeu. 

 To Pohádkový les začátkem června provázelo krásné slunečné počasí, ve kterém se 

u jednotlivých postaviček v lese vystįídalo cca 250 dětí. 

 Letošní zima dovolila, že hned v lednu bylo v areálu Sokola otevįeno pįírodní 

kluziště. Díky dobrovolným hasičům, sokolům a finančnímu pįispění města (až 40 000 

Kč), bylo toto kluziště využíváno pįi pįíznivých podmínkách Ne - Čt 9.00 - 17.00, Pá - 

So 9.00 - (dle zájmu, bylo možno využít i umělé osvětlení) v hojném počtu malými i 

velkými návštěvníky.  

Sokol Roztoky: 

 V įíjnu ZM souhlasilo s pįidělením účelové investiční dotace TJ Sokol Roztoky ve 

výši 4 000 000 Kč na realizaci projektu 

rekonstrukce atletické dráhy, sektorů a okolí 

stadionu St. Jungwirtha za podmínky, že TJ 

Sokol obdrží za stejným účelem dotaci z 

dotačního fondu MŠMT.  

Oddíly: 

Všestrannost: dospělí  -  ZRTO, Gymbaly, Aerobik 

  školáci, gymnastika 

  rodiče s dětmi, pįedškoláci + závody 

Atletika: O děti v atletickém oddílu mládeže se starají:  

hlavní trenérka: Martina Matasová, asistent hlavní trenérky Martin Matas (bratr), pan 

Tomiška, Vlaďka Hanousková, Kateįina Kratěnová a Lenka Veselá. Dohromady je za 

nimi vidět velký kus práce. Díky tomuto trenérskému kolektivu i dalších pomocníků bylo 

možno mít v roce 2017 v kategorii atletických pįípravek pravidelně tįi družstva, mladší 
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žáci se probojovali do finále Stįedočeského kraje a starší žáci hostovali v družstvu 

špičkového pražského družstva Olymp Praha. 

 Novinkou je sportování pįedškolních dětí. Projektu se 

ujala trenérka atletických pįípravek Vlaďka Hanousková 

a s podporou paní įeditelky MŠ Havlíčkova a jejího 

kolektivu sportují pįedškoláci podle osvědčené metodiky IAAF „Kids athetics“, což je 

zábavná forma rozvoje základních sportovních/atletických dovedností-hodů, skoků a 

běhu. 

 U mladších žáků má nejlepší výsledky Tomáš Hanousek - osobní rekord na 60 m 

pįekážek - 9,85, dále Míša Čapková, sourozenci Cedidlovi a Ondra Čurda. 

 Proběhl také již tįetí Svatojiįský pįespoláček za účasti téměį padesáti atletů 

z Roztok a okolí. Závodili děti i rodiče. 

 Posledním závodem roku byl již 8. Svatováclavský pįespoláček, poįádaný atletickým 

oddílem TJ Sokol Roztoky, na kterém se sešlo pįes 60 závodníků. 

Vítězové jednotlivých kategorií v pįíloze kroniky. 

  

Odbíjená: 

 Muži bojovali o nejvyšší pįíčky v I. tįídě krajského pįeboru Stįedočeského kraje a 

obsadili bronzovou pįíčku. 

 Ženy TJ Sokola Roztoky A se umístily na sedmé pozici. 

 Již několikátou sezonu děti hrají a trénují minivolejbal.  

Ve stįedočeském kole Festivalu minivolejbalu vybojovaly nominaci a zúčastnily se 

celostátního kola turnaje v Českých Budějovicích. Dorazilo 950 hráčů v 261 týmech, 

soutěžilo se v 5 věkových kategoriích. Roztoky měli zastoupení ve všech kategoriích a 

všichni bojovali o každý míč. 

 Zelený tým Roztoky A: Barbora Benešová, Pavlína Čížková, Lucie Häcklová, 

Veronika Kubánková, Anna Novotná, Barbora Rusová, Adéla Sittová vyhrál zlatou 

medaili ve své finalové skupině, patįí tedy k nejlepším v republice. V dalších soutěžích 

naše děti získaly ještě 3 stįíbrné medaile. Všichni si odváželi mnoho krásných zážitků.  



92 

 

Stolní tenis: 

 Oddíl mládeže má pįes čtyįicet členů , děti jsou rozděleni do skupin a mají k dispozici 

devět stolů, takže kapacita je naplněna. U nejmladších žáků je mezi nejlepšími 

talentovaný David Ciněk. 

 V mladších žácích Lukáš Lukáš a Jonáš Vágner v této sezóně získali dohromady 8 

medailí. Kategorie starších žáků vede trio Vojtěch Antoš, Alexandr Fišman a Matyáš 

Šimon, první tįi místa v dlouhodobém hodnocení. 

 V dorostu patįí k nejlepším Vojta Šturm a Honza Tydliták, kteįí startují i mezi 

dospělými. Mezi dívkami bojuje o celkové vítězství Klárka Kuchtová. 

 V záįí roku 2009 vzkįísili v roztockém Sokole oddíl stolního tenisu mládeže.  

Tehdejší mladší žáci již několik sezon úspěšně reprezentují Roztoky v soutěžích 

dospělých, okresních i krajských. Honza Eibich, Kryštof Bárta, Vojta Šturm, Jakub 

Jakoubek a Sebastian Ghariani jsou oporami družstev dospělých. Odchovanci už dostali 

pįíležitost i v A mužstvu ve 3. lize. 

 V Brně se konala v červnu 8. letní Olympiáda dětí a mládeže, které se zúčastnili 

nejlepší sportovci jednotlivých krajů z ČR od 12 do 16 let. Soutěžilo 3623 účastníků ve 

22 odvětvích,v 91 disciplínách. Vítězem se stal Jihomoravský kraj, druhé místo Praha, 

tįetí Stįedočeský kraj. 

 V atletice si Míša Lopušková zlepšila osobní rekord na 60m na 8,10 s a postoupila 

do semifinále, finalová účast ji těsně unikla, členka oddílu Kotláįka Praha, 

 Tomáš Hanousek (TJ Sokol Roztoky), 60m pįekážek, v rozběhu druhý, v novém 

osobním rekordu 9,57s, ve finále 6. místo s vyhlášením na podiu. 

 Ve florbalovém turnaji získal v barvách Stįedočeského kraje zlatou medaili i 

reprezentant Roztok Ondįej Papoušek (č. 29), hráč Tatranu Stįešovice. 

Fotbal: SK Roztoky: 

 Pįed 90 lety byl 18. května 1927 fotbalový klub SK Roztoky zapsán do matriky 

fotbalových klubů Stįedočeské župy. Začátky nebyly jednoduché, ale už v roce 1935  

mužstvo bojovalo o účast v I. B. tįídě, povedlo se to až v roce 1941. 



93 

 

 Po 10 letech existence se fotbalový klub SK Roztoky stal trvalou součástí 

sportovního a společenského života našeho městyse, organizoval i cyklistické a běžecké 

závody, volejbalový a šachový turnaj a dokonce koncerty klasické hudby v sále biografu. 

 V roce 2017 měl fotbalový oddíl tato mužstva: A mužstvo, B mužstvo, Starší žáci, 

Mladší žáci, Starší pįípravka, Mladší pįípravka A a B a na konci jarní sezony si vedl 

takto: 

 A mužstvo zachránilo okresní pįebor, B mužstvo i dorost skončili na spodní části 

svých tabulek (úzký hráčský kádr, zdravotní problémy). Pro pįíští sezónu dorostu 

v současné době nemáme hráče této věkové kategorie. Nejmladší fotbalisté jsou pįíslibem. 

Mladší žáci zůstali druzí ve své skupině, starší pįípravka se lepší, mladší pįípravka svoji 

skupinu vyhrála. Trenérské týmy těchto kategorií se stabilizovaly, pįicházejí noví hráči. 

Chybí ale dostatečné zázemí a tréninkové prostory. 

 V červnu proběhl na hįišti v Roztokách nábor mladých fotbalistů a dostavilo se 40 

malých kluků a holek spolu se svými rodiči. Pįihlásilo se i několik dětí z ročníků 2012-13, 

proto bylo rozhodnuto po dohodě s trenéry zįídit fotbalovou miniškoličku. 

 Mladší žáci a mladší pįípravka se poprvé v historii klubu zúčastnili mezinárodních 

fotbalových turnajů v Německu. Jejich trenéįi hodnotili jejich hru i chování velmi kladně, 

byla to pro cenná zkušenost. Dostali pozvánky i na pįíští rok. 

 Na závěr jarní sezony se konala na hįišti SK Roztoky Dokopná, která probíhala 

formou turnaje v malé kopané na dvou hįištích velikosti poloviny fotbalového hįiště. Do 

turnaje se mohly pįihlásit mužstva, složená z hráčů nad 15 let. Maximální počet mužstev 

bylo deset, startovné 700 Kč/mužstvo. Zúčastnilo se několik mužstev z Roztok i 3 

mužstva z Prahy. Bylo úmorné vedro. 

 Současně probíhala vložená utkání mužstev žáků a pįípravek i minipįípravky.  

Večer vystoupila hudební skupina Typ. 

Tenis: 

 V tenisovém areálu v Žalově probíhaly během prázdnin letní kurzy pro všechny děti 

ve věku 4 - 15 let, i pro tenisem nepolíbené, každý všední den až do konce prázdnin. 
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Náplní byl kromě tenisu i fotbal, florbal, vybíjená, cyklistika, výlety a oddychový 

bazének. 

Pįihlášení bylo možné na celý týden nebo jednotlivé dny. 

 K jubilejnímu 50. výročí založení tenisového klubu LTC Roztoky byl uspoįádán 

turnaj ve čtyįhrách. Zúčastnilo se 10 deblových párů. Po urputném boji turnaj vyhrála 

dvojice J. Slanec ml. a M. Uvarov, kteįí ve finále porazili ambiciózní pár J. Pastyįík ml. 

a J. Suvadžič. 

 U zrodu tenisového klubu V Roztokách v roce 1967 stáli pan J. Verner, manželé I. a 

M. Pastyįíkovi, manželé Tarantovi a Machalických a pánové V. Beran, K. Ryšán, kteįí 

začali hrát na jednom antukovém kurtu na místě dnešního skautského oddílu.   

 Po roce 1970 byl zprovozněn současný areál se dvěma kurty a klubovnou. Klub má 

nyní 52 členů a reprezentuje město v seniorské a veteránské soutěži.  

 21. srpna se opět šlapalo na Įivnáč, už po jedenácté.  

Známý roztocký sportovec Vladimír Vidim byl oceněn titulem 

Rekordman roku v kategorii Charitativní rekord - nejvíc kilometrů 

ujetých na vysokém kole v průběhu tįí dnů pro Adélku Kosovou (více 

kronika 2016, kapitola Sport). Organizátory Festivalu rekordů ohromilo, že i 

pro své ocenění si rekordman pįijel na vysokém kole. Trasu Velké 

Popovice-Pelhįimov (98 km)urazil za 5.46 hod. 

Roztocká venkovní posilovna pro všechny generace, pįístupná 24 hodin denně: 

 U zrodu byl nápad a následoval cílevědomý „tah na 

branku“. 

Hrazdy, bradla, žebįíky, úchopy, kruhy a kvalitní dopadová 

plocha, to vše bylo součástí projektu s rozpočtem 475 000 

Kč. K jeho realizaci byly nutné peníze.  

 Město podpoįilo projekt 250 000 Kč a schválilo jeho umístění v blízkosti skateparku, 

vedle dětského hįiště v ulici Obránců míru. 
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 Dále projekt podpoįili obyvatelé Roztok, roztocké firmy, celkem 121 dárců, částkou 

158 300 Kč. Roztocká stavební společnost, Pohl c.z. projekt podpoįila realizací 

výkopových a betonáįských prací, firma K2M reklama, s.r.o zhotovením informačních 

cedulí, společnost Eaton European Innovation Center věnovala 25 000 Kč, dále 

poradenská společnost Enthalpy, s.r.o. a šperkaįství 

Polomio. 

 V záįí začaly výkopové práce a 12. listopadu se 

Venkovní posilovna slavnostně otevįela. Největší zásluhu 

na tom měl roztocký kouč pan Viktor Koįínek, který byl 

neúnavným organizátorem celé akce, která byla čistě občanskou 

iniciativou s pįáním vytvoįit v Roztokách místo, kde se mohou 

sportovci setkávat, pracovat na sobě, být vzorem mládeži a dělat 

něco pro své zdraví. 

 Pįi slavnostním otevįení se shromáždili všichni pįispěvatelé 

i ostatní a společně shlédli zatěžkávací zkoušku v podobě exhibice skupiny Workout 

Mělník s množstvím shybů, výdrží, akrobatických i 

gymnastických prvků. 

 

Využívat posilovnu je možno ráno, pįes den i v noci. Pįibude zde ještě lampa osvětlující 

plochu.  

 

foto: Adéla Vosičková 
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Skauti: 

 28. ledna se tentokrát v tělocvičně žalovské ZŠ konal již šestý - vlastně osmý 

skautský ples. V archivu se podaįilo vypátrat dokumenty o 2. skautském plese, který se  

konal v Roztokách v bįeznu roku 1949. V roce 2012 nevědomky navázali skauti na tuto 

tradici, takže jejich první ples byl vlastně už tįetí. Nyní je to srovnáno.  

 Ples se konal s originální výzdobou, osvědčenou kapelou, doprovodným programem, 

občerstvením i nabídkou hlídání dětí v plesové školce. 

 V létě hned po vysvědčení odjeli na tįítýdenní tábor v pįírodě k įece Malši. 

 V srpnu vzala RM na vědomí pįedložený projekt Opičí dráhy, koncem roku však 

organizátoįi od uvažovaného projektu odstoupili.  

foto: Sokol Roztoky, Město Roztoky, J. Weberová 

Více informací v pįíloze kroniky 
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Okolí Roztok 

 Koncem května a během června se obyvatelé nejen našeho města museli vyrovnávat 

se zápachem, připomínající žumpu. Nejprve padlo podezření na VÚAB , ale ukázalo se, 

že původcem je Kalové hospodářství Drasty, kam Pražské vodovody a kanalizace 

ukládají kaly z Ústřední čistírny odpadních vod Praha (ÚČOV). Zápach z Drast 

zasáhne Roztoky, když vane severní nebo severovýchodní vítr. Na konci června podepsali 

starostové obcí Klecany, Větrušice, Husinec, Zdiby, Roztoky a Sedlec dopis adresovaný 

odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu s kopiemi pro ministerstvo 

životního prostředí, hejtmanku kraje, krajskou hygienickou stanici a oblastní inspektorát 

České inspekce životního prostředí. Požadovali v něm zajištění souladu provozu kalového 

hospodářství Drasty s legislativou a místní příslušností. 

Více informací v příloze kroniky 
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Počasí 

 Musíme si zvykat, že v počasí nastávají náhlé změny a v rámci naší republiky jsou 

teploty často dosti rozdílné. 

 Leden začal krásnou 

námrazou, byl studený, 

teploty i pod 100 C, smog, 

byla vyhlášena i regulace. 

Poprvé za posledních 50 let došlo na našem území k rozsáhlému promrzání půdy, v našem 

okolí 20 cm, na jižní Moravě až 50 cm.  

 Únor, teploty kolem 0oC, pįes den kolem 5O, častá ledovka, deka, až v závěru silný 

vítr, který pįinesl oteplení. 

  Bįezen, pįechody teplot velmi prudké, u nás 13oC, někde až 20oC. 28. bįezna padly 

rekordy na 76 měįicích stanicích, Praha - Karlov 22,1OC. Bįezen byl v Klementinu druhý 

nejteplejší, průměrná teplota 9,2oC. 

 Duben, nejdįíve rekordní teplo, velikonoce v polovině 

dubna zima, vítr, déšť na horách sníh. 

 Květen ve znamení ledových mužů, ráno i 4o - 0o C, 

sněžení, déšť a oteplení, 31. května pįes 30oC. 

 Červen začal lijáky, teploty tropické i pįíjemná ochlazení, koncem června u nás 33oC, 

celý Stįedočeský kraj velká vedra, vůbec nepršelo, Įež 22. června 35oC, to u nás asi také. 

 Červenec pįíjemně teplý, 30oC, v závěru déšť, ochlazení. 

 Srpen horké dny, srážky, někde extrémní, velmi rozdílné teploty v rámci ČR. Byl 

čtvrtý nejteplejší od roku 1961. 

 Záįí pįíjemné, įíjen, teplý podzim pokračuje. 

 Již 29. įíjna varování ČHMÚ, že pįijde silný vítr, 

orkán. Poslední orkán se pįes naše území pįehnal pįed 

deseti lety - orkán Kyrill, který zanechal miliardové škody. 
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 Už v noci na 30. įíjna se prohnala celou ČR ničivá vichįice - orkán Herwart, 

v Roztokách naštěstí nic děsivého, odnesl to jen krásný vzrostlý smrk na Tyršově náměstí 

u sokolovny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Popadalo i několik dalších menších stromů, spousty větví a pár kusů stįešních 

krytin.  Roztoky z toho ještě vyvázly dobįe, poněvadž orkán v celé republice napáchal 

škody nejméně za 1,4 miliardy Kč , bez elekttįiny bylo půl milionu domácností, dva lidé 

zahynuli, byl  uzavįen areál Pražského hradu, zoo, všechny pražské hįbitovy, na mnoha 

místech byla pįerušena doprava, stály hlavní železniční koridory. Hlavně byly popadané 

zlámané stromy, stįechy, lidé neměli vstupovat do parků a lesů. Síla větru byla na Sněžce 

180 km/hod. Įádění orkánu bylo někde horší než orkánu Kyrill.  Potom hrozila bílá tma 

a černý led. Škody vyčíslily pojišťovny na 1, 37 miliardy Kč. 

 Listopad průměrný, v noci teploty kolem nuly, pįes den 5-10oC. 

 Prosinec byl od začátku mrazivý, v závěru jako vždy obleva. Silvestrovská noc 

v teplotě na 61 místech pįekonala rekord, na 42% území ČR padly teplotní rekordy.

 Letošní zima byla jednou z nejteplejších od konce 18. století  -  ČT Meteopress. 

foto J. Weberová 

Více informací v pįíloze kroniky 

Povodeň  v roce 2002 na stranách 100-103 
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Povodeň    -  Roztoky  -  srpen 2002 

 

 

9.8.2002 

 

 

 

14.8.2002 
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Povodeň  -   Roztoky  -   2002 

 

A  -  bez jezu  -  9.8.2002 

B  -  plavební komora zatopena, dá se jít kolem řeky -   9.8.2002 

C  -  u  šraněk  -  14.8.2002 

D  -  podjezd u VÚAB  

E  -  VÚAB 

F  -  pohled zpět do ulice Vltavské 

G  -  vrátnice a zámek 

H  -  vrátnice a zámek 

I  -  penzion Sodoma (U Koruny) 

J  -  penzion Sodoma-k nádraží 

K  -  Braunerův mlýn 

L  -  Braunerův mlýn  

M  -  Riegrova ulice (čp. 4) 

N  -  Riegrova ulice k Bělině 

O  -  pohled na Vltavu u Hydrologického ústavu  -  14.8.2002 

P, R, S  -  silnice na Prahu po ustoupení vody  -  září 2002 

 
foto J. Weberová 
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