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Kronikářkou jsem stala v červnu roku 2020. Od narození žiji v Roztokách, 
navštěvovala jsem zde mateřskou i základní školu. Vystudovala jsem pedagogiku volného 
času a učitelství I. stupně na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Pracuji jako 
učitelka na I. stupni Základní školy Zdenky Braunerové v Roztokách. Vedení městské 
kroniky jsem převzala po paní Jaroslavě Weberové, dlouholeté kronikářce města, která se 
v 17 kronikách snažila poskytnout přehled našeho života dalším generacím. Děkuji jí za 
cenné rady, za pomoc a za předávání zkušeností, bez její pomoci by pro mě byl tento úkol 
těžko zvládnutelný. Děkuji rovněž všem, kteří mě po celou dobu pomáhali. 

Jitka Ramdanová 

Kronikářka: Jitka Ramdanová 

Kronika je zpracována za rok 2020, obsahuje 128 stránek 

Zdroje fotografií jsou uvedeni u fotografií, ostatní Jitka Ramdanová 

Přílohu kroniky zpracovala Jaroslava Weberová 

samostatné přílohy: CD Město Roztoky v roce 2020 - prezentace 
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Město Roztoky – historie 
130 let V roce 1890 udeřila velká letní povodeň 

V roce 1890 bylo v Roztokách 111 domů a 964 obyvatel 
120 let  V roce 1900 začátek velké parcelace 
110 let   V roce 1910 rozšířen vodovod v celé Nádražní ulici a na začátku Tichého 

údolí, v celé obci až po roce 1930 
100 let V roce 1920 první demokratické volby zastupitelstva. 

Mezi lety 1920 až 1930 výrazný růst počtu obyvatel a s tím související 
rozsáhlá parcelace a bytová výstavba (Roztoky v roce 1920: 209 domů, 
475 bytů a 1 696 obyvatel, Žalov v roce 1920: 148 domů, 219 bytů a 
913 obyvatel).  

90 let V roce 1930 vybudovány schody v serpentině do současné podoby 
80 let V roce 1940 na jaře katastrofální povodeň. 

V roce 1940 při archeologickém průzkumu významný český archeolog, 
PhDr. Ivan Borkovský, DrSc. Odkryl základy rotundy pod kostelem sv. 
Klimenta na Levém Hradci 

60 let V roce 1960 došlo 1. května ke spojení Roztok a Žalova, Roztoky měly 
v té době 4 354 obyvatel a Žalov 1 350 obyvatel 

50 let V roce 1970 byla v Roztokách založena profesionální hasičská jednotka. 
30 let Prvním polistopadovým předsedou MěNV byl zvolen pan Vojtěch 

Sedláček 
10 let Schválení podoby znaku a vlajky města Roztoky a jejich následné udělení 

městu rozhodnutím Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (9. 11. 2010). 
V roce 2010 byla otevřena přeložka silnice II/ 242 a byl uzavřen 
stávající železniční přejezd. 

 

Město Roztoky – současnost 
Naše město je součástí Středočeského kraje. Roztoky jsou pověřenou obcí, jejich 

nadřízenou obcí s rozšířenou působností pro okres Praha – západ jsou Černošice. Roztoky 

mají v současnosti katastrální výměru 8,13 km² a 7 990 obyvatel. Jsou jednou obcí, která 

zahrnuje dvě katastrální území, Roztoky a Žalov. 

Rozpočet na rok 2020  
Zastupitelstvo schválilo na svém posledním prosincovém zasedání v roce 2019 

rozpočet města na příští rok. Příjmy i výdaje přesahují 328 milionů Kč. Na investiční akce 

a opravy je počítáno s částkou přesahující 222 milionů Kč. Největší investicí je stavba nové 

školy s tělocvičnou v Žalově, což město bude v roce 2020 stát přibližně 144 mil. Kč a v roce 

2021 dalších cca 50 milionů Kč. Tato investice bude financována z vlastních zdrojů města, 

dotace a úvěru. V rámci projednávání rozpočtu bylo podáno celkem 18 pozměňovacích 

návrhů, z čehož 12 bylo přijato.  
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Zdroj: Odraz 1/2020, s.5 
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Obyvatelé města 
K datu 31. prosince 2020 mělo město Roztoky cca 7 990 obyvatel (MÚ Roztoky), 

z toho se v roce 2020 narodilo 72 občánků, zemřelo 74 spoluobčanů, k trvalému pobytu se 

přihlásilo 216 a odhlásilo se 192 občanů. Cizinci přihlášeni pouze k trvalému pobytu 

v Roztokách nejsou započteni. Odhadem je jich cca 500. Dle údajů Ministerstva vnitra 

(MV, informativní údaje), mělo město Roztoky k 31. 12. 2019 8 006 obyvatel. Vítání dětí 

v zasedací síni MÚ se v roce 2020 z důvodu pandemie Covid-19 bohužel nekonala. Setkání 

s nejstaršími spoluobčany na MÚ se konalo pouze jednou, a to 4. února, kdy se sešlo 12 

jubilantů osmdesátníků a pětaosmdesátníků a 7 devadesát a více. 

Dne 20. února zemřel ve věku 80 let sportovec, trenér volejbalu, organizátor 

a rozhodčí sportovních utkání a akcí pan František Hrubý. Celé generace roztockých 

sportovců si ho pamatují a budou pamatovat jako neúnavného činovníka TJ Sokol 

Roztoky. František Hrubý stál u zrodu roztockého volejbalového hřiště, od šedesátých let 

zde vedl volejbalová družstva, čímž započal novou kapitolu sportovní historie našeho 

města. 

Dne 14. března zemřela ve věku téměř 90 let paní Václava Stárková, rozená 

Krásná. Byla poslední žijící dobrovolnou sestrou Červeného kříže, které ošetřovaly 

osvobozené vězně z takzvaného transportu smrti. Ten byl 29. dubna 1945 zastaven 

na roztockém nádraží, v té době bylo paní Stárkové, tehdy ještě slečně Krásné, pouhých 15 

let. Stejný počet, 15 let, pak paní Stárková prožila na sklonku svého života v roztockém 

domě s pečovatelskou službou. Odešla obdivuhodná žena, výjimečná osobnost. 

Zlatou svatbu oslavili 9. dubna manželé Marta a Zbyněk Kubečkovi. V souvislosti 

s probíhající pandemií onemocnění Covid-19 nebylo bohužel možné uspořádat slavnostní 

setkání v zasedací síni Městského úřadu. 

V září tohoto roku dovršil ve výborné formě svých 90 let pan Václav Majer. Učil 

dlouhá léta na roztocké základní škole, řadu let zde působil jako zástupce ředitele, stál 

u vzniku Občanského fóra v našem městě, po několik volebních období zasedal v roztockém 

městském zastupitelstvu, je pamětníkem, zná v naší obci kdekoho a kdeco a doposud se 

živě zajímá o politický a veřejný život. 

Gratulace a poděkování patří v tomto roce i dlouholeté kronikářce našeho města, 

paní Jaroslavě Weberové, která 22. října oslavila 80 let. Tuto důležitou a nelehkou práci 

vykonávala s pečlivostí, která je oceňována i odbornými pracovníky Středočeského muzea.  

Poslední říjnový den prohrála svůj dlouhý boj s těžkou chorobou paní PhDr. Hana 

Havelková, Ph.D. Hlavní těžiště jejího odborného zájmu bylo v akademické sféře, kde se 

věnovala zejména genderovým otázkám, Z tohoto jejího zaujetí vyplývala také spolupráce 

s Fórem 50 a vlastně i pozice předsedkyně Čs. helsinského výboru, kterou řadu let 

zastávala. Aktivně působila i v oblasti samosprávy našeho města, byla řadu let součástí 
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sdružení Sakura, za které také kandidovala v obecních volbách a účastnila se práce 

v sociální i školské komisi.  

V polovině října podlehl ve věku 72 let zhoubné chorobě roztocký podnikatel, 

majitel stavebnin Renova, pan Libor Těšík. Byl jedním z prvních, kteří po roce 1989 začali 

v Roztokách soukromě podnikat, tehdy ještě se všemi riziky spojenými se vstupem do 

neznámého terénu tržního prostředí. Prodejnu stavebnin dovedl od skromných počátků v 

roce 1991 k prosperující a respektované firmě, která se stala neodmyslitelnou součástí 

obchodní sítě v Roztokách.  

JUDr. Zdeněk Záhoř zemřel 1. listopadu. Nebýt zákeřného koronaviru, oslavil by 

Zdeněk Záhoř na konci listopadu 80. narozeniny. Patřil k významným osobnostem našeho 

města v polistopadovém období. Byl dlouhá léta radním a také vykonával funkci předsedy 

přestupkové komise, tedy jakéhosi místního přestupkového soudce. Byl i jedním 

z kandidátů na starostu města v roce 1990, tuto nominaci však se skromností sobě vlastní 

nepřijal. 

Jubilantem, který se v letošním roce dožívá 80 let, je Jan Zoubek, bývalý zastupitel, 

spolužák Zdeňka Záhoře ze základní školy a jeho velký kamarád. K zálibám obou patřilo 

amatérské divadlo, nejprve v mládí Malé roztocké divadlo (MARODI) a posléze loutkové 

divadélko Kvítko, které i vlastníma rukama pomáhali vybudovat. Současně v obou 

případech platilo, že nezkazili žádnou legraci. 

     
 

Setkáni s nejstaršími spoluobčany v únoru v zasedací síni MÚ a osobní gratulace k 90. narozeninám panu 

Václavu Majerovi v září, zdroj: soukromý archiv Tomáše Novotného 

Život ve městě 
Jako každý rok, i na posledním zasedání roku 2019 byla schválena cena vodného 

a stočného, která se dohromady zvýší o 4,95 % na 67,21Kč bez DPH, což je v porovnání 

s naprostou většinou měst a obcí velmi dobrá cena. V průběhu roku ovšem dojde ke snížení 

DPH, fakticky to tedy bude znamenat, že se vodné a stočné na začátku roku zvýší 

z loňských 73,65Kč včetně DPH na 77,29Kč s DPH, ale posléze od května se díky snížení 

daně sníží na 73,93Kč včetně DPH. 
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Všechny poplatky zůstaly v roce 2020 ve stejné výši jako v roce předchozím 

s jednou výjimkou, kterou představuje poplatek z pobytu, který platí ubytovací zařízení. 

Další zásadnější změnou je nová výjimka z platby poplatku za odpad. Od poplatku se 

osvobozují všechny děti, které se v roce 2020 narodí. Za novorozence se tedy v roce jejich 

narození nebude tento poplatek platit, ale poplatek bude placen až od roku následujícího. 

V roce 2020 byl opět svážen v období březen až prosinec bioodpad z biopopelnic, 

a to vždy v úterý ve 14denním intervalu. V letošním roce platilo rozdělení do dvou 

svozových oblastí (sudé a liché týdny), svoz probíhal již od 6 hodin ráno. 

Svoz objemného a nebezpečného odpadu byl proveden ve dnech 18. 4. a 10. 10.2020.  

Svoz železného šrotu proběhl v termínech: sběrná oblast č. 1: 6. 4. a 7. 9. 2020, 

sběrná oblast č. 2: 20. 4. a 14. 9. 2020. Ke shromažďování kovu (železného šrotu) bylo 

možné využít chodník před nemovitostí, ze které kov pochází, a to nejdéle 2 dny před 

vyhlášeným sběrným dnem. Do sběrné oblasti č. 1 pro sběr kovu (železného šrotu) patřila 

oblast od Hálkovy ulice východně, tj. převážná část katastrálního území Roztoky. 

Do sběrné oblasti č. 2 pro sběr kovu (železného šrotu) patřila oblast od Hálkovy ulice 

západně, tj. celé katastrální území Žalov a nejzápadnější část k. ú. Roztoky. 

Dne 31. 5. 2020 skončila splatnost poplatku za svoz odpadů na rok 2019. Poplatek 

na rok 2020 byl stanoven ve výši 600Kč na osobu dle OZV 3/2019. Vyhláška stanovila 

částečné osvobození od poplatku (vícečetné rodiny, osoby v zahraničí). Poplatky bylo 

možné hradit hotově nebo i nově, platební kartou, v pokladně městského úřadu, anebo 

převodem na účet. 

Dne 30. 4. 2020 končila splatnost poplatků za psy na rok 2019. Poplatek 

za jednoho psa na rok 2020 byl stanoven ve výši 800Kč a 200Kč za psa, jehož držitelem je 

osoba starší 65 let dle vyhlášky č. 3/2019 Města Roztoky. 

Od 1. ledna 2020 bylo nařízeno povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze 

v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České 

republiky označený každý pes. Dále také platí, že štěňata musejí být označena mikročipem 

nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině. Zavedení povinného označení všech 

psů na území ČR by mělo být přínosem zejména při zjištění identity psa, při účinnějším 

monitoringu chovů a kontrole dodržování stanovených pravidel a předpisů, při umožnění 

kontroly při prodeji psů či při prokazování vlastnictví psa. Zatoulaná řádně označená 

a evidovaná zvířata mají podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, 

jejich návrat je operativnější. Mikročipem nemusejí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné 

tetování provedené před 3. 7. 2011. Za psa bez označení hrozí od 1. 1. 2020 správní řízení 

s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné 

očkování proti vzteklině. 
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Město Roztoky plánuje v budoucnu výstavbu domova seniorů s možností část lůžek 

využít jako domov pro handicapované spoluobčany. Příprava projektu je v počáteční fázi, 

a než začnou práce na studiích a následné dokumentaci, město by rádo znalo přání 

a potřeby občanů týkající se této oblasti. Pomoci při sestavování koncepce pro budoucí 

výstavbu výše uvedeného domova může i dotazník, proto byla v únoru 2020 oslovena širší 

veřejnost. Anonymně vyplněný dotazník bylo možné v únoru poslat naskenovaný 

na adresu MÚ nebo jej odevzdat v podatelně MÚ, či vhodit jej do schránky na plotě 

městského úřadu, v knihovně, v lékárně v Masarykově ulici, v Klubu seniorů v Havlíčkově 

ulici (schránka na plotě), v Albertu v novinovém stánku. Na těchto místech bylo možné jej 

i vyplnit.  

Zeleno-červené a modro-červené kontejnery s logem Klokánka od letošního května 

pomáhají na 10 místech v Roztokách Fondu ohrožených dětí. Lidé do nich mohou odkládat 

oděvy, spárovanou obuv, kabelky, hračky či bytový textil v dobrém stavu, nejen v dětských, 

ale i v dospělých velikostech, neboť v Klokánkách nacházejí 

útočiště děti a mládež až do věku 18 let. Co nevyužijí 

Klokánky či další partnerské charitativní organizace, putuje 

do zemí třetího světa či na Ukrajinu. Projekt KlokTex.cz 

podporuje všech 15 zařízení Fondu ohrožených dětí v České 

republice. Odevzdané věci putují dětem do Klokánků, kromě 

toho z každého kilogramu sesbíraného materiálu KlokTex.cz 

přispívá jednou korunou Fondu ohrožených dětí. Tento 

charitativní projekt se za loňský rok stal nejvýznamnějším 

dárcem Fondu ohrožených dětí.  

 Kontejner KlokTex v dolních Roztokách, soukromý archiv Tomáše Novotného 

Na městských plakátovacích plochách se objevily tzv. digitální nástěnky. Na každé 

z nich se vyskytuje unikátní QR kód. Pokud občan vlastní chytrý telefon vybavený čtečkou 

těchto kódů, může si jeho prostřednictvím prohlédnout úřední desku města, přečíst si 

aktuality a kulturní pozvánky. Podobné, ale menší nálepky jsou umístěny na kontejnerech 

na tříděný odpad. Jejich prostřednictvím pak může ohlásit technickým službám, že 

kontejner je plný a je třeba ho vyvézt, případně vyjádřit spokojenost. Pokud se tento systém 

osvědčí, je plánováno jeho rozšíření například na hlášení závad na dětských hřištích nebo 

na veřejném osvětlení. 

Zasedání rady města a zasedání zastupitelstva  
V letošním roce se na zasedáních zastupitelstva města a zasedáních rady města rozhodlo: 

1. jednání RM, 15.ledna 2020 

Rada města jmenovala novými členy komisí Lukáše Kousala (stavební komise) 

a Lukáše Hejduka (redakční rada Odrazu).  
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Radní schválili smlouvu na technickou podporu k novému softwaru pro výběr 

poplatků a další příjmové agendy města a souhlasili se zněním smlouvy se společností Sofis 

Grant, která pro město bude administrovat dotace na výstavbu kanalizace.  

Rada jmenovala realizační tým pro výstavbu nové budovy školy v Žalově-Cihelně. 

Zasednou v něm mj. pánové Jakob, Hadraba, Skřivan, Goll a Seidl, městský architekt 

p. Přeček, radní V. Drdová či zástupce základní školy z řad vedení školy či pedagogického 

sboru. Nová budova základní školy v Žalově-Cihelně se také dočká svého základního 

kamene.  

Radní souhlasili s návrhy kulturní a sportovní komise a přidělili granty a dotace 

do výše 50 000Kč na činnost spolků našeho města. Podpory se dočkaly i zajímavé 

a podnětné nápady v oblasti kulturních a společenských akcí pořádaných jednotlivci. 

Radní rozhodli na podnět sportovní komise doporučit zastupitelstvu, aby na výjezdy dětí 

základní školy (reprezentativní akce atd.) byla vyčleněna částka ve výši 80 000Kč. Radní 

souhlasili, aby Roztoč získal mimořádnou podporu na tradiční masopust, a postoupili své 

doporučení k částce 70 000Kč zastupitelstvu.  

Radní nesouhlasili s dodatkem na zpracování projektu dvou okružních křižovatek 

v průtahu města, který by znamenal další vydání pro městskou pokladnu. Podporu našla 

smlouva o přeložce vodovodního řadu a kanalizace, odmítnutí se dočkal záměr zájemce, 

který chtěl propachtovat pozemek č. 3766/1 (vedle žalovské zahrádkářské kolonie) a s nově 

vybudovanými zahrádkami pak podnikat.  

Radní souhlasili, aby provozovatel zdravotnického zařízení v Havlíčkově ulici 

užíval jen menší část objektu. O tuto úpravu požádal sám provozovatel, který zástupcům 

města sdělil, že nadále počítá s provozem ordinace MUDr. Polákové a s tím, že na nižší 

úvazek bude pracovat další lékař. Dále sdělil, že MUDr. Illich nadále ordinovat nebude 

a ordinace MUDr. Malé pokračuje beze změny.  

Radní vypověděli nájem bytu č. 3 v Nádražní ulici čp. 21 z důvodu porušení 

povinností nájemce.  

Radní Martin Štifter informoval o průběhu jednání komise životního prostředí 

a rada uložila šéfovi ŽP p. Flenerovi připravit zadání projektu rozšíření a náhrad zeleně 

v intravilánu města tak, aby město mohlo využít případný grant. Stejný odbor musí 

postupovat s ohledy na novou směrnici pro vyvážení odpadních vod z neodkanalizovaných 

nemovitostí. Rada konstatovala, že v budoucnu nebude možné pokračovat 

ve stoprocentních úhradách stočného, zejména tam, kde majitelé nemovitostí mají možnost 

se bez problémů připojit na existující kanalizaci.  

Místostarosta Michal Hadraba předložil zápis ze stavební komise, která mj. řešila 

oplocení rodinného domu čp. 2257, komise dále nesouhlasila s úpravami rodinného domu 

v Zahradní ulici, podpořila přestavbu domu čp. 745 v ulici Nad Vinicemi či citlivou úpravu 
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rodinného domu v Tichém údolí. Rada se se stanovisky komise většinou ztotožnila, 

například i v případě, kdy odmítla žádost o vyhrazení parkovacího místa pro autobusy 

v Riegrově ulici. Odmítnutí se dočkala i žádost vystavět na parcele č. 25421 a 2541 

zahradní sklad. Rada souhlasila s připojením objektu někdejší Ajmovky podle dispozic 

firmy Severočeské vodovody a kanalizace, dále souhlasila s návrhem na uzavření příkazní 

smlouvy s arch. Bočkem stran pořízení územního plánu.  

Rada souhlasila i s žádostí základní školy, která chce před novou budovou roztocké 

ZŠ vystavět venkovní učebnu.  

Radní vydali souhlasné stanovisko k začlenění mateřské školy, která vznikne 

od září 2020 v nově opravené vile v Tichém údolí, do systému vzdělávání.  

Radní přijali dary od zaměstnanců společnosti Eaton, které je plánováno využít na 

pořízení set top boxů pro nájemníky DPS i na obědy pro děti z chudších rodin a vyslovili 

společnosti Eaton poděkování.  

Rada vzala na vědomí, že 18. února od 18 hodin v zasedací síni radnice proběhne 

veřejná debata s občany nad územním plánem, a požádala odbor správy města, aby 

urychleně navrhl opatření zabraňující havarijním únikům ze soustav vodovodů. 

1. jednání ZM, 29.ledna 2020 

Poslední středu v lednu se poprvé v roce 2020 sešlo městské zastupitelstvo. Program 

měl na projednávání 24 bodů. Po úvodních procedurách dostali slovo se svými podněty 

a dotazy občané. Jejich dotazy byly tentokrát směřovány převážně k chystanému 

sportovišti Bike Park v prostoru poblíž Vltavy a k dalšímu postupu při tvorbě nového 

územního plánu. Odpovědí se zhostili pan starosta Jan Jakob a pověřený člen 

zastupitelstva Zdeněk Richter.  

Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o činnosti městské policie za měsíc prosinec 

i souhrnnou zprávu za rok 2019. Stejně tak vzali zastupitelé na vědomí konečné čerpání 

rozpočtu města v loňském roce. Důležitým bodem bylo schválení dotací a grantů na činnost 

místních spolků. Zastupitelstvu je vyhrazeno schvalovat dotace nad 50 000Kč, ty menší 

již dříve schválila rada města. Nad rámec dotací byl ještě schválen příspěvek pro sdružení 

Roztoč. ZM schválilo finanční příspěvek pro Sdružení ROZTOČ na akci Masopust 2020 

ve výši 70 000 Kč dle předložené smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku.  

Následoval další významný bod – schválení smlouvy o spolupráci se Středočeským 

krajem při rekonstrukci průtahu městem. Uzavření této smlouvy umožní kraji požádat 

o územní rozhodnutí. ZM schválilo Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů se 

Středočeským krajem zastoupeným KSUS na akci „II/242, III/2421, III/2422 Roztoky, 

rekonstrukce silnic“ a pověřilo starostu jejím podpisem.  
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Delší diskuse vznikla při projednávání zápisů z jednání rady města, zejména 

ohledně zástupce základní školy v realizačním týmu pro výstavbu nové školní budovy 

a redakční poznámky v minulém Odrazu. Protože se však jedná o záležitosti v kompetenci 

rady města, neschválilo zastupitelstvo k těmto bodům žádné usnesení.  

Po přestávce přijalo zastupitelstvo finanční dar od společnosti Talora byty s. r. o. 

na pokrytí části nákladů na úpravy projektu průtahu městem v úseku Opletalova – 

Na Panenské a okružní křižovatky v Žalově. Zastupitelstvo města Roztoky schválilo 

přijetí daru ve výši 50 000 Kč od společnosti Talora byty s.r.o. a pověřilo starostu podpisem 

darovací smlouvy.  

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru, projednalo 

několik návrhů na odkup či prodej pozemků a souhlasilo s budoucí darovací smlouvou, jíž 

město převezme komunikaci od konce Riegrovy ulice k bývalému železničnímu přejezdu.  

Posledním bodem pak byl návrh zastupitelek Dvořákové a Šášinkové na vytvoření 

Plánu prevence kriminality na místní úrovni. Po vysvětlení paní radní Drdové, že 

podstatná část navrhovaných kroků již je v realizaci, ZM doporučilo radě města i nadále 

se věnovat prevenci kriminality mládeže včetně analýzy současného stavu a vytvoření 

plánu prevence. 

2. jednání RM, 11. února 2020 

Únorové jednání městské rady projednávalo celkem 34 bodů programu. Rada 

souhlasila s upravenými pravidly pro úhradu vyvážení jímek od března letošního roku, 

v praxi to znamená snížení příspěvku od města a přísnější kontrolu nároků na tuto úhradu.  

Radní schválili smlouvy o připojení nemovitostí k nově budované kanalizaci v ulici 

Dobrovolného a pověřili starostu jejich podpisem. Rada města v tomto kanalizačním bloku 

souhlasila také s návrhem zadávacích podmínek pro odkanalizování ulice Za cihelnou 

v limitní ceně 2 800 000Kč bez DPH a uložila odboru správy města vypsat zadávací 

řízení.  

Společnost Cetin bude opět kopat, radní vyslovili naději, že rychleji než posledně, 

a souhlasili s tím, aby firma Cetin položila optický kabel v okolí objektů v ulici 

Masarykova čp. 885 a 886. Po špatných předchozích zkušenostech s organizací 

a s kvalitou prováděných prací rada stanovila přísné realizační podmínky akce, které 

budou zaneseny do smlouvy.  

Radní se dále zabývali pronájmem části pozemku č. 2654 v Žalově za účelem 

provozování zahrady a doporučili zastupitelstvu souhlasit s prodejem části pozemku 

č. 2651 v Žalově za cenu 1000Kč za m2. Naopak odmítli nabídku soukromé osoby, která 

požádala o koupi pozemku parcele č. 2521/1, a doporučili zastupitelstvu pozemek 

neprodávat.  
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Radní souhlasili s uzavřením dohody o narovnání se společností Ridera Stavební, 

tedy s tím, že Ridera uhradí městu 250 000 Kč za neoprávněné užívání pozemku parcely 

č. 3841/21 v k. ú. Roztoky u Prahy (Žalovská alej).  

Rada také schvalovala smluvního dodatku se společností Pudis, ve kterém se naše 

obec zaváže doplatit za technický návrh dvou okružních křižovatek částku 87 360Kč. 

Radní také souhlasili s úpravou dopravního značení v ulici Železná a pověřili technické 

služby realizací, ovšem až poté, co vydá souhlas vlastník komunikace, a také 

po odsouhlasení obcí s rozšířenou působností (Černošice).  

Rada rovněž souhlasila s rozdělením hospodářského výsledku základní umělecké 

školy ve výši 125 000Kč, souhlasila i s tím, aby ředitelka základní školy mohla rozhodovat 

o natáčení filmových záběrů v budově ZŠ, rada se kladně vyjádřila i k podpoře potřebné 

rodině, která požádala o proplacení školních obědů pro svou dceru, a stejně tak souhlasila 

i s vyřazením nepotřebného materiálu z jídelny základní školy.  

Radní V. Drdová požádala o zřízení autobusové zastávky poblíž hotelu Academic 

ve směru na Solníky a rada její žádost, která by vyhověla požadavkům zejména 

spoluobčanů v seniorském věku, podpořila.  

Radní souhlasili též se spoluúčastí občana na výstavbě chodníku v ulici 

17. listopadu.  

Rada města přidělila jednorázový příspěvek vdovám, souhlasila s příspěvkem paní 

K. na úhradu nákladů na bydlení a také s podporou rodiny pana D. na školní obědy 

v období od ledna do června letošního roku.  

Rada schválila záměr pronájmu nebytových prostor ve vile čp. 125 v Tichém údolí 

pro spolkovou činnost.  

Radní vzali na vědomí informaci společnosti Zdravotnické zařízení, že se pokusí 

najít pro Roztoky diabetologa.  

Radní se věnovali výroční zprávě o vyřizování stížností a petic za rok 2019 a také 

výroční zprávě o poskytování informací podle zákona č. 106/1999. Vzali rovněž 

na vědomí zápis z redakční rady Odrazu a zprávu o činnosti městské policie.  

V bloku věnovaném stavebním činnostem radní mimo jiné souhlasili se stavebními 

úpravami ve vile Alici, v rodinném domku v Bezručově ulici či se záměrem stavebních 

úprav stávajícího vinného sklípku v Tichém údolí. Radní naopak odmítli záměr rozdělit 

pozemek č. 3417/1 v Žalově podle návrhu stavebníka, protože nově vzniklé pozemky 

neodpovídají minimální výměře pro stavbu rodinného domu.  

Rada souhlasila s přistoupením k dohodě s Archeologickým ústavem Akademie věd 

stran provedení archeologického výzkumu v prostorách budoucí nové budovy školy 

v Žalově-Cihelně, na který město plánuje vydat cca. 1,6 mil. Kč.  
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Radní Z. Richter přednesl zprávu o stavu příprav územního plánu a o rekonstrukci 

průtahu městem. Opravy krajské komunikace se zřejmě město dočká až za několik let.  

2. jednání ZM, 26. února 2020 

Zasedání zastupitelstva bylo zejména ve znamení majetkoprávních záležitostí. 

Zastupitelstvo města schválilo mimo jiné přijetí dotace od Středočeského kraje na 

poskytování sociálních služeb pro rok 2020 ve výši 847 300 Kč a souhlasilo s uzavřením 

veřejnoprávní smlouvy č. S-1216/SOC/2020.  

Zastupitelstvo schválilo záměr celkově aktualizovat strategický plán města. 

Aktualizovaný plán bude předložen zastupitelstvu v lednu 2021. Dále schválilo pracovní 

skupinu pro aktualizaci strategického plánu města ve složení Huk (předseda), Jakob, 

Richter, Kazdová, Kubečka, Drdová, Sodomová a požádalo tajemníka MÚ o zajištění 

součinnosti odborů úřadu při pořizování analytické části strategického plánu. 

Zastupitelstvo schválilo jednu smlouvu o smlouvě budoucí k plynové přípojce 

(uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností 

PREdistribuce a.s., které spočívá ve zřízení, provozování, údržbě a opravách součásti 

distribuční soustavy budované v rámci akce „D 147621, Roztoky u Prahy, Masarykova 

12“.  

Zastupitelstvo schválilo zřízení služebnosti (uzavřením smlouvy o zřízení 

služebnosti k tíži části pozemků parc. č. 3712/1 a 3643/1 v k.ú. Žalov, služebnost spočívá 

v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na pozemcích kanalizační potrubí 

a v právu vstupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, oprav, údržby, 

modernizace a odstranění kanalizačního potrubí). 

Zastupitelstvo naopak nesouhlasilo s prodejem velkého pozemku v lokalitě 

u šraněk, neschválilo využití předkupního práva na garáž v Masarykově ulici a odložilo 

rozhodnutí o prodeji jednoho přeploceného pozemku. 

Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace na poskytování sociální služby pro rok 2020 

a plán činnosti kontrolního výboru na rok 2020. Dále vzalo na vědomí zprávu o činnosti 

městské policie a zápis z jednání rady města.  

3. jednání RM, 11. března 2020 

Na svém jednání rada města mimo jiné posunula termín splnění UR-49-2/20 

(Vegacom-optický kabel) do 31.3.2020, nesouhlasila s rozdělením pozemku parc.č. 3417/1, 

odložila projednání bodu "Žádost o individuální dotaci, Následná péče o stromořadí 

26 stromů Žalovská alej" a požádala o doplnění stanoviska OŽP. Dále RM odložila 

projednání bodu Oprava břehové zdi podél Žalovského potoka na své příští zasedání. 

Dále RM vzala na vědomí informace starosty Jakoba o opatřeních města 

v souvislosti s prevencí proti šíření onemocnění Covid-19.  
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RM souhlasila s poskytnutím bezplatného záboru parkoviště před ZŠZB dne 

19.4.2020, dále pak s bezplatným zapůjčením lavic a stolků v majetku města a asistencí 

Městské policie, pro účel konání veřejné vernisáže prací fotografického kroužku, pořádané 

z. s. Salón Zdenky Braunerové.  

RM schválila realizaci osvětlení levohradeckého kostela sv. Klimenta za 

nabídnutých finančních podmínek a pověřila místostarostu T. Novotného, aby se zástupci 

farnosti dojednal vhodný režim zapínání a vypínání osvětlení.  

RM schválila závěry komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve veřejné zakázce 

malého rozsahu na stavební práce s názvem „Odkanalizování ulice Za Cihelnou 

v Roztokách – I. etapa“ ze dne 9. 3. 2020 a souhlasila s výběrem nejvhodnější nabídky 

účastníka IPPOS Bohemia s.r.o. se sídlem Malobřevnovská 911/16, Praha 6 s nabídkovou 

cenou 2 288 441 Kč bez DPH.  

RM souhlasila s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě uzavřené dne 31. 5. 2005 

se společností Zdravotnické zařízení s.r.o. na užívání nebytových prostor v objektu 

Havlíčkova čp. 713, kterým se upraví plocha pronajímaných prostor na 70,4 m² a rovněž 

se stanoví plocha společných prostor na 25,1 m² s tím, že sazba nájemného za pronajímané 

prostory bude činit 700 Kč/m²/rok a sazba nájemného za společné prostory bude činit 350 

Kč/m²/rok. Dodatkem se rovněž prodlouží doba nájmu o dalších 10 let (tzn. do 

31. 5. 2030).  

RM vzala na vědomí návrh společnosti Academic Congress Hotel s.r.o. ve věci 

parkování autobusů a osobních automobilů hotelu a jeho hostů v okolí hotelu a souhlasila 

s vyhrazením dvou parkovacích míst v ulici Nerudova navazujících na zásobovací plošinu 

hotelu pro potřeby zásobování Academic Congress Hotel s.r.o. za podmínek 

stanovených vyhláškou o místních poplatcích v platném znění.  

Pan velitel Došek podal informaci o připravenosti HZS v souvislosti se šířením 

koronaviru a dále o záměru oslav 50 let profesionální hasičské jednotky v Roztokách. 

RM nesouhlasila s pronájmem bytu č. 3 v domě č.p. 21 v ulici Nádražní a souhlasí 

s využitím bytu č. 3 v domě č.p. 21 v ulici Nádražní jako služebního bytu pro účely MŠ 

Havlíčkova, a to s platností od 1. 7. 

RM souhlasila s pronájmem nebytových prostor v budově čp. 125 v ulici Tiché údolí 

o celkové podlahové ploše 241,74 m² spolku Sdružení Roztoč, a to za nájemné ve výši 

470 Kč/m²/rok, na dobu 10 let a za podmínek uvedených v záměru.  

RM uložila OSRM připravit a realizovat výběrové řízení na dodavatele služeb 

správce informačního systému na roky 2020 až 2023. RM souhlasila s prodloužením 

Smlouvy o správě informačního systému, uzavřené 21. 12.2015 se společností Profnet s.r.o., 

Chrášťany 200, na dobu nezbytně nutnou na realizaci nového výběrového řízení. 
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RM souhlasila s odprodejem služebních střelných zbraní Městské policie Roztoky 

za cenu 1 500 Kč za kus.  

Radní doporučili zastupitelstvu města uvolnit z nespecifikované rezervy částku 

35 000 Kč a poskytnout je na mimořádné odměny zaměstnancům školní jídelny, schválila 

pravidla pro využití příspěvku na dopravu žáků v rámci reprezentace školy a města 

a souhlasila s přidělením finančního příspěvku Základní škole Zdenky Braunerové ve výši 

3 800 Kč na kurzy pro seniory "Jak na internet", při kterých senioři spolupracují s žáky 

9. ročníku, a které se uskuteční ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.  

RM schválila jednorázový příspěvek na provoz terénní osobní asistence pro občany 

města prostřednictvím Hewer, z.s. ve výši 20 000 Kč.  

RM schválila závěry komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve věci 

„Poskytování služeb koordinátora BOZP na stavbě nové ZŠ Za Cihelnou“ a schválila jako 

vítěze této soutěže účastníka Illstav s.r.o., Václavská 732, Roztoky s nabídkovou cenou 

415 800 Kč.  

RM nesouhlasila se záměrem parcelace pozemků v lokalitě Solníky evidovaných na 

LV 1221, k.ú. Roztoky u Prahy, dle studie zpracované společností GEOME (nesoulad 

záměru s platným územním plánem města Roztoky, zatřídění převážné části pozemků do 

1. třídy ochrany ZPF a urbanistické důvody vyplývající z návrhu územní studie Solníky).  

3. jednání ZM, 11. 3. 2020 

ZM vzalo na vědomí nabídku společnosti Trigema Projekt Žalov s.r.o. ze dne 

2. 3. 2020 na prodej pozemků parc. č. 2990/1, 2992, 2994/38 k.ú. Žalov a parc. 

č. 1527/10 v k.ú. Roztoky u Prahy o celkové výměře 13 950 m2 za celkovou cenu 

61 231 500 Kč bez DPH a o nabídku včetně jejích parametrů projevuje předběžný zájem.  

ZM vzalo na vědomí nabídku společnosti Trigema Projekt Žalov s.r.o. ze dne 

2. 3. 2020 na prodej pozemků parc. č. 2990/1, 2992, 2994/38 k.ú. Žalov a parc. č. 1527/10 

v k.ú. Roztoky u Prahy o celkové výměře 13 950 m2 za celkovou cenu 61 231 500 Kč bez 

DPH a s nabídkou včetně jejích parametrů souhlasí.  

ZM uložilo vedení města a MÚ předložit všechny nezbytné podklady (např. kupní 

smlouva, znalecký posudek, rozpočtové opatření, úvěrová smlouva, aktualizace 

rozpočtového výhledu, analýza DPH, odhad nákladů na případné pořízení a provoz 

nafukovací haly pro potřeby školy) nejpozději 22. 4. 2020.  

Zastupitelstvo vzalo na vědomí materiály předložené k bodu č. 4 - Opatření města 

v souvislosti s prevencí proti šíření onemocnění Covid-19. 

4. jednání RM, 20. března 2020 

RM souhlasila s uzavřením dohody se společností Trigema Projekt Žalov s.r.o., 

která řeší vztahy do uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 2990/1, parc. č. 2992 
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(jehož součástí je stavba č. p. 1189 – rodinný dům) a pozemku parc. č. 2994/38, vše v kat. 

území Žalov, obec Roztoky, okres Praha-západ podle usnesení zastupitelstva města 

Roztoky č. UZ-31-3/20 a pověřuje starostu podpisem dohody.  

Rada dále projednala tyto problémové okruhy: možná sociální opatření, provoz 

sběrného dvora a nakládání s odpady, distribuce ochranných prostředků, chod městského 

úřadu, komunikace s občany, situace v základní škole. 

5. jednání RM, 1.dubna 2020 

Městská rada zasedla 1.4., pojednávaná témata byla kvůli epidemii Covid-19 

nezvyklá a vážná. Starosta J. Jakob, místostarostové T. Novotný, M. Hadraba a radní 

V. Drdová se rozhodli zrušit poplatky za pobyt ve školkách s tím, že v období duben až 

květen nebudou rodiče platit školkovné ve školkách zřizovaných městem.  

Radní schválili také vzor darovací smlouvy pro poskytnutí finančních darů 

občanům postiženým důsledky nouzového stavu prostřednictvím města a pověřila starostu 

uzavíráním smluv s dárci.  

Rada schválila rozpočtové opatření, jímž navýšila položku příslušného paragrafu 

pro krizové řízení obce o 750 000 Kč, a příslušně upravila položku neadresné rezervy 

a adresné rezervy pro projekt Dobrý nápad. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1a, které 

spočívá v navýšení výdajů v §5213 pol. 5903 o 750 000 Kč, snížení neadresné rezervy 

v § 6171 pol. 5901 o částku 550 000 Kč a snížení adresné rezervy -"Dobrý nápad" v pol. 

5901 o 200 000 Kč. 

Rada schválila smlouvu se společností Deloite ohledně poradenských služeb 

spojených s koupí pozemku od společnosti Trigema a pověřila starostu jejím podpisem.  

Radní také prominuli nájemné nájemcům předzahrádek v Nádražní ulici, na 

Tyršově náměstí v Café Eiffel a v Bistru Pohoda, dále odpustili nájemné za duben a květen 

uživatelům městských nebytových prostor v Nádražní 21 (čp. 103 a 1030, 1020) a také 

prostor v Havlíčkově 101 určený pro spolky.  

Radní se dále zabývali stavem městské pokladny, hodnotili dezinfekční 

a hygienická opatření přijatá prodejnami Albert a Tesco a také zásobování lékařů, 

lékárníků a dalších klíčových profesí zdravotnickým materiálem. 

6. jednání RM, 8. dubna 2020 

RM souhlasila s poskytnutím finančního daru ve výši 15 000 paní D., na úhradu 

nákladů na šití roušek pro spoluobčany z Roztok.  

RM schválila od 14.4.2020 otevírací upravenou dobu sběrného dvora.  

RM vzala na vědomí informaci Sokola o organizované činnosti oddílů pod 

dohledem trenérů. Městská hřiště zůstávají uzavřena.  
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RM vzala na vědomí informaci o umístění značky Zákaz vjezdu do ulice Tiché 

údolí od 9.4.2020  

RM vzala na vědomí informaci, že 9.4.2020 proběhne dezinfekce autobusových 

zastávek a laviček na Tyršově náměstí. RM dále bere na vědomí informaci o distribuci 100 

ks respirátorů.  

RM vzala na vědomí informaci o přípravě řádného zasedání ZM v plánovaném 

dubnovém termínu v tělocvičně ZŠ Roztoky v souladu s pokyny MV ČR.  

RM schvaluje návrh dodatku č. 1 ke kupní smlouvě s THT Polička s.r.o. na koupi 

CAS pro potřeby jednotky SDH Roztoky, kterým se prodlužuje dodací lhůta v důsledku 

dopadu vládních nařízení v rámci nouzového stavu, jako tzv. „vyšší moci“. RM pověřila 

starostu města podpisem tohoto dodatku.  

RM delegovala pravomoc podepisovat veřejnoprávní smlouvy o poskytování 

neinvestiční dotace z rozpočtu města Roztoky a rozhodnutí o odmítnutí žádosti, spadající 

do agendy sociálního oddělení, na pana M. Macha, DiS., vedoucího oddělení sociálního 

a DPS odboru vnitřních a sociálních věcí, s účinností od 16. 4. 2020. 

RM doporučila ZM souhlasit se záměrem směny části městského pozemku parc. 

č. 872 v k.ú. Roztoky u Prahy zapsaného na LV č. 10001 vedeného u Katastrálního úřadu 

pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, o výměře cca 15 m² za části 

pozemků parc. č. 877 a 880 v k.ú. Roztoky u Prahy zapsaných na LV č. 1650 vedeného u 

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, na kterých 

se nachází městský chodník, o výměře cca 107 m² a pověřila OSRM objednáním vyhotovení 

oddělovacího GP.  

RM doporučila ZM souhlasit se záměrem prodeje částí pozemků parc. č. 872 a 873 

v k.ú. Roztoky u Prahy zapsaných na LV č. 10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, o celkové výměře cca 420 m² 

majitelům sousedních soukromých pozemků (tzn. pozemků parc. č. 871/1, 874, 875 a 876), 

a to za cenu 4.000 Kč/m² a pověřila OSRM objednáním vyhotovení oddělovacího GP. 

RM vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy na pronájem studní a vrtů uzavřené 

dne 1. 10. 2004 mezi městem Roztoky a společností ICN Czech Republic a.s. (právním 

předchůdcem společnosti VÚAB Pharma a.s.) s tím, že výpověď byla ze strany VÚAB 

Pharma a.s. podána v souladu s odst. 11.4. písm. a) čl. XI. nájemní smlouvy.  

RM udělila paní Mgr. Zuzaně Šrůmové záštitu nad konáním Bleších trhů, které se 

budou konat ve dnech 13.6. a 12.9.2020 na Tyršově náměstí. Pořádání akcí je podmíněno 

souladem s opatřeními vlády a města v souvislosti s pandemií Covid 19.  

RM vzala na vědomí žádost o zřízení retardéru v ulici Obránců míru. OSRM uložila 

projednání možnosti umístění retardéru s dotčenými orgány státní správy. 
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7. jednání RM, 15. dubna 2020 

RM vzala na vědomí informace starosty Jakoba o stavu dezinfekčních prostředků 

a distribuci lahviček s dezinfekcí a dále o stavu dodávek a distribuce ochranných roušek 

a respirátorů. 

RM uložila MÚ zajistit zasedání ZM, které se uskuteční 29.4., v prostorách školní 

tělocvičny včetně technického zajištění (wifi, nahrávání apod.). 

RM doporučila, aby na zasedání byly zařazeny jen nezbytné body, které souvisí 

s aktuální situací s epidemií Covid-19 (zejména rozpočtová opatření) a body s koupí 

pozemků v areálu bývalé cihelny.  

RM uložila OŽP připravit pravidla pro fungování dětských hřišť po jejich 

budoucím znovuotevření a zajištění výrazných informačních tabulí. RM dále projednala 

možnost dezinfekce dětských hřišť a venkovní posilovny. Vedoucím OKVM bude oslovena 

firma, která prováděla dezinfekci zastávek MHD. RM vzala na vědomí informace starosty 

Jakoba o počtu pozitivně testovaných občanů Roztok na nemoc Covid-19 a dále informace 

tajemníka o provozu MÚ od 20.4.2020. RM dále projednala možnost obnovení trhového 

prodeje Na Tyršově náměstí, kde bude nainstalován automatický dávkovač dezinfekce. Po 

jeho instalaci bude trhový prodej obnoven za podmínek stanovených vládou.  

RM souhlasila s opravou zdi u městských vil č.p. 110 a 125 v Tichém údolí po bránu 

včetně.  

RM souhlasila se záměrem uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 720212 

uzavřené dne 12. 11. 2014 na pronájem části pozemku parc. č. 2547/1.  

RM souhlasila se záměrem propachtování části pozemku parc. č. 3766/1 v k.ú. 

Žalov zapsaného na LV č. 10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Praha-západ o výměře 4920 m² za účelem zřízení a provozování 

zahrádkářské osady na dobu neurčitou, za cenu 7 Kč/m²/rok s výpovědní lhůtou 1 rok 

s tím, že podmínkou pro propachtování pozemku je registrace předmětné základní 

organizace u Českého zahrádkářského svazu.  

RM uložila OSRM zajistit provoz fontány na náměstí v časovém rozmezí 9-21 hod 

a schválila předložený jednací řád komise stavební, dopravy a rozvoje města.  

8. jednání RM, 20. dubna 2020 

Radní souhlasili se zněním úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou na částečné 

financování nákupů pozemků od společnosti Trigema. RM vzala na vědomí návrh úvěrové 

smlouvy s Českou spořitelnou na částečné financování nákupu pozemků Trigemy v areálu 

Za Cihelnou ve výši 44 700 000 Kč. RM měla podmínky smlouvy vzhledem k současné 

situaci za velmi výhodné (fixní úrok pro celou dobu splácení 1, 35 % p.a.) a doporučila 
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zastupitelstvu města smlouvu schválit. RM uložilo OSRM předložit na dubnové 

zastupitelstvo materiál ke schválení této úvěrové smlouvy. 

Rada vyslechla rozbor starosty J. Jakoba stran finanční situace města a uložila 

odboru financí připravit rozpočtová opatření, která souvisejí s koupí pozemků 

a s předpokládaným nižším výběrem daní v souvislosti s epidemií Covid-19.  

RM vzala na vědomí informace starosty Jakoba a vedoucího OKVM Vápeníka k 

nabídce společnosti AVE s.r.o. s tím, že se objedná opakovaná dezinfekce všech 

autobusových zastávek a všech venkovních dětských hřišť a prvků včetně altánu u DPS 

a cvičebních prvků. Práce by měly být provedeny ve dnech 22. nebo 23.4.2020. Venkovní 

hřiště budou otevřena od soboty 25.4.2020. RM vzala na vědomí informace starosty 

Jakoba o objednávce dezinfekčních prostředků z prostředků města. Dle vedoucího OKVM 

Vápeníka budou prostředky dodány 21.4.2020 v ranních hodinách. Rada města projednala 

fungování trhových stánků na Tyršově náměstí. Jejich provoz bude povolen od úterý 

21.4.2020. Dále byly podány informace o distribuci ochranných prostředků. Radní Drdová 

podala informaci o připravenosti ZŠ na online výuku. Starosta Jakob podal též informaci, 

že od 27. 4. 2020 se budou moci konat bohoslužby za vládou stanovených podmínek. 

Církvím budou dodány dezinfekční prostředky. 

RM poděkovala paní Nguyen Thi Thuy za věcné dary.  

Radní V. Drdová podala informace o provozu školek v Roztokách s tím, že 

prázdninový provoz bude v mateřských školách zajištěn ve větším rozsahu než 

v minulosti, s výjimkou posledních 14 dní v srpnu. Standardní otevření školek bude 

vyhodnoceno v první polovině května dle aktuální epidemiologické situace. RM také vzala 

na vědomí informace radní Drdové k organizačnímu začlenění MŠ v Tichém údolí.  

Rada dále vyslechla informaci místostarosty T. Novotného o stavu jednání ve věci 

zajištění diabetologa a informace radní V. Drdové o demografické studii Roztok 

a Úholiček.  

Rada schválila dodatek č.2 ke kupní smlouvě vozidla pro dobrovolné hasiče, kterým 

se dodací lhůta prodlužuje do 12. června. Odklad byl vyvolán dopadem současných 

vládních nařízení v souvislosti s epidemií Covid-19.  

Radní souhlasili s prodloužením nájmu v obecním bytovém domě v Jungmannově 

ulici.  

Rada souhlasila RM souhlasí s pokládkou optického kabelu od napojení před 

objektem Tesco na Lidické ulici, následně ulicí Opletalovou do ulice Smetanovy firmou 

Vegacom, a.s., v souladu s poskytnutou dokumentací. Realizaci akce RM podmiňuje 

uzavřením smlouvy mezi městem a firmou Vegacom, a.s., kde budou definovány realizační 

podmínky akce (zabezpečení stavby, uvedení do původního stavu se zárukou 5 let, ochrana 
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základových izolací okolních staveb, ochrana kořenových systémů dřevin v blízkosti 

výkopu, závazné realizační termíny, apod), jejichž nedodržení bude sankcionováno. 

Rada vzala na vědomí pokračování prací na komunikaci Dobrovolného, práce 

na vile čp. 125, výsledky výběrového řízení na odkanalizování části žalovských ulic 

(Za Cihelnou/Přemyslovská). Rada vyslechla též informaci místostarostů ohledně 

výstavby žalovské školy, resp. stran prašnosti při stavbě. Místostarosta M. Hadraba je 

v pravidelném kontaktu se zhotovitelem, který bohužel po několik týdnů volil nevhodné 

postupy úklidu.  

4. jednání ZM, 29. dubna 2024 

To dubnové proběhlo za speciálních opatření v tělocvičně základní školy. Na 

programu byly jen nezbytné záležitosti. 

  Zastupitelstvo schválilo koupi pozemků v Žalově v areálu bývalé cihelny a jednoho 

pozemku v Roztokách na Tyršově náměstí. Jedná se o pozemky strategického významu, 

díky nim město dokáže v budoucnu zabezpečit své povinnosti v oblasti vzdělávání a další 

nezbytný rozvoj občanské vybavenosti. ZM tedy souhlasilo s odkupem pozemku parc. 

č. 2990/1 o výměře 12.826 m², pozemku parc. č. 2992 o výměře 384 m² jehož součástí je 

stavba čp. 1189 a pozemku parc. č. 2994/38 o výměře 397 m², vše v k.ú. Žalov a dále 

pozemku parc. č. 1527/10 o výměře 343 m² v k.ú. Roztoky u Prahy, vše zapsané na LV 

č. 10001 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, za celkovou kupní cenu 

61 231 500 Kč bez DPH a uzavřením kupních smluv se společnostmi Trigema. ZM 

pověřilo starostu podpisem kupních smluv. Město v novodobé historii takovýmito pozemky 

bohužel nedisponovalo a jejich nákup je tedy velkým milníkem v historii našeho města. 

Na část prostředků na nákup pozemků si město vzalo úvěr, který zastupitelstvo také 

schválilo. 

ZM schválilo znění úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s. na částečné 

financování nákupu pozemků v areálu Za cihelnou v celkové výši úvěru 44.770.000,- Kč 

s desetiletou splatností úvěru a fixním úrokem po celou dobu splácení ve výši 1.35 % p.a. 

ZM pověřilo starostu města podpisem úvěrové smlouvy v měsíci květnu 2020.Úvěr pokryje 

60 % nákladů, je schválený s úrokem 1, 35 % a město jej může předčasně splatit. Bohužel 

tato investice znamená, že nyní nebudou prostředky na to, aby se u nové školy ihned 

postavila tělocvična. Ta je plánována postavit, jakmile to městský rozpočet dovolí. Proto 

je zamýšleno na nově zakoupeném pozemku prozatím postavit hřiště s nafukovací halou. 

ZM uložilo OSRM na příští zasedání předložit odhad nákladů na případné pořízení 

a provoz nafukovací haly a výstavbu hřiště. V půlročním horizontu chce město schválit 

záměr na využití těchto pozemků, samozřejmě tomu bude předcházet veřejná diskuse.  

Zastupitelstvo města schválilo 18 rozpočtových opatření, která se nashromáždila 

od začátku roku. Mezi nejzásadnější patří to, které řeší nákup výše uvedených pozemků.  
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Dále zastupitelstvo města schválili balík opatření související s očekávanou 

ekonomickou krizí způsobenou pandemií Covid-198. Byl upraven rozpočet i na výdajové 

straně. Některé, byť velmi očekávané investice byly prozatím přesunuty do adresných 

rezerv rozpočtu. Týká se to zejména rekonstrukce Šaldovy ulice a přístřešku u přívozu. 

Situaci bude pravidelně vyhodnocována podle aktuálního vývoje, a pokud by se z hlediska 

daňových příjmů vyvíjela příznivě, tyto investice do rozpočtu budou plně vráceny 

a zrealizovány.  

Ještě před krizí město s obcí Úholičky dojednalo dohodu o vytvoření společného 

školského obvodu. Znamená to, že do naší školy budou i nadále přijímány úholičské děti 

a obec Úholičky bude našemu městu za každé dítě ročně platit dohodnutou částku. ZM 

schválilo předložené znění Dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcí 

Úholičky. 

V závěru zasedání oznámila Eva Frindtová, že z důvodu stěhování rezignuje 

na svůj mandát. Za její práci pro město ji zastupitelé ocenili potleskem. Na příštím 

zasedání zastupitelstva by měl složit slib zastupitele pan Lukáš Hejduk. 

9. jednání RM, 4. května 2020 

Radní se věnovali bloku stavební činnosti a souhlasili mj. s úpravami rodinného 

domu v ulici Nad Vltavou, vzali na vědomí záměr přístavby dílny v Zaorálkově ulici či 

stavební úpravy domu v ulici Vrchlického.  

Rada vzala na vědomí přípravu záměru Rezidence Vltavín v území řešeném 

regulačním plánem Horní Žalov a pověřila místostarostu M. Hadrabu a starostu J. Jakoba 

jednáním se zástupci investora.  

Rada uložila stavební komisi, aby projednala záměr výstavby městských domů 

v Nádražní, nesouhlasila s přístavbou garáže na parcele č. 3551, nesouhlas vyslovila též 

s výstavbou garáže na pozemku č. 1231.  

Rada souhlasila s návrhem radní V. Drdové, aby se mateřské školy znovu otevřely 

25. května v souladu s opatřeními vlády.  

Radní rovněž souhlasili s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo s CL-EVANS s.r.o. 

na výstavbu nové budovy základní školy v Žalově-Cihelně, kterým se stanovil skutečný 

termín stavebních prací a nastavil smluvní rámec pro případné vlivy vyšší moci 

na harmonogram výstavby.  

Schválení se dočkal také nový defibrilátor pro městskou policii, schválen byl 

příspěvek ve výši 6 000 Kč Církvi československé husitské na zajištění provozu 

automobilu, který je využíván pro služby seniorů a handicapovaných, schválena byla 

i další sociální opatření z agendy sociální komise.  
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Radní uložili tajemníkovi úřadu, aby zahájil s kolegy přípravu prací na novém 

webu města.  

Rada neměla námitek proti prodloužení nájmu bezproblémovým nájemníkům 

obecních bytů v Masarykově a Braunerově ulici, stejně tak souhlasila s prodloužením 

nájmu panu Š. v nově nabytém objektu v areálu budoucí nové budovy základní školy 

v Žalově-Cihelně, a to do konce letošního roku.  

Radní vzali v bloku všeobecných informací na vědomí zprávu radního J. Kubečky 

o inkasním úvěru, informace místostarosty Novotného o tom, že byl SŽDC vybrán 

zhotovitel na akci "rekonstrukce nádraží Roztoky", dále pak informace o pietní akci 

k připomenutí konce 2. světové války, opravách v ulici Kroupka, dokončení instalace 

osvětlení kostela na Levém Hradci a o situaci s akcí "Vodní hrátky". 

Radní Z. Richter informoval o pokračování příprav na zlepšení stavu parkoviště 

u zastávky v Žalově, o něž žádali žalovští občané a které bude nezbytné vzhledem 

k budoucí rekonstrukci roztockého nádraží. Vlakové dopravy se týkal i další, velmi 

důležitý bod. Správa železnic informovala na počátku května vedení obce o tom, že se snad 

podařilo vysoutěžit napodruhé velkou opravu železničního svršku a úpravy přiléhajícího 

okolí nádraží v Roztokách. Pokud městu během května Správa železnic potvrdí zahájení 

velké a dlouhé investiční akce potvrdí, město se bude snažit nahradit alespoň část kapacity 

parkoviště, které by v takovém případě bylo uzavřeno.  

10. jednání RM, 13. května 2020 

V úvodu jednání vzala rada na vědomí rezignaci paní E. Frindtové 

na zastupitelský mandát. Rada města paní zastupitelce, která odvedla za víc než pět let 

ve městě kus dobré práce zejména při tvorbě Odrazu, poděkovala a vydala v souladu se 

zněním § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb. osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva 

města Roztoky ke dni 1. 5. 2020 náhradníkovi z kandidátní listiny volební strany TOP 09 

a nezávislí pro Roztoky a Žalov o zvolení členem zastupitelstva pro pana Lukáše 

Hejduka.  

Místostarosta T. Novotný informoval radu o Dni otevřené vily čp. 125, 25. června 

od 10 do 20 hodin, kdy bude zpřístupněna zrekonstruovaná památka v Tichém údolí, 

a o jednání se zaměstnancem města panem Richardem Novákem ve věci správcovství vily 

č.p. 125 v Tichém údolí. Radní Novotný seznámil radu města také s tím, že byla upravena 

parkovací plocha u žalovského nádraží.  

V bloku stavební komise, který uvedl místostarosta M. Hadraba, souhlasila rada 

města se záměrem stavebních úprav domu v ulici Jana Palacha. Naopak byl odložen bod 

rozdělení pozemku v Žalově, parc. číslo 3416 a 3417.  
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Radní souhlasili se záměrem propachtování části pozemku par č. 3766/1 v Žalově 

(výměra 4920 metrů čtverečních) za účelem provozování zahrádkářské osady. Pachtýřem 

může být jen právnická osoba registrovaná u Českého zahrádkářského svazu.  

Radní souhlasili se záměrem pronájmu části pozemku za účelem provozování 

mobilního stánku s občerstvením na pozemku 69/1 (u přívozu Klecany-Roztoky) pro 

období duben až říjen příslušného roku.  

Rada města schválila návrh zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka a instalace kompletního vybavení MŠ v objektu 

vily Tiché údolí č.p. 125 v Roztokách u Prahy“ a návrh kupní smlouvy v předloženém 

znění, souhlasila s limitní cenou zakázky ve výši 450 000 Kč bez DPH a schválila složení 

komise pro hodnocení nabídek (J. Jakob, P. Skřivan, I. Goll; náhradníci členů: T. Novotný, 

H. Záhorská, P. Schill). RM uložila OSRM vyhlásit toto zadávací řízení v plánovaném 

termínu. Vila bude vybavena nábytkem pro potřeby mateřské školy a v prostoru pro 

neziskové organizace bude dataprojektor.  

Rada také projednávala značení a parkování v Kroupce. Radní vzali na vědomí 

dílčí opravu ulice i malého parkoviště a uložili správě města, aby vydala vjezdové 

povolenky do této lokality pro rezidenty a zjistila zájem o předplatné parkovacího místa.  

Na řadu přišlo i jednání o provozu nového bistra MOS, zejména o podmínkách 

provozu předzahrádky a uložili starostovi J. Jakobovi, aby projednal s provozovateli 

minimalizaci hlukové zátěže pro byty v bezprostředním okolí bistra.  

Dodatek smlouvy na odkanalizování se také dočkal schválení, jednalo se o ulici 

Za cihelnou a firmu IPPOS, která zakázku vysoutěžila. RM schválila návrh dodatku č. 1 

k SoD s firmou IPPOS Bohemia s.r.o. na odkanalizování ulice Za cihelnou, kterým se 

zakotvuje skutečný termín zahájení a ukončení stavebních prací a nastavuje transparentní 

smluvní rámec pro případné vlivy vyšší moci na harmonogram výstavby. Nové termíny pro 

zahájení, resp. ukončení stavby jsou 1. 6. 2020, resp. 15. 7. 2020.  

Dalším dodatkem bylo schválení víceprací na rekonstruované vile v Tichém údolí. 

RM schválila návrh dodatku č. 4 k SoD s firmou Podzimek a synové s.r.o. na rekonstrukci 

areálu vily Tiché údolí 125, kterým se zakotvuje konečný termín dokončení plnění zakázky 

k 30. 6. 2020 a oprávněné vícenáklady, nezbytné k dokončení díla ve výši 9.346.394,81 Kč 

bez DPH (24,72% původní ceny zakázky) a pověřila starostu města podpisem dodatku.  

Rada města schválila i dodatky smluv na nebytové prostory v Nádražní ulici 

a v Havlíčkově ulici, jednalo se o odpuštění nájmů v důsledku epidemie Covid-19. Radní 

požádali správce SČVK o to, aby havárie vodovodů řešil okamžitě, ne až po 

několikadenním úniku vody a urgencích občanů města.  

Rada města vzala na vědomí nesouhlas zastupitelů občanského sdružení Společně 

pro Roztoky a Žalov s postupem při realizaci projektu vodních hrátek ve Svojsíkových 
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sadech v Tichém údolí. S přihlédnutím k výše uvedenému nesouhlasu 

zastupitelů občanského sdružení Společně PRO Roztoky a Žalov, RM ustupuje od 

realizace projektu vodních hrátek ve Svojsíkových sadech v Tichém údolí. 

Rada města souhlasila s umístěním kontejnerů jak od společnosti KlokTex, tak FCC 

Regios a.s. na stejném stanovišti, jedná se o stanoviště v ul. Havlíčkova, Lidická, Na 

Panenské, Obránců míru a Tyršovo náměstí. Rada dále uložila OŽP projednat se 

společností FCC Regios možnost stažení textilních kontejnerů z některých stanovišť. Rada 

města souhlasila s obnovením činnosti sběrného dvora v původním rozsahu. 

Rada města vzala na vědomí informaci místostarosty Novotného o ukončení 

provozu hotelu Academic. Dle informací bude budova sloužit jako ubytovna pro studenty. 

Radní s povděkem kvitovali nápad V. Drdové, aby kroniku Roztok svěřilo vedení 

města p. Jitce Ramdanové. Ta byla následně oslovena a souhlasila s tím, že od dlouholeté 

vzorné kronikářky paní Jaroslavy Weberové tuto agendu postupně převezme. 

5. jednání ZM, 27. května 2020 

V úvodu zasedání složil slib zastupitele pan Lukáš Hejduk. 

V návaznosti na svá předešlá rozhodnutí, zejména nákup pozemků v Žalově 

a úsporná opatření v souvislosti s pandemií Covid-19, bylo nezbytné aktualizovat 

střednědobý rozpočtový výhled města. Velká většina zastupitelů aktualizaci rozpočtového 

výhledu schválila. Zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření, například na nákup 

nového defibrilátoru pro městskou policii, dary od občanů na krizi spojenou s Covidem-19 

či na pořízení nových stožárů u památníků na území města. Bylo vzato na vědomí čerpání 

rozpočtu i zápis z finančního výboru. 

TJ Sokol Roztoky vysoutěžila realizátora stavby nové části areálu. Dojde 

k výstavbě nového objektu určeného pro trénink i jako zázemí. Vysoutěžená cena je 

bohužel vyšší, než se předpokládalo. Zastupitelstvo města schválilo bezúročnou půjčku pro 

TJ Sokol Roztoky ve výši 500 000 Kč na výstavbu nového sportoviště a zázemí (Tyršovo 

nám.) s tím, že částka až do této výše bude městu postupně splácena z komerčních reklam. 

V areálu TJ Sokol Roztoky letos dojde i k dalším úpravám. Budou zrekonstruovaná dvě 

hřiště („umělka“ vedle sokolovny a prostor od vchodu vpravo). Ty po dohodě Sokola, 

fotbalového SK Roztoky a města bude více využívat fotbalový oddíl. Jedná se o náhradu 

za tréninkový areál, který měl vzniknout v lokalitě „U šraněk“. Ten realizován zatím 

nebude, protože zde vedou kabely od železniční dráhy, o kterých město bohužel nevědělo. 

Jejich přeložka by byla příliš drahá.  

Zastupitelstvu byl předložen i variantní odhad nákladů na venkovní hřiště 

s nafukovací halou, jež by mělo vzniknout na novém pozemku v Žalově místo tělocvičny. 
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Zastupitelstvo schválilo začlenění města Roztoky do územní působnosti místní 

akční skupiny Přemyslovské střední Čechy o. p. s. na období 2021–2027.  

Dále zastupitelstvo projednalo osm majetkových bodů a vzalo na vědomí zápisy ze 

školské rady a z jednání rad města. 

11. jednání RM, 10. června 2020 

V oblasti školství rada města schválila kompenzaci školkám za nevybrané 

školkovné, doporučila zastupitelstvu schválit obecně závaznou vyhlášku o společném 

školském obvodu s Úholičkami, schválila zapojení základní školy do projektů Obědy 

do škol a O2 chytrá škola, schválila odměny ředitelům školských zařízení, schválila účetní 

závěrky školských příspěvkových organizací, vzala na vědomí informaci o ředitelském 

volnu v základní škole a zápis z jednání školské komise.  

V neposlední řadě se RM věnovala aktuální situaci v MŠ Spěšného, která byla 

z důvodu potvrzení výskytu covidu-19 uzavřena. To mělo bohužel vliv na stanovisko 

hygienické stanice k letnímu provozu mateřských škol. Podle něj by měl prázdninový 

provoz fungovat výhradně pro děti navštěvující danou školku, proto musel být bohužel 

letní provoz výrazně omezen.  

V rámci finančních záležitostí rada vzala na vědomí informaci o daňových 

příjmech, které se v předchozích dvou měsících plnily výrazně méně.  

Dále byla schválena účetní závěrka technických služeb, několik podpor v rámci 

„pokoronavirové“ pomoci, byly přijaty dodatky k nájemním smlouvám na předzahrádky 

(prominutí nájmu) a řešilo se několik nájemních smluv.  

Radní se věnovali situaci na křižovatce „U Váhy“ z Roztok do Únětic, kde došlo 

k další tragické nehodě. Ačkoli se nejedná o naši komunikaci, bude zajištěn návrh 

dopravního řešení této křižovatky a vyvíjen tlak na jeho co nejrychlejší realizaci. RM 

uložila místostarostovi Novotnému a vedoucímu OSRM zajistit návrh dopravního řešení 

křižovatky „U Váhy“. 

Bylo projednáno několik zadávacích podmínek veřejných soutěží, např. rada města 

schválila návrh zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 

a dodávky s názvem „Výběr správce počítačové sítě MÚ Roztoky pro roky 2020–2024“ 

a návrh smlouvy na poskytování těchto služeb, v předloženém znění, s předpokládanou 

hodnotou zakázky ve výši 1 300 000 Kč bez DPH. 

RM schválila návrh zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu 

na stavební práce s názvem „Úprava hřišť v areálu Sokola Roztoky v Roztokách u Prahy“ 

a návrh smlouvy o dílo v předloženém znění. RM souhlasila s předpokládanou hodnotou 

zakázky ve výši 1 200 000 Kč bez DPH. 
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Byli schváleni dodavatelé vybavení nově zrekonstruované vily v Tichém údolí 

a projednáno několik smluvních záležitostí.  

V rámci stavebních záležitostí bylo projednáno celkem devět staveb. Dále rada dala 

pokyn k přípravě možného vyhlášení stavební uzávěry na oblast mezi ulicí Nádražní 

a nádražím. Chystá se zde větší projekt a město by rádo mělo situaci pod kontrolou. 

S majiteli dotčených nemovitostí je jednáno. O výsledcích jednání bude veřejnost 

informována.  

Byly schváleny výsledky participativního rozpočtu Dobrý nápad (Relaxační ovocný 

sad, Žalovská náves, Zvýšení bezpečnosti u některých přechodů pro chodce, Úprava místa 

po telefonních budkách na Tyršově náměstí, Komunitní systém dobrovolnických služeb). 

Schváleny byly smlouvy od společnosti Eaton. Dary byly určeny na zmírnění 

následků koronavirové krize a na zkvalitnění wifi sítě a počítačového vybavení v domě 

s pečovatelskou službou. 

Rada města udělila záštitu sdružení Roztoč na akci "Cirkus pod širým nebem", která 

se bude konat ve dnech 27. - 31. 7. na hřišti v Tichém údolí a zároveň schválila pronájem 

vily čp. 125 v Tichém údolí jako zázemí pro přípravu a výdej obědů pro účastníky akce. 

12. jednání RM, 24. června 2020 

Na tomto jednání byl schválen odvod technických služeb z rezervního fondu 

a fondu oprav na účet města ve výši 5 milionů Kč. Tato operace městu pomůže přečkat 

těžké finanční období.  

Dále byly schváleny granty na kulturní akce v druhém pololetí dle návrhu kulturní 

komise. 

Rada města souhlasila s instalací zpomalovacích polštářů v ulici K zastávce 

a uložila OSRM projednat toto dopravní opatření s příslušnými orgány státní správy. 

Rada města schválila návrh dohody o provedení záchranného archeologického 

výzkumu v rámci akce " Odkanalizování ulice Za Cihelnou -I. etapa" a souhlasila 

s předpokládanou cenou těchto služeb ve výši 99 898 Kč bez DPH.  

Rada města schválila návrh dodatku č. 1 k SoD s firmou IPPOS Bohemia s.r.o., 

kterým se, z důvodu dopadu opatření proti šíření onemocnění Covid-19, mění termín 

ukončení stavebních prací na rekonstrukci ulice Dobrovolného z původního 31. 7. na 

20. 9. 2020. 

6. jednání ZM, 24. června 2020 

Zastupitelstvo města rozhodovalo o námitkách a vypořádání připomínek 

uplatněných k návrhu územního plánu města Roztoky. Toto mělo být projednáno již 

v březnu, ale v důsledku koronavirové krize a s ohledem na vyšší zájem o tuto 
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problematiku z řad veřejnosti nezbylo než se tomuto tématu věnovat až v červnu. Před 

vypořádáváním námitek a připomínek proběhla dvě veřejná slyšení, díky tomu panovala 

na klíčových rozhodnutích shoda napříč celým zastupitelstvem. Z těch nejzásadnějších 

námitek si dovoluji zdůraznit vypořádání těch, které se nejčastěji opakovaly: kompostárna 

(nebude), věžový vodojem (nebude), cyklotrasa za bytovkami v Přemyslovské (nebude), 

propojení dvou částí Mühlbergerovy ulice (nebude), naopak horní půlka zahrádkářské 

kolonie v Třebízského ulici, která je v současném územním plánu jako zastavitelná, nebude 

v novém územním plánu jako rezerva, ale dokonce se změní na zeleň. Nyní budou 

schválené námitky a připomínky do návrhu územního plánu zapracovány, ten bude 

následně ještě jednou veřejně projednán.  

Zastupitelstvo města jednomyslně schválilo účetní uzávěrku a závěrečný účet 

města za minulý rok. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí čerpání rozpočtu.  

Schválen byl dodatek k úvěrové smlouvě na nákup pozemků v Žalově a na Tyršově 

náměstí. Právě tento pozemek v textu smlouvy chyběl, což dodatek napravil. 

Zastupitelstvo města schválilo uzavření dodatku k úvěrové smlouvě č. 0632811119/LCD 

ze dne 7. 5. 2020 v předloženém znění, kterým se doplňuje seznam nakupovaných pozemků 

o pozemek parc. č. 1527/10 k. ú. Roztoky u Prahy. V textu dodatku bude upřesněno 

katastrální území tohoto pozemku. Ostatní ustanovení úvěrové smlouvy zůstávají beze 

změn. Zastupitelstvo města pověřilo starostu podpisem tohoto dodatku v měsíci červnu 

2020. 

Bylo schváleno 17 rozpočtových opatření. Mezi nimi například získané dotace 

na již realizovanou přístavbu učebny u základní školy formou dřevěnky či dotace na nový 

územní plán. Byl vzat na vědomí zápis z jednání finančního výboru. Zastupitelstvo města 

uložilo místostarostovi Novotnému prověřit náklady na provoz fontány na Tyršově 

náměstí. 

Zastupitelstvo v návaznosti na dříve schválenou dohodu s Úholičkami schválilo 

obecně závaznou vyhlášku o společném školském obvodu pro město Roztoky a obec 

Úholičky. Bylo odsouhlaseno několik majetkoprávních záležitostí, zejména řešení 

majetkoprávních vztahů k pozemkům v ulicích Masarykova a Bernáškova.  

V neposlední řadě byly vzaty na vědomí informace o pozemku pro případnou 

mateřskou školu Na Panenské II (Talora), informace o probíhající aktualizaci 

strategického plánu města, zápis z jednání kontrolního výboru a zápis z jednání rady 

města. 

13. jednání RM. 8. července 2020 

Byly schváleny všechny nezbytné kroky, aby třída mateřské školy v nově 

zrekonstruované vile v Tichém údolí mohla řádně spadat pod školku Havlíčkova. Rada 

města uložila ředitelce MŠ Havlíčkova, MÚ a vedení města podniknout všechny 
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administrativní kroky nutné k zahájení provozu jednotřídního odloučeného pracoviště MŠ 

Havlíčkova na adrese Tiché údolí č.p. 125 s kapacitou max. 20 dětí od 1. září 2020. Rada 

města souhlasila se zápisem nového místa poskytování školských služeb do rejstříku škol 

a školských zařízení a zřízení nové součásti školní jídelny-výdejny na adrese Tiché údolí 

č.p. 125 s kapacitou max. 20 dětí od 1. září 2020, které bude sloužit pro účely jednotřídního 

odloučeného pracoviště MŠ Havlíčkova. 

Rada se zabývala využitím nových pozemků v lokalitě bývalé cihelny. Do konce 

srpna bude zajištěna zjednodušená studie zpracovaná městským architektem na funkční 

využití této lokality. Tento materiál bude následně veřejně projednán.  

Rada schválila finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč pro Středočeské muzeum 

v Roztokách na podporu kulturních a společenských akcí, které jsou uvedeny v žádosti 

a nařizuje uzavřít příslušnou darovací smlouvu. 

Rada se shodla, že by ráda využila projektu Skautská energie pro dodávky plynu 

a elektřiny pro městský úřad a všechny příspěvkové organizace města, a uložila OSRM 

vypracovat metodiku vstupu do projektu pro všechny výše uvedené odběratele do 31. 8. 

2020. Vedoucím MÚ a příspěvkových organizací uložila uskutečnit vstup do projektu 

„Skautská energie“ do 31. 12. 2020. 

Byli vysoutěženi dodavatel veřejné zakázky na úpravu hřišť v areálu Sokola 

a správce počítačové sítě městského úřadu.  

Na tomto jednání rada projednala také stav daňových příjmů. Bohužel příští rok 

město čeká zvýšení poplatků za skládkování, což vyplývá z nové legislativy.  

V rámci projednání zápisu ze sociální komise byly schváleny dva příspěvky. Bylo 

projednáno několik nájemních smluv. Byl schválen první změnový list v rámci stavby nové 

základní školy. V neposlední řadě rada projednala osm stavebních záležitostí. 

14. jednání RM, 12. srpna 2020 

Rada aktualizovala směrnici o vyřizování stížností ve smyslu debaty na posledním 

zastupitelstvu, vzala na vědomí přehled daňových příjmů a souhlasila s poskytnutím 

příspěvku obecně prospěšné společnosti Přemyslovské střední Čechy, jejímž jsou Roztoky 

členem, tedy schválila neinvestiční dotaci o.p.s. Přemyslovské střední Čechy ve výši 5 Kč 

na obyvatele, tj. v celkové částce 43 840 Kč.  

Rada souhlasila s výsadbou dřevin spolkem Žalokráska v lokalitě U Hřiště.  

Rada doporučila ZM schválit navýšení rozpočtu pro rok 2020 Mateřské škole 

Roztoky, Havlíčkova 1024, okres Praha-západ, příspěvkové organizaci o 50 000,- Kč 

z důvodu zahájení provozu jednotřídního odloučeného pracoviště MŠ v ulici Tiché údolí 

č.p. 125 o kapacitě 20 dětí a uložila MÚ předložit příslušný materiál včetně rozpočtového 

opatření. 



33 

 

Rada debatovala o nové výstavbě v Nádražní ulici č.p. 842 a č.p. 55. V Nádražní 

má vzniknout v proluce a na místě bývalé herny nový objekt určený k bydlení a službám. 

Rada nesouhlasila s předloženým návrhem a požádala investora o předložení variant 

dopravního napojení objektů a rozšíření navržené pasáže, radní také požadují uzavření 

smlouvy o výstavbě.  

Rada souhlasila s dodatkem ke smlouvě o vypracování územní studie Solníků 

a Levého Hradce-Potoků, naopak dostatek hlasů nezískal návrh, aby naše město podpořilo 

stavební uzávěru na území Sedlce.  

Radní dále souhlasili se stavebními úpravami rodinného domu čp. 1409 v Alšově 

ulici, vzali na vědomí návrhy vlastníků pozemků v lokalitě Panenská II na změnu 

územního plánu a svěřili radnímu Richterovi jednání o této věci.  

Rada se seznámila se stavem prací na kanalizačním řadu v ulici Za cihelnou 

a v této věci schválila novou cenu díla ve výši 2 949 726 Kč bez DPH.  

Rada uložila starostovi města J. Jakobovi, aby projednal s radním M. Štifterem 

odklad investic do obnovy vodohospodářské infrastruktury. Důvodem je dopad ekonomické 

krize na rozpočet města. Město převzalo do správy studny a vrty v lokalitě U Přívozu.  

Rada souhlasila s pronájmem pozemku s objektem v lokalitě Cihelna dosavadnímu 

uživateli za účelem provozování kovářské a restaurátorské živnosti, a to do konce 

letošního roku. Souhlasu se dočkal i pronájem studny na části pozemku 2590.  

Městská rada dala souhlas k zařazení bytu v MŠ Havlíčkově ulici do bytového 

fondu města, v rámci téhož bodu naopak vyřadila bytovou jednotku v žalovské budově 

základní školy z téhož fondu.  

Radní V. Drdová uvedla zápis ze sociální komise a radní odsouhlasili několik 

sociálních příspěvků potřebným a také přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou. 

Radní se také seznámili se zápisem z redakční rady Odrazu.  

Městská rada se ujistila, že práce na rekonstrukci komunikace v ulici Dobrovolného 

pokračují přiměřeným tempem (konec by měl být v září či počátkem října) a souhlasila 

s vybudováním dlážděného příjezdu k pozemku č. 814 v pěším průchodu ulice Braunerova.  

Rada vzala na vědomí havárii vodoteče v ulici U Zastávky a uložila odboru správy 

města zajistit její opravu. 

Rada vzala na vědomí informaci o vývoji projektové přípravy rekonstrukce PČOV 

VÚAB a pověřila radního Martina Štiftera, aby vstoupil v jednání s generálním ředitelem 

a předsedou představenstva VÚAB, Ing. Janem Menglerem a ve spolupráci s OSRM i 

s příslušným referentem krajského vodoprávního úřadu.  V rámci těchto jednání je třeba 

docílit toho, že se město Roztoky, jako majoritní vlastník navazujících technologií, stane 
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neopominutelným účastníkem projednávání projektové přípravy a návazných 

vodoprávních řízení. 

Radní schválili též vícepráce na vile čp. 125 v bezmála milionové výši a pověřili 

starostu podpisem změnových listů a příslušného dodatku smluv.  

Ve finále schůze schválila městská rada záměr stavebních úprav vily Vratislavky 

v Kroupce pro provoz kavárny.  

Rada pověřila místostarostu Michala Hadrabu, aby zaslal společnosti Agrivep 

výzvu k posunu termínu hnojení v příštích letech na příznivější termín. 

15. jednání RM, 26. srpna 2020 

Rada souhlasila s bezplatnou výpůjčkou 2. NP budovy č.p. 125 v ulici Tiché údolí 

Mateřské škole Roztoky, Havlíčkova 1024, okres Praha-západ, příspěvkové organizaci, od 

1.9.2020, pro účely provozu odloučeného pracoviště mateřské školy a školní jídelny-

výdejny. 

Rada souhlasila, aby příspěvková organizace města, která není plátce DPH, měla 

nemovitý majetek vždy ve výpůjčce, pokud zřizovatel v jednotlivém případě nerozhodne 

jinak. 

7. jednání ZM, 26. srpna 2020 

Zastupitelstvo města schválilo na svém jednání několik rozpočtových opatření. 

ZM schválilo nové znění zřizovacích listin mateřských škol (Havlíčkova, 

Přemyslovská, Spěšného) a ZUŠ. U školky Havlíčkova bylo doplněno odloučené pracoviště 

ve vile v Tichém údolí. 

Bylo přijato 15 rozpočtových opatření. Ta se částečně týkala ještě krizových 

opatření: kompenzační příspěvek pro mateřské školy, dary na zmírnění dopadu této krize, 

dotace od MPSV na odměny. 

ZM souhlasilo se záměrem směny pozemků v Tichém údolí, konkrétně přeploceného 

městského pozemku parc. č. 2304 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 37 m² za část pozemku 

parc. č. 2303/1 o výměře cca 100 m². Zastupitelstvo města se také věnovalo také řešení 

majetkoprávních vztahů k pozemkům v ulicích Masarykova a Bernáškova. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Zdenky 

Braunerové v Roztokách. 

Zastupitelstvo požádalo vedení města a příslušné odbory MÚ, aby připravily 

umístění značek zákaz vjezdu všech motorových vozidel na všech příjezdových cestách 

a umístili informační cedule o přírodních hodnotách nemovité kulturní 

památky Řivnáč s piktogramy (zákaz táboření, zákaz rozdělávání ohňů, zákaz 

odhazování odpadků, zákaz střelby, uklízej po svém psovi). 
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16. jednání RM, 9. září 2020 

Rada města vzala na vědomí zprávu auditora z šetření v základní škole, audit 

neshledal ve škole žádná významná pochybení, a souhlasila s tím, aby škola přistoupila 

k mírnému zvýšení cen nájmů svých prostor s tím, že dvacetiprocentní sleva pro roztocké 

spolky bude zachována. V rámci školního bloku radní souhlasili s přesunem částek 

v provozním rozpočtu školy. Jednalo se například o výdaje na dezinfekční a čisticí 

prostředky v souvislosti se současnou pandemickou situací.  

Rada souhlasila s několika rozpočtovými opatřeními, s přesuny menších částek 

v rámci jednotlivých paragrafů, a vzala na vědomí přehled rozpočtových příjmů. Audit 

Technických služeb prošel bez kritických připomínek, rada přiznala šéfovi TS zaslouženou 

odměnu.  

Radní M. Štifter předložil výsledky soutěže na vystrojení armaturní šachty 

na vodovodním přivaděči. Zakázku v hodnotě 826 000 Kč bez DPH vysoutěžily 

Severočeské vodovody a kanalizace. Rada pronajala studnu na pozemku č. 2590 

(u přívozu v dolních Roztokách) provozovateli mobilního stánku s občerstvením.  

V rozsáhlém bloku podkladů ze stavební komise rada souhlasila m. j. se záměrem 

novostavby v Riegrově ulici dle projektu arch. Kříže, souhlasila s osazením zahradního 

domku na parcele č. 3841 v Žalově, a naopak nesouhlasila s rozdělením pozemku 

u rodinného domu čp. 1105 v Levohradecké ulici či rekonstrukcí garáže u rodinného domu 

na Školním náměstí z důvodu nesouladu s okolní zástavbou. Souhlasu podmíněného 

výčtem kritérií (maximální výškou objektu, nakládání s dešťovou vodou či členěním fasády) 

se dočkal i záměr úprav objektu čp. 1036 na rohu Lidické a Na Sekeře.  

Rada, která se v minulosti v teoretické rovině zabývala možností stavební uzávěry 

v Nádražní ulici, odložila související materiál z důvodu probíhajících jednání s investorem. 

Majitel dvou objektů (proluka a sousední objekt někdejší herny) chce v Nádražní ulici 

postavit obytné domy s občanskou vybaveností.  

Radní souhlasili s vypracováním technické dokumentace a podáním žádosti 

o dotaci na výstražný systém ochrany před povodněmi, souhlasili též s vypracováním 

projektu na opravu střechy vily čp. 110 v Tichém údolí.  

Rada vzala na vědomí, že vila zůstává obydlena a že v nejbližší době se její celková 

rekonstrukce neplánuje. Proto je nutné mít zpracované dílčí projekty, abychom se mohli 

ucházet o dotační prostředky.  

Rada přijala podněty občanů na zlepšení prostupnosti horního Žalova a souhlasila 

s obnovením úvozové cesty (dnes spíše pěšiny) na obecním pozemku č. 2980.  

Radní Z. Richter vznesl požadavek urychlené realizace dalšího kamerového místa, 

které pokrývá lokalitu Na Sekeře (sběrné místo).  
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Rada vyslechla také nabídku hotelu Academic na pronájem multifunkčního sálu 

městu. Vzhledem k finanční náročnosti a také k tomu, že úřad nemůže personálně 

zajišťovat obsazenost sálu, tuto nabídku rada s díky odmítla.  

Radní pověřili místostarostu M. Hadrabu, aby připravil podklady pro jednání 

s majiteli parcel č. 3415/9 a 3414 v Žalově. Pozemky jsou potřebné pro výstavbu místní 

komunikace propojující ulici Levohradeckou a Šebkovu.  

Radní souhlasili také s tím, aby byla přerozdělena grantová podpora ve výši 

40 000 Kč. Část prostředků, která se od spolků a soukromých pořadatelů vrátila kvůli 

pandemické situaci, byla poskytnuta pro akci Roztoklání a také Roztoči, který za ně 

vybaví své prostory.  

Závěrem jednání se radní věnovali problémům vznikajícím při výstavbě v Žalově. 

Konstatovali, že i přes opakované sliby a poměrně kategorický přístup ze strany úřadu 

nezajistila stavební firma solidní úklid kolem staveniště školy. Žalovští občané si dle rady 

města zaslouží poděkování za trpělivost, kterou se při souběhu několika staveb (škola, 

kanalizace, chodníky v Přemyslovské a Komenského) musejí obrnit. 

8. jednání ZM, 23. září 2020 

Na tomto zasedání se sešlo devatenáct zastupitelů, aby se probrali osmnácti body 

programu. Občané požádali zastupitelstvo o pomoc s řešením nadměrného hluku 

ve skateboardovém parku v ulici Obránců míru.ZM uložilo vedení města, aby se komplexně 

zabývalo situací ve skateparku na ulici Obránců míru a přilehlém sportovišti. 

V souvislosti s projednávanou územní studií v Solníkách ZM požaduje, aby při 

zpracování regulačního plánu Solníky měly nově vymezené stavební parcely v části ulic 

V Solníkách a Nad Vltavou, určené pro výstavbu RD, výměru odpovídající již zastavěným 

pozemkům v Solníkách.  

ZM doporučuje lokalitu B2.3 vymezit v návrhu územního plánu Roztoky jako 

plochu smíšenou obytnou umožňující umístění i domova seniorů.  

Zastupitelé nakonec vzali návrh územní studie na vědomí v předložené projednané 

podobě (stav srpen 2020) a souhlasili, aby pořizovatel, tj. architekt Boček, zapsal studii 

do centrální evidence územně plánovacích dokumentací.  

Zastupitelstvo ustavilo pracovní skupinu pro přípravu strategického plánu 

prevence kriminality ve složení: V. Drdová, radní pro sociální věci, Mgr. V. Šporclová, 

psycholožka ZŠZB, npor. Mgr. R. Štis, vedoucí obvodního oddělení PČR 

Libčice, P. Vevera, vedoucí strážník městské policie Roztoky, PhDr.  Z. Kožíšková, 

pedagožka a psycholožka, členka komise OSPOD při ÚMČ Praha 6, Bc. T. Králová, 

etopedka, členka sociální komise.  



37 

 

Zastupitelé schválili navýšení příjmů (např. přijetí státních prostředků na proběhlé 

volby do kraje a do Senátu), ale zejména výdajů, kdy bylo nutno přesouvat peníze mezi 

paragrafy či z rozpočtové rezervy. Největší změnou byl poslední doplatek za rekonstrukci 

vily čp. 25, milionová částka, kterou si vyžádala rekonstrukce oplocení a další úpravy 

v interiéru i exteriéru vily. Zastupitelé v rámci tohoto bodu uložili také úřadu, aby zadal 

audit spotřeby energie v budovách radnice.  

V další agendě zastupitelé vzali na vědomí zápisy z finančního a kontrolního 

výboru, ZM schválilo kontrolu rekonstrukce parkoviště u zastávky Žalov a pověřili 

zastupitelku Sodomovou kontrolou úpravy tohoto parkoviště, seznámili se také se 

zrušením hotovostní pokladny v pobočce České spořitelny či požadavkem zastupitele 

Jandíka na odstranění suchých modřínů v serpentině (budou odborným způsobem pokáceny 

během podzimu). 

17. jednání RM, 7. října 2020 

Radní se zabývali graffiti na omítce roztockého kostela a pověřili místostarostu 

T. Novotného, aby jednal s páterem P. M. Bubeníčkem o společném postupu při odstranění 

nápisu.  

Rada vzala na vědomí přehled daňových příjmů a také plán veřejnosprávních 

kontrol příspěvkových organizací města. V tomto kontextu jmenovala dvoučlennou 

kontrolní skupinu ve složení M. Skálová a V. Strnadová pro kontrolu hospodaření 

Technických služeb a další kontrolní dvojici J. Burešová a D. Dvořáková pro kontrolu 

hospodaření mateřských škol a školy základní. Radní souhlasili s navýšením kapacity 

jídelny pro mateřskou školu ve Spěšného ulici a vzali na vědomí oznámení České školní 

inspekce z kontroly provedené v základní umělecké škole.  

Radní se zabývali zápisy z jednání sociální a zdravotní komise a souhlasili 

například s příspěvky na úhradu pohřebních služeb pro vdovy či vdovce či příspěvkem 

na nákup učebnic potřebné rodině.  

Radní souhlasili s úpravami rodinného domu v Řachově ulici či novostavbou 

rodinného domu na parcele č. 886, souhlasili se scelením pozemku 3189/564 u bytového 

domu v ulici Na Panenské. Místostarosta M. Hadraba byl pověřen zasláním dopisu 

na Magistrát hl. města Prahy, jím se naše obec připojuje k výzvě městské části Praha-

Suchdol stran stavební uzávěry na území Sedlece a starého Suchdola. Rada zrušila soutěž 

a zhotovení generelu odvodnění města Roztoky, neboť oba uchazeči vysoce překročili 

limitní cenu zakázky.  

Radní souhlasili s přidělením částky 8.000 Kč z rezervy grantů a dotací 

Středočeskému muzeu v Roztokách pro digitalizaci filmového snímku z roku 

1928 (Oldřich Kmínek, Filosofka Mája) a ukládá uzavřít příslušnou veřejnoprávní 

smlouvu.  
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Rada souhlasila s prodloužením smlouvy na byt v čp. 110 pro pracovníka 

Technických služeb a stejně tak souhlasila s prodloužením smlouvy v bytu v Jungmannově 

ulici pro řádnou a platící nájemnici.  

Radní schválili provozní řád zahrady u vily čp. 125 a přidělili římské církvi 

finanční příspěvek ve výši 22 300Kč na obnovu náhrobků správců farnosti. Radní 

podpořili též žádost této církve o opravu vrat fary. 

  Rada města se dále zabývala dodatkem ke smlouvě s firmou CL Evans (stavba 

školní budovy v Cihelně) a vzala na vědomí vícepráce a méněpráce na stavbě ve výši 

687 000Kč.  

Radní schválili návrh zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku „Projektová 

příprava úprav a rekonstrukcí vybraných částí vodovodní a kanalizační sítě města 

Roztoky“ a návrh smlouvy o dílo s vítězným účastníkem, v předloženém znění a souhlasili 

s předpokládanou hodnotou zakázky ve výši 750 000 Kč bez DPH. 

Radní se zabývali také neuspokojivou situací v podpoře občanů, kteří nejsou 

napojeni na veřejnou kanalizaci a uložili pracovní skupině ve složení: T. Novotný, 

M. Štifter, Flener, P. Skřivan (M. Hadraba), aby v krátké době připravila nový koncept 

podpory vývozu septiků. Prioritou budou samozřejmě místa, kde není možnost připojení 

na kanalizaci a kde se prokazatelně trvale bydlí. Radní zároveň požádají všechny, kdo se 

chtějí připojit, aby se v krátké době ozvali vedoucímu odboru životního prostředí 

p. Flenerovi.  

Radní souhlasili také s tím, aby nově budovaná stanice dobrovolných hasičů byla 

připojena na veřejnou kanalizaci, schválili návrh dodatku č. 2 k SoD s firmou IPPOS 

Bohemia s.r.o. na realizaci dodatečného prodloužení splaškové kanalizace k nově budované 

požární zbrojnici jednotky SDH Roztoky v předloženém znění a byli srozuměni 

s ukončením výstavby k 7. 11. 2020 a s cenou 609 802 Kč bez DPH. 

18. jednání RM, 4. listopadu 2020 

Jednání RM se kvůli zhoršení stavu pandemie Covid 19 uskutečnila částečně 

distančně – část radních se k jednání připojila přes internet. Na programu bylo dvacet sedm 

bodů. 

Radní souhlasili, aby ordinace dětské lékařky byla vybavena zabezpečovacím 

zařízením, a uložili správě města jednat s lékařkou o výši její spoluúčasti.  

Radní vzali na vědomí přehled daňových příjmů předložených panem starostou 

Jakobem, vyzvali odbor správy města, aby zajistil další nabídky stran služeb – obsluhy 

plynových kotelen v obci, přijali finanční dary pro město od dvou autoškol působících ve 

městě (bývalá silnice vedoucí třešňovým sadem ku Praze). 
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RM schválila harmonogram provádění mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 

2021 a uložila řediteli TS zajistit svozy odpadu v uvedené dny. Harmonogram bude 

vyvěšen na webu obce. 

RM vzala na vědomí informaci OSRM o tom, že obec Statenice na požadavek 

o doplnění žádosti o rozšíření kapacity ČOV o konkrétní údaje nijak nereaguje. RM vzala 

na vědomí informaci OSRM o současném stavu kapacit stávajícího systému odvodu 

a likvidace splaškových vod a konstatovala, že ke konečnému rozhodnutí o vyřízení 

žádosti obce Statenice je nezbytné získat zcela konkrétní informace o účelu využití 

případně navýšené kapacity a uložila OSRM ve spolupráci se starostou města tyto údaje 

získat a předložit na lednovém zasedání RM v r. 2021. 

Radní M. Štifter informoval o výsadbě stromů na pozemcích obce, týká se např. 

obecního pozemku za dětským hřištěm a lanovkou v ulici Obránců míru. Výsadbu zajistí 

odbor životního prostředí podle projektu odborníků. Průběžně jsou dosazovány nové 

ořešáky v Palachově ulici či okrasné třešně u pomníku vojáka na Školním náměstí.  

Radní schválili závěry komise pro otevírání a hodnocení nabídek ze dne 2. 11. 2020 

ve VZ „Projektová příprava úprav a rekonstrukcí vybraných částí vodovodní a kanalizační 

sítě města Roztoky“ a schválili jako vítěze soutěže účastníka Valbek spol. s r.o., se sídlem 

Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, IČ: 482 66 230 s nabídkovou cenou 647 700 Kč bez 

DPH, dále uložili starostovi smlouvu podepsat.  

Starosta J. Jakob předložil materiál týkající se schránek České pošty, která přišla 

s návrhem na přemístění či zrušení některých schránek. RM souhlasila s přesunem poštovní 

schránky v Přílepské ulici u čp. 1354 do ulice Lidická k autobusové zastávce Rozcestí 

Žalov a s přesunem poštovní schránky na Tyršově náměstí u čp. 380 na autobusovou 

zastávku Tyršovo nám., souhlasila se zrušením poštovní schránky v Jiráskově ulici 

u čp. 629 a poštovní schránky na Školním náměstí u čp. 450, nesouhlasila se zrušením 

poštovní schránky u Zámku a se zrušením poštovní schránky v Pilařově ulici u čp. 1110, 

kterou navrhla přesunout na autobusovou zastávku Levý Hradec, a navrhla zřízení nové 

schránky u zastávky Masarykova. 

Městská rada souhlasila se změnou účelu části přidělené dotace pro Svaz 

postižených civilizačními chorobami (zájezdy do divadel nemohly být vzhledem 

k probíhající pandemii Covid 19 realizovány, změna bude provedena na nákup poukázek 

na nákup léků a vitamínů pro členy ZO s ohledem na jejich příslušnost k rizikové skupině 

obyvatel), RM také souhlasila s výplatou příspěvků potřebným spoluobčanům na nájem či 

úhradu školních obědů nezletilých dětí, stejně tak s poskytnutím finanční podpory 

postiženému spoluobčanovi na rehabilitační terapie. 

Radní se zabývali dluhy za nájmy v obecních bytech a nebytových prostorách 

a uložili odboru správy města nadále dluhy vymáhat. Další informace o dlužnících zazní 

na prosincové radě města.  
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Radní souhlasili s připomínkami k návrhu územního plánu obce Únětice, dále 

projednali zápis ze sportovní komise a souhlasili s přidělením sportovních grantů na 

2. pololetí 2020 na akce Fotbalový kemp, Sportýna a též pro oddíl stolního tenisu.  

Místostarosta T. Novotný informoval o jednání s ředitelem nemocnice. Radní 

souhlasili s darem městské nemocnici v Roztokách (RHG spol. s.r.o.), jednalo se 

o 500 ks jednorázových roušek a 300 ks respirátorů FFP2, a také přidali poděkování jejímu 

personálu. 

9. jednání ZM, 18. listopadu 

Ve středu 18. listopadu roztocké zastupitelstvo poprvé v historii proběhlo formou 

videokonference. Na vině bylo zhoršení epidemiologické situace v souvislosti s probíhající 

pandemií onemocnění Covid 19.  ZM se věnovalo stavu městského rozpočtu a jeho 

potřebným úpravám reagujícím na aktuální vývoj v posledních dvou měsících. Celkem 

postupně schválilo několik rozpočtových opatření. Poté zastupitelstvo odsouhlasilo odkup 

pozemků parc. č. 2620/3, pozemky se nacházejí se pod komunikací Za Potokem od Českých 

drah za 70 000 Kč.  

Další část jednání byla věnována zřizováním věcných břemen, a to nejprve 

společnosti PRE distribuce. ZM souhlasilo s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene 

se společností PREdistribuce a.s., které spočívá ve zřízení, provozování, údržbě a opravách 

součásti distribuční soustavy budované v rámci akce „Roztoky – Tiché údolí č. 125“ včetně 

obslužného zařízení, která bude umístěna v částech pozemků parc. č. 2157/1 

a parc. č. 2194/2. Délka zřizovaného břemene je 10 bm, za celkovou cenu 3 000 Kč 

+ DPH). Součástí smlouvy o zřízení věcného břemene bude i digitální zaměření 

předmětného podzemního vedení ve formátu dgn, dwg nebo shp. ZM pověřilo starostu 

podpisem smlouvy. 

ZM dále souhlasilo s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

PREdistribuce a.s., za účelem umístění a provozování součásti distribuční 

soustavy – přeloženého kabelového vedení NN a telekomunikačního vedení, jehož obsahem 

je právo zřídit, provozovat, udržovat a opravovat součásti distribuční soustavy včetně 

obslužného zařízení, které bude umístěno v části pozemku parc. č. 2651. Délka 

zřizovaného břemene je 11 bm, za celkovou cenu 3 300 Kč + DPH). Součástí smlouvy 

o zřízení věcného břemene bude i digitální zaměření předmětného podzemního vedení ve 

formátu dgn, dwg nebo shp. ZM pověřilo starostu podpisem smlouvy. 

Zastupitelé se seznámili s obsáhlou zprávou o činnosti městské policie za období 

od 14. 6. do 8. 11. 2020.  

Důležitým bodem bylo schválení dodatku koncesní smlouvy se společností SČVK 

v důsledku legislativní změny vodního zákona. Již dříve byla v rozpočtu schválena účelová 
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investiční dotace ve výši 2 250 000Kč. ZM schválilo dodatek č. 2 koncesní smlouvy SčVK 

o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Roztoky.  

ZM souhlasilo s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě sestávající z ochranných 

HDPE trubek s optickými kabely k částem pozemků parc. č. 761/1, 762/4, 763/4, 764/3, 

766/1, 769, 777/1, 810/10, 810/12, 856/1, 863, 880, 881/5, 881/6, 887, 888, 889, 892/4, 

1299 v celkové délce 1407 bm se společností Connect plus s.r.o., za cenu 

300 Kč/bm + DPH, což činí celkem 422 100 Kč + DPH, ZM dále pověřilo starostu 

podpisem smlouvy o zřízení služebnosti. 

ZM schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové investiční 

dotace ve výši 2 250 000 Kč z rozpočtu města Tělocvičné jednotě Sokol Roztoky u Prahy, 

p.s. na realizaci projektu rekonstrukce venkovních sportovišť a jejich zázemí včetně 

ekologické likvidace stávající budovy, tzv. likusáku. ZM pověřilo starostu města podpisem 

této smlouvy. 

V závěru zasedání ještě zastupitelé odsouhlasili smlouvu o budoucí smlouvě 

darovací se třemi soukromými stavebníky, kteří si v ulici Masarykova a Bernáškova 

vybudují na své náklady splaškovou kanalizaci a následně ji darují městu. 

19. jednání RM, 25. listopadu 2020 

V úvodu jednání RM vzala na vědomí starostovu informaci o přípravě rozpočtu 

města na rok 2021. 

RM neměla námitky proti vzniku nové základní školy Sedmihlásek, zřizované 

vznikajícím Ústavem pro podporu vzdělávání v Roztokách. RM tuto iniciativu vnímá 

jako příležitost k rozšíření nabídky školního vzdělávání v Roztokách a vyhodnotila tuto 

iniciativu jako příležitost k rozšíření nabídky školního vzdělávání v našem městě. Rada 

zároveň konstatovala, že se tímto souhlasným stanoviskem nezavazuje k finanční ani jiné 

podpoře předkládaného projektu. 

20. jednání RM, 2. prosince 2020 

Radní souhlasili s několika rozpočtovými opatřeními na straně příjmů i výdajů 

a velkou pozornost věnovali rozpočtu, který je pro rok 2021 koncipován jako schodkový, 

a to kvůli úvěru na výstavbu nové školní budovy v Cihelně. RM doporučila ZM schválit 

rozpočet města na rok 2021. RM také doporučila ZM schválit aktualizaci rozpočtového 

výhledu města. 

Rada také doporučila ZM schválit změnu OZV č. 3/2019 o místních poplatcích., 

kterou se od roku 2021 zvýší ceny svozu komunálního odpadu ze stávajících 600 Kč 

na 750 Kč, s tím, že stávající úlevy například pro seniory budou zachovány. Radní 

k tomuto návrhu vedly stále se zvyšující ceny za likvidaci odpadu, jež jsou městu odběrateli 

účtovány. 
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RM schválila vyplacení odměn paní ředitelce MŠ Havlíčkova, paní ředitelce 

MŠ Přemyslovská, paní ředitelce MŠ Spěšného, paní ředitelce ZŠ ZB Roztoky a panu 

řediteli ZUŠ Roztoky, a to za 2. pololetí 2020 dle neveřejné přílohy. RM souhlasila 

s přesunutím částek v rámci rozpočtu Základní školy Zdenky Braunerové Roztoky 

i s čerpáním částky 300 000,- Kč z fondu odměn ZŠ ZB Roztoky. 

RM vzala na vědomí přerušení provozu Mateřské školy Roztoky, Havlíčkova 

1024, okres Praha-západ, příspěvkové organizace od 9.11.2020 do 13.11.2020 v souladu 

s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů, z důvodu výskytu Covid-19 ve škole a na základě doporučení Krajské hygienické 

stanice Středočeského kraje.  

RM schválila návrh zadávacích podmínek pro nadlimitní veřejnou zakázku na 

dodávky s názvem „Dodávka a instalace kompletního vybavení objektu nové základní 

školy Za cihelnou v Roztokách u Prahy“ a návrh kupní smlouvy s vítězným účastníkem, 

v předloženém znění. RM souhlasila s předpokládanou hodnotou zakázky ve výši 

5 652 800 Kč bez DPH. RM schválila složení komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

členové: V. Drdová, P. Skřivan, O. Janoušková, J. Drda, I. Goll; náhradníci členů: 

J. Jakob, H. Záhorská, Š. Kovaříková, M. Seidl, P. Schill. RM uložila OSRM vyhlásit 

toto zadávací řízení v plánovaném termínu. 

RM souhlasila s udělením souhlasu s realizací projektu „Sázíme budoucnost“ na 

pozemcích města Roztok. RM přijala finanční dar ve výši 20.000 Kč na výsadbu 

5 ks stromů od společnosti HYPOS PLUS spol. s.r.o. 

Rada souhlasila s prodloužením nájemních smluv obecních bytů v Tichém údolí 

a v Nádražní ulici a seznámila se s přehledem dlužníků bytových i nebytových prostorů. 

Rada kvitovala, že se nové pracovnici příslušného odboru úřadu daří dluhy dobře evidovat 

a domlouvat s dlužníky splátkový kalendář. Radní se též zabývali blokem ze stavební 

komise, ve kterém například odsouhlasili umístění rodinného domku na parcele 564-1.  

V sociálním bloku uvedeném paní radní Drdovou odsouhlasili přítomní jednorázový 

příspěvek na úhradu pohřebních služeb, několik příspěvků na úhradu obědů nezletilých 

dětí, vyhověli několika žádostem spoluobčanů, kterým do života neblaze zasáhla covidová 

pandemie a ocitli se ve finanční nouzi.  

RM schválila předložený harmonogram časopisu Odraz v roce 2021. Rada také 

stanovila termíny svých jednání v roce 2021.  

RM přijala nová pravidla pro vyplácení dotací za vývoz jímek na odpadní vodu ve 

výši 30 % z maximální spotřeby stanovené dle směrných čísel roční potřeby vody podle 

vyhlášky 428/2001 Sb., na základě trvale hlášených obyvatel.  

Radní Z. Richter předložil projekt protipovodňových opatření, zpracovaný 

libereckou firmou Mate, a radní souhlasili s podáním žádosti o dotaci v této věci. RM 
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schválila přiloženou dokumentaci zpracovanou společností Mate Liberec s.r.o. pro 

realizaci projektu „Protipovodňová opatření pro město Roztoky“ a souhlasila s podáním 

žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí 2014-2020, výzva číslo 

149, na MŽP. 

RM schválila přiloženou dokumentaci zpracovanou společností Ing. Pacák Petr, 

Nušlova 2286, Praha 5, pro realizaci projektu „Oprava komunikací Hálkova, Havlíčkova, 

Šaldova“ a souhlasila s podáním žádosti o dotaci v rámci Národního dotačního programu 

„Podpora rozvoje regionů 2021“.  

Radní souhlasili s pronájmem části objektu v Havlíčkově ulici za účelem 

provozování terapeutické činnosti, dále vzali na vědomí, že příslušný odbor reklamuje 

provedení omítky na plotu vily čp. 125 a vyslechli dík místostarosty T. Novotného kolegům 

z úřadu za výtečnou administraci dotačního řízení na vilu čp. 125. Poskytovatel neshledal 

žádné administrativní závady a dotace mohla být vyplacena kompletně.  

Radní souhlasili s „covidovým“ prominutím nájmu za dílnu v areálu budoucí školní 

budovy v Cihelně a se stanovením splátkového kalendáře na úhradu nájemného tamtéž. 

RM vzala na vědomí podklady provozovatele vodohospodářské 

infrastruktury města Roztoky pro kalkulaci cen vodného, stočného, předané pitné vody 

a převzaté vody k čištění pro rok 2021 a souhlasila s obsahem a formou předložené 

kalkulace. RM uložila OSRM připravit na prosincové zasedání ZM materiál pro schválení 

těchto cen (cena bez DPH v Kč za m3: vodné 38,29 Kč, stočné 32,63 Kč, předaná pitná 

voda 19,66 Kč, převzatá odpadní voda k čištění 22,24 Kč). 

RM uložila zpracovatelům materiálu do rady i zastupitelstva vždy doplňovat 

finanční dopad akce a způsob finančního krytí a v závěru jednání schválila změnové listy 

(tedy tzv. vícepráce a méněpráce) probíhající stavby školní budovy v Cihelně.  

21. jednání RM, 16. prosince 2021 

RM souhlasila s tím, aby byl vyplacen jednorázový příspěvek příbuzným zemřelé 

zaměstnankyně mateřské školy. 

RM souhlasila se změnou využití části grantové podpory schválené pro TOM 

Roztoky na akci Oslava založení turistického oddílu v Roztokách. 

RM souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy, dle předloženého návrhu, na 

využívání části pozemku parc. č. 2325/1 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 1840 m² za 

účelem zřízení dočasné parkovací plochy pro motorová vozidla třetích osob a provedení 

nezbytných terénních úprav nájemcem na dobu jednoho roku a za cenu 50.000 Kč/rok. RM 

pověřila starostu města podpisem nájemní smlouvy.  
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10. jednání ZM, 16. prosince 2020 

ZM vzalo na vědomí podklady provozovatele vodohospodářské 

infrastruktury města Roztoky pro kalkulaci cen vodného, stočného, předané pitné vody 

a převzaté vody k čištění pro rok 2021 a souhlasí s obsahem a formou předložené kalkulace. 

ZM schválilo ceny vodného, stočného, předané pitné vody a převzaté vody k čištění pro 

rok 2021, a to v následující výši (cena bez DPH v Kč za m3: vodné 38,29 Kč (42,12 Kč 

včetně DPH), stočné 32,63 Kč (35,89 Kč včetně DPH), předaná pitná voda 19,66 Kč 

(21,63 Kč včetně DPH), převzatá odpadní voda k čištění 22,24 Kč (24,46 Kč včetně DPH). 

Zastupitelé si schválili harmonogram svých zasedání v roce 2021, to první se 

uskuteční 27. ledna 2021.  

Důležitým bodem byly personální změny ve vedení města. Starosta Jan Jakob byl 

zvolen krajským radním, proto ZM schválilo, že starosta Jan Jakob bude svou funkci od 

1. 1. 2021 vykonávat jako neuvolněný člen zastupitelstva. Část jeho pravomocí převzal 

radní Richter, který byl zvolen třetím místostarostou, tuto funkci začne vykonávat od 

1. 1. 2021, a to jako neuvolněný člen zastupitelstva, a mimo jiné bude i novým velitelem 

městské policie.  

Kromě vodného a stočného muselo zastupitelstvo před koncem roku stanovit také 

výši poplatku za svoz odpadů a nakládání s nimi. ZM souhlasila s tím, aby poplatek za 

systém nakládání s odpady, který je v předloženém návrhu OZV č. 2/2020 stanoven ve 

výši 750 Kč na osobu, zůstal pro rok 2021 ve výši 600 Kč za osobu, a vydala obecně 

závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Roztoky 

č. 3/2019 o místních poplatcích. 

Nejdůležitějším bodem jednání bylo schválení rozpočtu města na rok 2021. 

Zastupitelé také schválili několik změn ještě v rozpočtu na rok 2020, podle skutečného 

vývoje.  

Volby 2020 

Starosta města Roztoky podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách 

do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle 

§ 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 

a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznámil, že volby 

do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu české republiky se 

konají v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 

3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.  

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 byla volební místnost na zámku 

(Zámek čp. 1, Roztoky). Platila pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu 

v ulicích: Bělina, Čakov, Kostelní, Kroupka, Na Háji, Nádražní, Riegrova, Rýznerova, 

Svojsíkovy sady, Tiché údolí, Únětická, Vltavská, Za Potokem.  
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Ve volebním okrsku č. 2 byla volební místnost v knihovně (Jungmannova 966, 

Roztoky). Platila pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: 

Dobrovského, Haškova, Jana Palacha, Jungmannova, Na Vyhlídce, Nad Čakovem, Nám. 

5. května, nám. Jana Procházky, Olbrachtova, Palackého, Plavidlo, Puchmajerova, 

Spěšného, Šafaříkova, Šaldova, Školní náměstí, Třebízského, U Jezu, Vošahlíkova, 

Žirovnického.  

Ve volebním okrsku č. 3 byla volební místnost v budově ZŠ Roztoky (Školní 

náměstí 470, Roztoky). Platila pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: 

B. M. Eliášové, Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čapkova, Čáslavského, Dobrovolného, 

Felklova, Mjr.  Kašlíka, MUDr.  Tichého, Nad Vltavou, Najdrova, Obránců míru, 

Plk. Poláčka, Poděbradova, Seržanta Hniličky, V Solníkách, ulice 17. listopadu.  

Ve volebním okrsku č. 4 byla volební místnost v budově MÚ Roztoky (náměstí 

5. května 2, Roztoky). Platila pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: 

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

Masarykova, Nerudova, Sedláčkova, Vidimova, Žižkova.  

Ve volebním okrsku č. 5 byla volební místnost v sokolovně (Tyršovo náměstí 480, 

Roztoky). Platila pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: Bezručova, 

Čechova, Horova, Krátká, Legií, Libušina, Lidická, Máchova, Na Sekeře, Nad Vinicemi, 

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

Vraštilova, Vrchlického, Zeyerova.  

Ve volebním okrsku č. 6 byla volební místnost v budově ZŠ Žalov (Zaorálkova 

1300, Roztoky). Platila pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ulicích: 

Bronzová, Burgerova, Jantarová, Jiráskova, Ke Kocandě, Levohradecká, Levohradecké 

nám., Na Dubečnici, Na Pískách, Na Pomezí, Opletalova, Pod Vodojemem, Potoky, 

Přílepská, Smetanova, Šebkova, U Školky, V Úvoze, Zahradní, Zaorálkova, Zvoncová, 

Železná.  

Ve volebním okrsku č. 7 byla volební místnost v budově MŠ Přemyslovská 

(Přemyslovská 1193, Roztoky). Platila pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu 

v ulicích: Alšova, Borkovského, Bořivojova, Husova, Chalúpeckého, K Nádraží, 

Komenského, Krásného, Krolmusova, Kuželova, Lederova, Mühlbergerova, Na Panenské, 

Na Valech, Pilařova, Pod Koláčovem, Pod Řivnáčem, Přemyslovská, Příčná, Řadová, 

Souběžná, Sportovní, Stříbrník, Sv. Ludmily, U Háje, U Hřiště, U Zastávky, Václava 

Havla, Veselého, V Chatách, Vlháčkova, Wolkerova, Za Cihelnou.  

Voličům byli dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Ve 

dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydávaly za chybějící nebo jinak 

označené hlasovací lístky nové. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje proběhly 

následně: voliči bylo umožněno hlasování poté, co prokázal svoji totožnost a státní 

občanství České republiky. Totožnost a státní občanství prokazoval volič občanským 
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průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Volby do Senátu Parlamentu České 

republiky proběhly následně: voliči bylo umožněno hlasování poté, co prokázal svou 

totožnost a státní občanství České republiky. 

II. kolo voleb do Senátu se uskutečnilo v pátek 9. října 2020 od 14.00 hodin 

do 22.00 hodin a v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. V případě konání 

II. kola voleb do Senátu voliči obdrželi hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech 

voleb.  

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje přinesly zásadní změnu poměru sil. 

Dosud vládnoucí hnutí ANO skončilo až třetí (je to jeho celorepublikově nejhorší výsledek) 

a jeho dosavadní spojenci ČSSD a KSČM zůstali dokonce stát před zavřenými dveřmi 

krajského úřadu. 

Z pohledu Roztok je důležité, že mezi členy krajského zastupitelstva budou dva 

jeho zástupci – starosta Jan Jakob (za TOP 09 ve formaci Spojenci – TOP 09, Hlas, Zelení) 

a Stanislav Boloňský (za SNK-ED na kandidátce Starostů a nezávislých). Zajímavé je 

porovnání volebních výsledků v Roztokách a celém kraji. V první pětici jsou sice tytéž 

strany, ale ve výrazně odlišném pořadí. Překvapila volební účast – celostátně 37,95 %, 

ve Středočeském kraji 40,66 %, v Roztokách dokonce 52,70 %! Současně s krajskými 

volbami se konaly také volby do Senátu Parlamentu ČR, kde se o přízeň voličů v našem 

obvodu ucházelo rekordních 13 kandidátů. Do druhého kola postoupili Adéla Šípová 

za Piráty a Petr Bendl z ODS. Ve druhém kole zvítězila Adéla Šípová se ziskem 

67,13 % hlasů při účasti 16,76 %. V Roztokách byla volební účast vyšší – 25,87 %, i zde 

vyhrála pirátská kandidátka se 69,75 % platných hlasů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Odraz 10/2020, s.11-12 
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Stavební ruch ve městě 
Debata o změně územního plánu, setkání s občany 

Na základě požadavku veřejnosti proběhlo dne 18. 2. 2020 setkání s občany, kde 

byly prezentovány předběžné návrhy rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek 

k projednání na úrovni DOSS a nadřízených orgánů. Občané Roztok podali k návrhu 

územního plánu celkem 132 námitek a 60 připomínek. Byla to neformální debata, nicméně 

velmi důležitá pro všechny, občany i zastupitele. Nejkritizovanější změny – kompostárna, 

věžový vodojem či zastavění komunitní zahrádky – mají být v návrhu zrušeny.  

Stavba nové školní budovy v areálu bývalé cihelny 

Areál bývalé cihelny v Žalově zavdával podněty k nejrůznějším úvahám, co zde 

nakonec bude stát. Soukromý investor tu původně plánoval další vědeckotechnické parky 

se zázemím. Pak se městu podařilo menší půlku těchto pozemků odkoupit a nyní zde staví 

novou budovu základní školy. Soukromá společnost v těsné blízkosti plánovala 

supermarket, obytnou výstavbu a technickou infrastrukturu. Po řadu měsíců se městu 

nedařilo najít s investorem společnou řeč. Po mnoha jednáních se podařilo najít rozumný 

kompromis. Město se dohodlo se soukromou společností, že zbývající část pozemků od ní 

odkoupí. Díky tomu budou mít Roztoky do budoucna plnou kontrolu nad tím, co zde bude 

postaveno. V novém územním plánu je tato oblast vedena jako občanská vybavenost. 

Podařilo se dojednat, že kupní cena bude méně než 4 500 Kč za metr čtverečný. To ovšem 

při celkové výměře téměř 14 000 metrů čtverečných (město získá i jeden významný pozemek 

na Tyršově náměstí) znamená částku přesahující 61 milionů Kč bez DPH. Je to částka 

obrovská, ale pro další rozvoj města je stále větším přínosem. Z tohoto důvodu však bude 

muset být odložena výstavba přilehlé tělocvičny u nové školní budovy. Místo ní prozatím 

na novém pozemku vyroste venkovní hřiště s nafukovací halou na zimu. Jisté ale je, že se 

podaří bez komplikací ze strany vlastníka přilehlých pozemků, tedy těch, které město 

kupuje, postavit školu tak, aby od září školního roku 2021/22 sloužila dětem a pedagogům. 

O nabídce na odkup těchto pozemků rozhodovalo mimořádné zastupitelstvo 11. března.  

  
 

Výstavba nové školní budovy 
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Výstavba nové školní budovy,  

zdroj: https://www.zapa.cz/cs/zakladni-skola-zalov-roztoky-0 

Archeologové v cihelně 

Paralelně s výstavbou nové žalovské školy probíhal v areálu někdejší žalovské 

cihelny záchranný archeologický výzkum realizovaný Archeologickým ústavem AV. Cílem 

výzkumu bylo navázat na poznatky předchozích badatelů zkoumajících zejména lokality 

Levý Hradec a Na Panenské, stejně jako zdokumentovat relikty místní cihelny, pocházející 

z 19. století a zaniklé po polovině 20. století. Navzdory výraznému narušení původního 

krajinného reliéfu stavbou a fungováním cihelny se v severovýchodní části pozemku 

dochovaly stopy pravěkého osídlení v podobě jedné až dvou linií sloupových jamek, spolu 

s mělkými paralelními žlábky. Na východním okraji pozemku, paralelně s ulicí 

Přemyslovská, či přímo v její trase, bylo zdokumentováno několik linií cest. Určení 

časového intervalu fungování cest bylo komplikované, jednak pro jeho délku a jednak ze 

samotné povahy užívání cest, při kterém typicky nedochází k akumulaci materiálu 

použitelného pro jejich datování. Důležitou indicií byl proto nález mince 

s Ferdinandem II., která dokládá existenci jedné z cest v první polovině 17. století, 

v období třicetileté války. Nejrozsáhlejší, a již předem očekávaný, nález představovaly 

relikty budov cihelny. Do plochy staveniště zasahuje hlavní budova svojí severní 

přístavbou. Během jejího výzkumu byly, vedle vlastního dispozičního řešení stavby, 

identifikovány početné prvky technického zázemí provozu cihelny, jejichž interpretace 

bude probíhat ve spolupráci s Národním technickým muzeem. V ploše budoucí příjezdové 

cesty školy, za jen v základech dochovanou ohradní zdí cihelny, byla odkryta budova 

vyplněná a překrytá masivním množstvím železného materiálu a artefaktů z doby 

fungování cihelny. V místním povědomí se uchovala jako „kovárna“. Mezi četnými nálezy 

trubek a ozubených kol vynikají nálezy částí několika dopravních vozíků. Nejzachovalejší 

z nich se vrátí na místo své služby, aby tu mohly novým školákům připomínat, jak jejich 

škola ke svému jménu přišla. 
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Původní vozíky z žalovské cihelny, stav před a po renovaci panem René Šefrem, zdroj: soukromý archiv Tomáše 

Novotného 

Dopravní opatření v ulicích Za Cihelnou a Přemyslovská 

Asi nejvýraznější stavební akcí byla stavba nové základní školy v areálu bývalé 

cihelny (ZŠ Cihelna). Tato stavba má termín dokončení v květnu 2021. Do konce roku 

2020 by snad již mělo nastat období pro okolí mnohem příznivější – dokončování různých 

zařízení uvnitř, úprava okolí atd. Dílem nevyhnutelně, protože se v jednom místě 

koncentrovaly tři stavby, totiž nová budova školy, výměna elektrických kabelů a s tím 

spojené budování nových chodníků a také nová, dlouho očekávaná kanalizace v části ulice, 

nastaly potíže, problémem se stalo zejména plnění slibů stran úklidu, kropení atd. Stavba 

školy v Cihelně během podzimu stále pokračovala (a celé příští jaro a léto ještě pokračovat 

bude), ale stavaři se pomalu stáhli dovnitř budovy. Nejhorší zemní práce, provázené řadami 

náklaďáků plných hlíny, jsou hotovy. Zemní práce ještě čekají, ale ne už v takovém rozsahu 

a najednou. Díky podzimním dešťům zmizel věčně proklínaný a zoufale všudypřítomný 

prach na stavbě a všude v okolí. Po úsilí a neustálém nátlaku města si na stavební firma 

na konci léta koupila hadici na kropení, a dokonce najala kropicí vůz. Kanalizace v ulici 

Za Cihelnou, a hlavně v horní části ulice Přemyslovská, je již hotová. Zhotovitel položil 

asfalt na křižovatku s ulicí Za Cihelnou. Kanalizace zatím skončila u Bartizalových, 

pokračovat ulicí Za Cihelnou bude až ve chvíli, kdy se podaří vyřešit majetkoprávní 

problémy k pozemkům pod touto ulicí. Část pozemků je zatím soukromá, a proto zde 

kanalizaci město stavět nemůže. Dohoda s majiteli snad spěje ke zdárnému konci.  

Stavební práce v Přemyslovské ulici 

Omezení provozu v pravé části ulice Přemyslovská v místě nad křižovatkou s ulicí 

Na Panenské bylo instalováno z bezpečnostních důvodů, a to kvůli výkopu pro retenční 

nádrž, který je velmi blízko komunikaci. Téměř v celé délce ulice Přemyslovská pokládal 

ČEZ nové kabely do chodníků. Přislíbil opravit všechny dotčené chodníky v celé šíři, spolu 

s osazením nových obrubníků. Během září potom plánovala krajská správa a údržba silnic 

provést nový asfaltový koberec v celé délce ulice Přemyslovská, čímž by mělo být zakončeno 

stavební období spojené s mnoha omezeními (např. majitelé parkovacích míst u ulice 

Na Panenské téměř měsíc parkovali svá auta jinde, navíc jim stavební firma na jejich 



51 

 

pozemky složila stavební materiál). Celá druhá polovina léta a podzim se nesly ve znamení 

rozkopaných chodníků podél ulice Přemyslovská. ČEZ, který prováděl výměnu kabelů, 

přislíbil však dotčené chodníky obnovit v celé šíři. Ještě před zimou byly dokončeny nové 

chodníky na západní straně ulice. Na té druhé si je bude muset město bohužel zaplatit, 

snad mu to rozpočet v příštích letech umožní.  

Celé žalovské stavební léto vyvrcholilo frézováním povrchu vozovky, následoval 

nový asfalt. Ulice Přemyslovská si to už opravdu zasloužila, předtím se podařilo dokončit 

v mnoha místech nové obrubníky, aby asfalt nebyl pouze jen tak dolitý k trávě. Ač se to 

nepodařilo úplně všude, ulice tím získala trochu více městský vzhled. Obnovu asfaltu 

prováděla Krajská správa a údržba silnic. Oprava žalovské páteřní silnice ulici prospěla, 

i když město možná čekalo přece jen více. Je ale třeba připomenout, že krajská správa silnic 

vozovku jen opravovala a o generální rekonstrukci vůbec neuvažovala. Silnice patří kraji, 

jeho správa silnic má rozhodující slovo. Byla ochotna investovat do opravy právě ony čtyři 

miliony korun. Horní část silnice zůstala neopravena schválně, aby nový asfalt neutrpěl 

během pokračující stavby školy. Nákladní auta a stavební stroje by nový asfalt zničily, 

tento úsek bude proto proveden až na jaře. Nerovnost v úrovni novostavby školy slíbila 

krajská správa silnic vyrovnat v další (jarní či letní) etapě opravy silnice.  

Na jaře příštího roku proběhnou též opravy některých nepovedených míst, zejména 

pak úseku kolem křižovatky s ulicí Na Panenské, kde je vlivem různých špatně zhutněných 

překopů nový asfalt zvlněný. Po zimě si vše pěkně sedne, na jaře stavební firma realizující 

školu vyrovná dlážděnou ulici Na Panenské a asfalt v tomto místě následně urovná. Tato 

nerovnost vznikla stavbou kanalizace, zemina si sedá delší dobu a silničáři to nyní jinak 

vyřešit neuměli. Příslib krajské správy silnic zní, že horní úsek se opraví zjara či v létě. 

Chodník po pravé straně ulice (ve směru k Levému Hradci) nechá město opravit na jaře či 

v létě následujícího roku (v současnosti na něj v městské pokladně chybí finanční 

prostředky). Bude-li situace lepší, bude to jedna ze stavebních priorit roku 2021. Město se 

bude snažit vyjednat s krajem, aby vznikl chodník i tam, kde historicky nikdy nebyl, ale 

byl by potřeba. Město vyjádřilo díky všem, kdo snášeli nepohodlí, vydrželi čekat na úpravu 

vjezdu na svůj pozemek i několik týdnů.  

Výstavba splaškové kanalizace v ulici Za Cihelnou 

Od 1. 6. 2020 započaly stavební práce na výstavbě nové splaškové kanalizace 

v ulici Za Cihelnou a Přemyslovská, v úseku mezi křižovatkou s ul. Přílepská (Lidická) 

a ulicí Za Cihelnou. Tuto kanalizaci bylo nutné provést a odkanalizovat tak několik domů 

podél ulice Přemyslovská a Za Cihelnou, které ač na kopci, dodnes měly jen žumpy. 

Bohužel, velká část trasy této kanalizace je umístěna do vozovky ulice Přemyslovská. 

V rámci výstavby tak došlo k poměrně zásadním dopravním omezením v křižovatce 

i ve vlastní ulici Přemyslovská. Dopravní opatření byla následující, ulice Přílepská 

v oblasti křižovatky ulic Přílepská a Přemyslovská byla průjezdná jenom jedním pruhem. 

Provoz byl řízen semafory. Bylo znemožněno odbočení z ulice Přílepská (Lidická) do ulice 
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Přemyslovská. Objízdná trasa vedla ulicí Václava Havla, odbočení bylo možné jen pro 

autobusy MHD, pro které byl zřízen provizorní štěrkový pruh vedený mimo křižovatku 

(po pozemcích společnosti TALORA). Autobusová zastávka „Roztoky – rozcestí Žalov“ 

byla zachována v obou směrech. Ta ve směru na Levý Hradec s drobným posunem o pár 

metrů směrem na Roztoky (pro bus č. 340, 350 i 359), ta ve směru na Prahu pro autobus 

č. 340 byla posunuta do ulice Přemyslovská (autobusy č. 350 a 359 zůstaly na své zastávce 

v ulici Přílepská). Výše zmíněná opatření byla v popsaném rozsahu potřebná pouze po 

dobu realizace úseku kanalizace v křižovatce. Následně byly semafory v ulici Přílepská 

odstraněny a ulice byla zprovozněna v obou směrech. Po celou dobu stavby zůstala 

v provozu objízdná trasa ulicí Václava Havla, neboť ulice Přemyslovská byla průjezdná 

pouze jedním pruhem. Pěší provoz po chodníku zůstal zachován. 

Rekonstrukce vily čp. 125 v Tichém údolí 

Na jaře byla dokončována rekonstrukce vily čp. 125 v Tichém údolí, která začala 

od podzimu sloužit veřejnosti. V horním patře je vybudována nová třída mateřské školy, 

která je díky svému prostředí opravdu unikátní. Tato třída bude spadat pod MŠ 

Havlíčkova. V druhé části vily jsou umístěny prostory pro spolkovou činnost. Historická 

vila v Tichém údolí čp. 125 byla veřejnosti krátce zpřístupněna (včetně interiérů) 25. června 

od 10.00 do 20.00 hodin za dodržování hygienických opatření v souvislosti s pandemií 

Covid-19. Za zdárnou realizaci rehabilitace vily je zapotřebí poděkovat místostarostovi 

T. Novotnému, který dokázal projekt prosadit ve vedení města. Město tak splatilo dluh 

nejen rodině investorů, ale i sobě samému. Skončilo období zchátralé vily a zanedbané 

přilehlé zahrady. 

Mezi vzrostlými stromy se nyní vila v plné kráse pyšní novým kabátem okrové 

barvy. V obnoveném střešním štítě najdeme vročení, které se vztahuje k pořízení projektové 

dokumentace ke stavbě od architekta Josefa Blechy, jenž zakreslil vilu do plánů v roce 

1896 (kolaudace proběhla následující rok). Vila byla postavena pro továrníka Rudolfa 

Haurowitze, který byl aktivní v obecním zastupitelstvu a podporoval rozkvět Roztok, 

a jeho čtyři syny – Felixe, Ottu, Štěpána Karla a Arnošta. Haurowitzova rodina žije dnes 

na různých místech USA a ve Francii. Architekt J. Blecha navrhl vilu v konzervativním 

eklektickém stylu s fasádami členěnými mělkými rizality (označení pro středovou či 

postranní část průčelí stavby). Ve vile byly po kolaudaci v roce 1897 dispozičně dva velké 

letní byty (v přízemí a v prvním patře). Suterén sloužil jako obslužný prostor. Nová stavba 

výškou i hmotou přesáhla těsně sousedící starší Haurowitzovu vilu čp. 110. Obě vily byly 

plně užívány v letním období, v zimě v nich pobýval pouze domovník.  

V roce 1940 byly vily zabrány Německou říší, po válce připadly městu Roztoky 

a sloužily převážně k levnému nájemnímu bydlení. Vinou zanedbané údržby se větší vila 

čp. 125 ocitla v havarijním stavu. Město přistoupilo k její obnově v roce 2016. Generální 

rekonstrukci podle studie Ing. arch. Tomáše Eflera a následně podle projektu Projektového 

atelieru pro architekturu a pozemní stavby, s. r. o., (odpovědný projektant Ing.  arch. 
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Tomáš Šantavý), prováděla firma Podzimek a synové. Stavbu po celou dobu řídil vedoucí 

projektu Lukáš Vykydal. Nejvýraznějším akcentujícím prvkem hlavního průčelí vily je 

nárožní rizalit odlehčený částečně otevřenými lodžiemi a obnoveným novorenesančním 

štítem. Zábradlí lodžií, ale též parapetové výplně některých oken, tvoří balustráda. 

Jednotícím motivem celé fasády je zdvojená pásková bosáž (plastické vyznačení 

kvádrového zdiva) uplatňující se na nárožích vily. Některé prvky historické štukové 

výzdoby fasády byly objeveny až po odkrytí novodobých nevhodných omítek. Průčelí krášlí 

oblíbené historizující prvky – konzoly s reliéfy dívčích hlav, ozdobné klenáky či volutové 

konzoly a kartuše s písmenem H – monogramem stavebníka. Díky detailní práci firmy 

Pracom, s. r. o., máme možnost spatřit nyní původní výzdobu fasády. Stejně tak prošly 

rukama štukatéra Lukáše Sýkory vnitřní omítky – supraporty u obložek dveří nebo rozety 

stropních svítidel (nyní částečně zastíněny novodobými svítidly).  

Dalším dekorativním prvkem opakujícím se v obou vilách jsou leptaná skla 

zasazená v oknech lodžií i ve výplních dveří v interiéru. Tyto a jiné interiérové dřevěné 

prvky (např. táflování), včetně skleněných okenních výplní, restaurovala firma 

OZ VEKRA + Řemesla, s. r. o. Velmi zajímavé jsou zrestaurované dřevěné balustrády 

ohraničující malé pódium u oken v původních jídelnách v obou patrech. Vymezují místo, 

které sloužilo zřejmě k chvilce odpočinku obyvatelů vily. Zpět vrácena jsou také kachlová 

kamna, která zbyla v domě jediná, o jejich dnešní stav se postaral restaurátor Petr 

Miklíček, jenž zároveň ošetřil původní podlahovou dlažbu. Dřevěné parketové podlahy 

repasovala a doplnila Dřevovýroba Podzimek. Samotná rekonstrukce památkově chráněné 

vily byla samozřejmě nesmírně finančně náročná, 56 000 000 korun je obrovská částka. Je 

za ní ale odvedena dobrá práce. 

Ve vile je v přízemí místo pro spolky i pro mateřskou školu. Provoz školky 

a Roztoče, vítěze tendru na využití přízemí, bude oddělen, školce připadne zvelebený kus 

pozemku za domem. Vzniklo tam podle architektonického návrhu dětské hřiště se skvělou 

výbavou. Prostor před vilou bude od podzimu přístupný veřejnosti coby městský park 

s pevně danými otevíracími hodinami. Bude za přesně stanovených podmínek způsobilý 

k pronájmu pro pořádání kulturních a společenských akcí. Výhodou je, že podzemí domu je 

od ostatního provozu odděleno, tedy na toaletu a do šatny je možný přístup bez průchodu 

vilou. Vila bude mít svého správce, který bude kontrolovat její stav, večer zamykat 

zahradu, řešit drobné provozní závady. 

Obnova historické cihlové cesty mezi areálem vil v Tichém údolí a horními 

Roztokami stále pokračuje. Cesta povede kolem pozemku rekonstruované vily čp. 125. Je 

vypracován projekt autorů architektů Skřivánka a Nechanického. Práce již započaly, 

vzhledem k náročnosti terénu i financí jsou rozvrženy na více let. 
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Den otevřených dveří ve vile č. 125, zdroj: https://www.facebook.com/muzeumroztoky/photos 

Renovace verandy u vily čp. 110 v Tichém údolí  

Již v létě byl odstraněn břízolitový nátěr fasády vily, původní omítka je omšelá, ale 

domu rozhodně sluší víc než socialistická šeď. Na konci roku 2020 byly dokončeny 

rekonstrukce dřevěných prvků verandy v průčelí objektu a provedena obnova skleněných 

vitráží. Oprava byla financována jak z městského rozpočtu, tak i z příspěvku ministerstva 

kultury. Pokud vyjde příslušný grant, bude využit na opravu střechy vily. Samozřejmě 

na celkovou rekonstrukci vily nelze vzhledem k prioritám investičních akcí města v této 

době ani pomyslet. Po několikaletém odkladu byla v červnu 2019 zahájena za podpory 

Ministerstva kultury České republiky 1. etapa záchranných prací realizovaná firmou 

GEMA ART, International, s. r. o., která spočívala zejména v rekonstrukci vstupního 

dvouramenného schodiště. Dlouholetým zanedbáním údržby domu došlo k naprostému 

rozvolnění celé konstrukce schodiště. Před zahájením prací tak musely být nejdříve 



55 

 

vyřezány dřeviny a odstraněny kořeny, které zasahovaly hluboko do konstrukce zdiva. V 

průběhu jejich odstraňování bylo zjištěno, že kořenový systém spolu s následným 

zatékáním vody do zdiva zcela rozvolnil celou schodištní stavbu. Bylo proto rozhodnuto 

demontovat obě ramena schodiště včetně základů a nástupu horní rovné části a provést 

jeho kompletní hmotovou i vizuální rekonstrukci. Proběhly práce na rekonstrukci 

dekorativní verandy, která byla zhotovena z vyřezávaných dřevěných polí doplněných 

ornamentálním zasklením. Práce probíhaly formou restaurování dochovaných polí 

doplněných přesnou replikou poškozených nebo ztracených částí. Před závěrem této druhé 

etapy prací byla ještě provedena i finální úprava štukové vrstvy na zdivu schodiště 

v návaznosti na celkovou architekturu parteru stavby. V této souvislosti je třeba znovu 

připomenout, že dlouhodobou absencí důkladné údržby došlo k výraznému navýšení 

finančních prostředků nutných pro opravu tohoto památkového objektu. Podobnou situaci 

lze očekávat i při dalších záchranných pracích této památkově chráněné vily, vila čp. 110 

se ale dočkala alespoň dílčího vylepšení.  

  

  

Renovace verandy a schodů vily č.p. 110, zdroj: soukromý archiv Tomáše Novotného 

Nový územní plán  

Nový územní plán bude důležitým dokumentem pro tvorbu budoucnosti našeho 

výjimečného města. Veřejné projednání územního plánu se konalo ve středu 11. 11. 2019 

od 17.00 hod. v kongresovém sále hotelu Academic. Územní plán s vyznačenými změnami 
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byl k nahlédnutí v úředních hodinách na odboru správy a rozvoje města a též je vyvěšen 

na webu města. Připomínky a námitky bylo možné podávat, v souladu se stavebním 

zákonem, maximálně týden od uskutečnění veřejného projednání, tedy do 18. 11. 2019, 

datovou schránkou, poštou či přímo do podatelny městského úřadu. Následně, dne 

21. 2. 2020, pořizovatel odeslal na dotčené orgány písemnost „Žádost o stanoviska 

krajského úřadu a dotčených orgánů k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu 

vypořádání připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Roztoky pro veřejné řízení“ 

dle ust. § 53 stavebního zákona. Termín na jejich stanoviska je zákonem stanoven 

do 30 dnů od obdržení písemnosti, tedy do 22. 3. 2020. O výsledném souhrnu požadavků 

vzešlých z těchto stanovisek je pořizovatel povinen informovat členy zastupitelského sboru 

přímo na zasedání zastupitelstva. To bylo plánováno na měsíc duben, s ohledem 

na nouzový stav byl tento bod programu zařazen až do červnového zasedání. 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s předloženým dokumentem a hlasováním odsouhlasilo 

návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vypořádání uplatněných připomínek. Současně 

uložilo pořizovateli zajistit vyhotovení dokumentace návrhu územního plánu Roztoky pro 

opakované veřejné projednání dle ust. § 53 stavebního zákona s promítnutím změn a úprav 

dle výše uvedeného s tím, že budou respektovány všechny pořízené či pořizované regulační 

plány a územní studie v maximální možné míře a budou respektovány požadavky 

na upřesnění ze strany vedení města. Dne 30. 9. 2020 předal projektant společnost T-plan 

městskému úřadu upravenou verzi nového územního plánu, čímž byla splněna podmínka 

pro vyhlášení opakovaného veřejného projednání územního plánu města Roztoky dle ust. 

§ 53 stavebního zákona. Termín bude vyhlášen oficiálně prostřednictvím úřední desky 

městského úřadu, ale s využitím této prezentace byli občané pozváni na toto veřejné 

projednání, které se mělo konat dne 11. 11. 2020 od 17.00 hod. v kongresovém sále hotelu 

Academic. Toto veřejného projednání územního plánu však s ohledem na omezené možnosti 

shromažďování v souvislosti s pandemií koronaviru nebylo možné uspořádat. Nový termín 

veřejného projednání bude stanoven v dostatečném předstihu, zřejmě až v měsíci lednu. 

Občané byli vyzváni, aby sledovali úřední desku města, informace budou zveřejněny i na 

Facebooku.  

Výstavba Dobrovolného ulice a další 

Ve finále se ocitla výstavba Dobrovolného ulice (kanalizace, nové chodníky a ulice, 

osvětlení). Velkým nákladem byl vybudován a zkultivován 

další kousek Roztok. Výrazného vylepšení se dočkala cesta 

z Riegrovy ulice na Háj. Cesta je téměř hotova a je výrazně 

sjízdnější. Další stavbou, která byla mnohasettisícovým 

nákladem opravena, je zeď Žalovského potoka, resp. její první 

etapa (část v nejhorším stavu).  

Oprava zdí u žalovského potoka, zdroj: soukromý archiv Tomáše Novotného 
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Kácení suchých stromů a sázení stromů nových 

V serpentině, na špatně přístupném místě, uhynuly dvě desítky modřínů. Podepsalo 

se na nich sucho minulých let a během podzimu byly pokáceny. Příští rok proběhne 

náhradní výsadba – částečná, protože některé stromy byly náletové. Na Palachově třídě 

začala na přelomu října a listopadu výměna dožívajících ořešáků. Stromy byly prohlédnuty 

odborníkem, který doporučil stejný postup také u jednoho akátu u radnice. Nejméně desítka 

stromů, vzrostlých jasanů, uschla i v lesoparku v ulici Nad Vinicemi. Do zimy je třeba 

některé z nich odstranit, neboť z nich padají větve, navíc, vedle je školka a lesík je hojně 

využíván na procházky občanstva. I za ně budou vysazeny v dalších dvou letech stromy 

nové, nadto pokácení velkých stromů umožní vzrůst těch malých pod nimi. 

Velká přestavba nádraží  

Schůzka, která se odehrála na konci listopadu v prostorách nádraží, zřejmě finálně 

odstartovala odloženou rekonstrukci. Podle sdělení Správy železnic roztocké nádraží 

od února roku 2021 započne rok a půl trvající stavba, změní se nástupiště (cílem je 

vybudování bezbariérových přístupů), objeví se výtahy a nový podchod až do muzea, nové 

bude zastřešení peronů. Práce budou zejména v březnu velmi hlučné a několik dní musejí 

bohužel probíhat i v noci. Město se bude snažit, aby změny k lepšímu doznala i historická 

budova. Je slíbena nová dlažba, moderní WC a celková kultivace budovy. Stavba je plně 

v režii Správy železnic. Město téměř čtvrtmiliardovou akci ani neorganizuje, ani 

nefinancuje, s výjimkou drobného příspěvku na podchod do zámku. O ten se jinak dělí 

investor se Středočeským krajem. Zástupci Správy železnic město ujistila, že komunikaci 

s občany, varování před hlukem během prací, provozní problémy – vše bude řešit. Dopravní 

spojení by podle sdělení odpovědného zástupce SŽ nemělo být narušeno. Městu ovšem 

investor přestavby vypověděl nájem parkoviště – cca od půlky či konce ledna tedy nebude 

možno parkovat u nádraží na obvyklých místech. Město se bude snažit zajistit náhradní 

parkovací plochy. 

Bezpečnostní situace 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, stanice Roztoky 

Profesionální jednotka HZS Středočeského kraje stanice Roztoky zasahovalo v roce 

2020 u 222 událostí v celém hasebním obvodu stanice HZS Roztoky. Z tohoto počtu 

bylo 53 událostí v katastru města Roztoky. Zbytek se udál v okolních obcích v působnosti 

naší stanice HZS. K významnějším zásahům v roce 2020 požár skladu obalových materiálů 

ve 2 NP haly v Kralupech nad Vltavou, kde byl vyhlášen třetí stupeň poplachu 

a zasahovalo zde 31 jednotek. Další z větších událostí v tomto roce byl výbuch a následná 

destrukce bytového domu v obci Tursko. Zde byl vyhlášen druhý stupeň poplachu. Počet 

zranění byl 3 osoby, z toho 2 těžce, k transportu zraněného byl použit vrtulník ZZS 

a 8 osob bylo evakuováno bez zranění. 
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Sbor dobrovolných hasičů  

Dobrovolní hasiči budou mít k od letošního roku k dispozici novou moderní 

cisternu, která je financována z dotace se spoluúčastí města. Je dokončována nová hasičská 

stanice na Solníkách v Masarykově ulici. Stavba pokračuje, velká část prací se provádí 

svépomocí. Město Roztoky finančně přispělo na podlahu v garážích stavby a roztocké 

firmy Pohl a Kazimour rovněž přispěly sponzorským darem, pan Pohl zapůjčil techniku 

a pan Kazimour dodal stavební materiál. Momentální prioritou bude dostavět část pro 

zdravotnickou záchrannou službu. Za letošní rok bylo provedeno 32 zásahů, z větších 

událostí byly dvě dopravní nehody se zraněním, kde u jedné naše jednotka zasahovala jako 

první, a dále zásah u požáru svahu v Úholičkách. 

Mladí hasiči 

Pro oddíl Mladých hasičů rok 2020 nebyl bohužel moc příznivý. Covid-19 narušil 

nejen pravidelné schůzky, ale i soutěže. Hned při první příležitosti možného setkávání, 

děti opět začaly trénovat a připravovat se na soutěžní utkání.  

Městská policie 

V roce 2020 byl personální stav Městské policie Roztoky 10 strážníků. 

V tomto roce bylo: 

- na pokutách uloženo celkem 241 100, - Kč  

- uložena celkem na pokutu na místě částka 134 800,- Kč 

- celkem bylo projednáváno 723 přestupků v dopravě  

- z toho 80 přestupků bylo oznámeno správnímu orgánu, tj. Odboru přestupků – oddělení 

dopravních přestupků Městského úřadu Černošice  

- bylo šetřeno celkem 148 přestupků proti majetku, veřejnému pořádku, občanskému soužití 

a územní samosprávě, 106 jich bylo vyřešeno uložením blokové pokuty v příkazním řízení 

na místě a 42 jich bylo oznámeno správnímu orgánu 

- v rámci hlídkové činnosti bylo zajištěno a následně předáno Policii ČR k realizaci celkem 

18 pachatelů trestné činnosti 

- v rámci hlídkové činnosti bylo zajištěno a následně předáno Policii ČR k realizaci celkem 

8 řidičů, kteří řídili vozidlo po požití alkoholu  

- v rámci hlídkové činnosti zajištěny a následně předány 10 hledaných osob  

- v rámci hlídkové činnosti byla nalezena 4 vozidla v pátrání  

- bylo provedeno za loňský rok celkem 47 odchytů volně pobíhajících psů 

- v rámci hlídkové činnosti bylo kontrolováno celkem 820 osob, zejména v nočních hodinách 
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Po většinu roku 2020 v době pandemie koronaviru COVID 19 byla hlídková činnost 

strážníků MP Roztoky zaměřována na dodržování povinností nařízení vlády, a to 

zejména povinnost nošení ochranných pomůcek dýchacích cest, shlukování, uzavření 

obchodů a restaurací, zákaz vycházení po stanovené hodině, a další. 

Kamerový systém ve městě zahrnuje 5 kamer, kamerový bod Tyršovo náměstí snímá prostor 

Tyršově náměstí, tj. prostor křižovatky, parku, před poštou apod. Kamerový bod Přílepská 

ulice (Žalov) snímá výjezd a příjezd do města Roztoky, a to směrem od Velkých Přílep. 

Kamerový bod U Zámečku snímá prostor ulice Nádražní, křižovatka s ulici Tiché údolí 

a samotný výjezd na Prahu. Kamerový bod U nádraží ČD v Roztokách, kde jsou umístěny 

dvě kamery, které byly nainstalovány koncem roku 2009, snímá prostor parkoviště a příjezd 

k tomuto parkovišti. 

Zdravotnictví 

V roce 2020 byly v našem městě zajištěny tyto zdravotnické služby:  

praktičtí lékaři 4  

dětští lékaři 2  

3 stomatologové + 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  

ambulantních lékařských služeb v městské nemocnici:  

interní ambulance 1  

praktická lékařka 1  
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ortopedická ambulance 2  

neurologie 1  

rehabilitace, ambulance 1  

RTG 1  

Sono, ultrazvuk 1  

RHG s.r.o. spravuje i nadále 77 lůžek následné péče.  

Lékařská pohotovostní služba: nejbližší Kladno, K Nemocnici 2814  

Lékařská pohotovost na letišti Václava Havla Praha 

Stomatologická pohotovost: Městská poliklinika Praha, Spálená 12  

Od roku 2003 je v Roztokách dům s pečovatelskou službou. Nacházejí se v něm 

byty zvláštního určení pro seniory nad 65 let, kteří jsou soběstační. Byty jsou přidělovány 

na základě žádostí občanů. O přidělení bytů žadatelům rozhoduje rada města. Objekt 

spravuje Město Roztoky. Dům je dvoupodlažní a tvoří jej 26 bytů zvláštního určení. Pro 

jednotlivce slouží 24 bytů (z toho 6 bezbariérových), 2 byty jsou vyhrazeny pro manželské 

dvojice. 

Od roku 2014 je v Roztokách v provozu Domov Alzheimer, který poskytuje 

individuálně zaměřenou sociální a zdravotní péči lidem s chronickým duševním 

onemocněním, zejména s Alzheimerovou nemocí. 

Covid-19  

Celý svět zasáhla epidemie nemoci covid-19. V naší zemi byl vyhlášen nouzový stav 

a celá řada opatření, která se dotkla života všech lidí. Samozřejmě se to dotklo i života 

v našem městě. Strach z koronaviru, který se po Evropě šířil a ohrožoval životy lidí, byl 

cítit i zde. Je uváděno, že virus se do Evropy dostal z čínského města Wu-chan a počtem 

obětí již překonal epidemii SARS, jež řádila v letech 2002 až 2003. Z Číny se epicentrum 

přesunulo do Itálie a posléze do celé Evropy. Počet obětí koronaviru stále rostl. 

Městská rada neměla svou obvyklou agendu. Ba naopak, čtyři její členové se spolu 

se dvěma či třemi úředníky radnice zabývali téměř po měsíc tím, co se snad dá nazvat 

krizovým řízením obce. Od 10. března šly události za sebou v poměrně rychlém sledu, 

nejprve storno nájmů ve školních prostorách, uzavření hřišť, přerušení spolkové činnosti, 

uzavření škol. 

Základní škola a většina mateřských školek (kromě Mateřské školy v Havlíčkově 

ulici, která zajišťovala po celou dobu provoz pro cca. deset dětí zdravotníků a záchranářů) 

byly uzavřeny 11. března a den na to, 12. března, byl na území ČR vyhlášen nouzový stav. 

Starosta J. Jakob svolal na 16. března krizový štáb hojně navštívený hasiči, zdravotníky, 
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policisty, úředníky, a to dle předepsaného složení. Plakátovací plochy města byly 

připraveny na výlep aktuálních informací.  

    l  

   
 

Zasedání krizového štábu a další březnová opatření, zdroj: soukromý archiv Tomáše Novotného 

V úterý 17. března vypukla doba, kterou jsme doposud neznali a nezažili. Doba 

roušková, dezinfekční, informační, obvolávací, respirátorová. Radnice našeho města 

nezahálela a obrovské vzepětí sil přišlo od aktivní občanské veřejnosti. Dobrovolnice 

z Roztoče, roztocké školy a mateřských školek a z dalších spolků stříhaly, šily, roznášely, 

přidělovaly roušky. Majitelé či provozovatelé obchodů, které zůstaly otevřeny, lepili na 

dveře nová oznámení o rouškách, návody na jejich šití. Darovanými plexiskly dobrovolníci 

vybavili lékárnu, pekárnu a masnu. Dřevěné konstrukce zhotovili pánové Pávek, 

Kozlovský, Heřmánek a Potužník. Dobrovolníci nejen z řad skautů roznesli všude možně 

roušky, nová oznámení o aktuální situaci ve městě, nákupy potřebným apod. Únětický 

pivovar a Solární asociace, z. s. věnovaly respirátorů a roušek, roztočtí sokolové darovali 

ochranné štíty, rodina Nguyen Thi Thuy, která provozuje žalovskou večerku, věnovala 

první z finančních darů i roušky a dezinfekční prostředky. Dezinfekční prostředky daroval 

i Středočeský kraj, tyto prostředky byly následně distribuovány roztockým seniorům.  

Radní V. Drdová zajišťovala nejen distribuci roušek, ale i kontakt s Domovem 

Alzheimer a s Domem pečovatelské služby. K jejímu nasazení patřily i vlídné rozpravy 

s roztockými seniory, z nichž někteří nesli současnou situaci velmi těžce. O stravování 

seniorů se v době uzavření školní jídelny starali jejich rodinní příslušníci, případně 

pečovatelky. Vedle dobrovolných hasičů, městské policie, skautů a sokolů bylo připraveno 

pomáhat svým spoluobčanům více než 50 dobrovolníků koordinovaných vedením města 

a městským úřadem. Během dvou dnů se podařilo roznést zhruba 1000 ks lahviček 
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dezinfekce na ruce, roušky a letáky s důležitými telefonními čísly s nabídkou pomoci. 

Cílovou skupinou byli všichni senioři. Dobrovolníci nabízeli svou pomoc při obstarávání 

nákupů, vyzvednutí léků v lékárně, venčení pejsků, pomoci na zahrádce či popovídání si. 

Všichni dobrovolníci registrovaní městským úřadem byli vybaveni průkazkou dobrovolníka 

s razítkem městského úřadu, rouškami, rukavicemi a dezinfekčním gelem.  

   
 

Distribuce dezinfekce a ochranných prostředků, zdroj: soukromý archiv Tomáše Novotného 

Dům s pečovatelskou službou byl v této době uzavřen, zákaz vstupu do budovy 

mimo jeho obyvatel byl veřejností respektován. Rodinní příslušníci seniorům nakupovali 

a nákupy jim předávali před vchodem domu. Komu nemohla nakoupit rodina, tomu 

pomohly pečovatelky, a to bez úhrady za službu. Všichni obyvatelé domu s pečovatelskou 

službou dostali dvě roušky pro nošení ve společných prostorách a chodbách domu. Do domu 

nedocházela uklízečka, aby byl zamezen vstup všem cizím osobám. Úklid a péči v této době 

zajišťovaly 2 pečovatelky. Bylo dbáno na častější dezinfekci společných prostor, zejména 

madel, klik, výtahu atd. Rozvoz obědů pro roztocké seniory probíhající v rámci 

pečovatelské služby pokračoval. Po uzavření školní jídelny byly obědy odebírány 

z Domova Alzheimer. Psychickou a duchovní podporu seniorům nabídly paní farářka 

Jarmila Kučerová a kazatelka Kristýna Ptáčková z ČSH, psychologickou podporu nabídla 

klinická psycholožka z Lexíku. Obědy s rozvozem zdarma seniorům nabídl hotel Academic. 

Mnozí senioři se do dobrovolnického dění aktivně zapojili a podpořili šití roušek, někteří 

roušky přímo šili, jiní dodali materiál – látky, cíchy, tkalouny, gumičky. 

Jednou či dvakrát týdně svolával starosta městskou radu, která byla spolu 

s tajemníkem a šéfem správy města nouzovým direktoriátem Roztok. Radní M. Hadraba 

obvolal lékaře a udržoval s nimi kontakt, včetně zajišťování ochranných pomůcek a jejich 

distribuci od krajského úřadu. Většina roztockých lékařů obětavě fungovala, ti seniorní 

alespoň jako konzultanti po telefonu. Úřad fungoval v omezeném režimu. Rada města 

souhlasila i s tím, aby se na obec obraceli i lidé v nouzi, ti, kdo přišli o práci či nemohou 

platit z prokazatelných důvodů obci nájmy pro podnikání či za byt. 

Školská zařízení postupně rozeběhla komunikaci s rodiči a online výuku. Mateřská 

škola Havlíčkova zajišťovala celodenní péči včetně stravování pro děti zdravotníků a všech 

záchranných složek. Pravidelně sem docházelo cca 8 až 10 dětí. Mateřská škola Spěšného 
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zavedla výuku na dálku zaměřenou na předškolní vzdělávání, grafomotoriku, hravé úkoly 

a aktivně komunikovala s rodiči a pracovala na výukových materiálech. Mateřská škola 

Přemyslovská zavedla výuku na dálku, intenzivně pracovala na nových výukových 

materiálech a připravovala nový kabinet pro práci asistentů s integrovanými dětmi. Paní 

učitelky z této školky se aktivně zapojily do šití roušek. Zápisy do mateřských škol 

a základní školy probíhaly online v měsíci květnu. Základní škola byla v době uzavření 

škol mimo jiné připravena zajistit péči o děti zdravotníků, záchranných složek 

a pracovníků v sociálních službách. Byla krajem vybrána, a byla tudíž i povinna přijmout 

do péče i děti, které nejsou jejími žáky. Pedagogové byli s rodiči i s dětmi v kontaktu, 

průběžně kontrolovali zadanou práci, mnohé učitelky a vychovatelky ve volných chvílích 

usedly k šicím strojům a šily roušky. 

Na základě zkušeností a zpětné vazby byla v základní škole postupně 

sjednocována, zjednodušována a zlepšována pravidla online výuky a propojovány všechny 

oblasti, které s tímto typem vyučování souvisely. Hlavní důraz byl kladen na klíčové 

předměty a na 9. ročníky, které v brzké době čekala přijímací řízení na střední školy. 

Na prvním stupni byla zvolena cesta především e-mailů a Google učeben, na druhém stupni 

cesta Bakaláře a Google učeben. Další nadstavbou byla online setkávání s učiteli. Byla 

nabídnuta pomoc asistentů pedagoga při domácím vzdělávání dětí. Svou pomoc 

s doučováním nabídli i skauti z Roztok – studenti gymnázií nebo vysokých škol. Rodinám, 

které neměly k dispozici potřebné technické vybavení, byla nabídnuta v součinnosti 

s městem Roztoky podpora – např. zajištění internetového připojení nebo zapůjčení 

tabletů. Žákům i rodičům pomáhaly také speciální pedagožky, školní psycholožka či 

vychovatelky školní družiny. V Základní umělecké škole rovněž probíhala online výuka 

„na dálku“. 

Muzeum na svých stránkách rozběhlo virtuální muzejní programy. Pro veřejnost 

byly vytvářeny Muzejní kvízy, pravidelně zveřejňované v podobě jednoduchých formulářů. 

Každý kvíz reflektoval určité téma a byl doplněn o fotografie z archivu muzea. 

Původně plánovaný termín otevření školských zařízení ve čtvrtek dne 

14. května 2020 byl v důsledku vládních opatření posunutý na 25. květen.  

V hotelu Academic byli bohužel s příchodem neočekávané situace, která měla velký 

dopad na cestovní ruch, nuceni přemýšlet, jak tuto situaci zvládnout. Vzhledem k tomu, 

že se školy a některé koleje rozhodly ke kroku, kdy studenti museli opustit své ubytování 

a ze dne na den se ocitali v nesnázích, jednatel Academicu se rozhodl rychle jednat 

a poskytnout zahraničním studentům ubytování a možnost zůstat v České republice. 

Studenti tak nadále mohli pokračovat ve studiu bez překážek. Neodkladně se v té chvíli 

také začala připravovat a zařizovat opatření, která zajišťovala bezpečnost a ochranu 

zdraví nejen uvnitř budovy, ale také pro okolí. Tato opatření zahrnovala zvýšený kamerový 

dohled, kontrolu studentů a jejich chování, ubytování kurátorů přímo v Academicu, 
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zajištění zvýšené hygieny proti šíření možného virového onemocnění zahrnující poskytnutí 

roušek a dezinfekcí zdarma a dohled nad nočním klidem po 22. hodině.  

Ke dni 2. 11. bylo v našem městě více než 200 spoluobčanů pozitivních na Covid-

19. Bylo to více, než byl celorepublikový průměr. Situace byla opravdu vážná a bylo 

nezbytné, abychom všichni dodržovali všechna opatření vlády. Občanům byla nabízena 

pomoc s nákupy pro osamělé, seniory a všechny potřebné, zároveň byla nabízena 

i poradenská služba (zaměstnanci sociálního oddělení MěÚ). Duchovní podporu 

zajištěnou římskokatolickou církví poskytoval otec Petr M. Bubeníček (např. krátká 

soukromá modlitba s možností přijmout eucharistii), duchovní a psychologickou podporu 

zajišťovala i Církev československá husitská (duchovní Mgr.  Kristýna Ptáčková 

a Mgr. Jarmila Kučerová). Mateřské školy dále fungovaly. Základní škola přešla od 

14. října opět na online výuku, zároveň zajišťovala prezenční výuku pro děti pracovníků 

IZS a sociálních služeb. Provoz jídelny s výdejem jídel zůstal zachován. Škola zajistila 

potřebným žákům pomoc s IT vybavením a připojením k internetu pro zabezpečení online 

výuky. Základní umělecká škola přešla rovněž opět na online výuku. Dětská hřiště zůstala 

otevřená. Dům s pečovatelskou službou nebyl v tuto chvíli uzavřen, jeho obyvatelé 

a návštěvníci byli však požádáni, aby omezili návštěvy jen na ty nezbytné a na dobu 

nezbytně nutnou a o nošení roušek ve společných prostorách domu. Prostory DPS byly 

pravidelně důsledně dezinfikovány. Úřední hodiny městského úřadu byly omezeny 

na pondělí a středu vždy od 8.00 do 10.00 a od 14.00 až 17.00 hodin. Občany byli 

požádáni, aby navštěvovali úřad jen v naprosto nezbytných záležitostech a preferovali 

elektronickou komunikaci. Výskyt onemocnění Covid-19 se však nevyhnul ani 

zaměstnancům městského úřadu. Městská knihovna byla z preventivních důvodů 

uzavřena. Veřejné projednání nového územního planu, které se mělo konat 11. 11., bylo 

odloženo. Zasedání zastupitelstva města probíhala online. Ochranné pomůcky byly pro 

potřeby městského úřadu, DPS a všech příspěvkových organizací zabezpečeny 

v dostatečném množství včetně nezbytných zásob, které byly průběžně doplňovány. 

Otvírací doba sběrného dvora byla upravena, o sobotách byl sběrný dvůr uzavřen. Státní 

svátek 17. 11. byl připomenut jen komorním položením kytic. Tradiční rozsvěcení 

vánočních stromů proběhlo bohužel bez doprovodných akcí.  

Městský úřad Roztoky připomínal všem seniorům starším 65 let s trvalým pobytem 

v Roztokách a držitelům průkazu pro zdravotně postiženého bez ohledu na věk, že si 

mohou na MěÚ požádat o příspěvek na dopravu k lékaři a do lékárny po Roztokách nebo 

do Prahy, Velkých Přílep a zpět. K dopravě bylo možno využít jakoukoli taxislužbu včetně 

dopravní služby pro handicapované. Výše finančního příspěvku byly stanoveny 

následovně: na jednu jízdu k lékaři a do lékárny po Roztokách 50Kč (k lékaři a zpět 

celkem 100Kč), na jednu jízdu k lékaři do Prahy, Velkých Přílep 100Kč (k lékaři a zpět 

celkem 200Kč), držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P na jednu jízdu po Roztokách k lékaři 

a do lékárny ve výši 100Kč (k lékaři a zpět celkem 200Kč). Příspěvek byl proplácen 
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po předložení originálu dokladu o zaplacení dopravy (bylo možné předložit najednou více 

nastřádaných účtenek) a vyplnění žádosti. Účtenky bylo možné předat osobně nebo 

prostřednictvím blízké osoby na Městský úřad Roztoky – na odd. sociální a DPS. 

Příspěvek od města byl proplacen také při předložení originálu dokladu při využití dopravy 

pro handicapované a seniory k lékaři. 

Školství 
Během letošního roku byla započata výstavba nové školní budovy v Žalově-

Cihelně. Stavba včetně potřebné technické infrastruktury vyjde na téměř 200 milionů Kč. 

Smlouva byla podepsána se stavební společností CL-EVANS s.r.o. Realizace stavby by 

měla trvat 11 měsíců od předání staveniště. Budova školy by tedy měla být hotová na jaře 

roku 2021, tělocvična ji bude následovat později. Je plánováno, že nová škola bude stát 

nejpozději v první části příštího roku a děti a zaměstnanci ji budou moci užívat od září 

školního roku 2021/22. 

Základní škola Zdenky Braunerové 

Výuku škola realizuje ve dvou objektech. Hlavní areál je umístěn na Školním 

náměstí 470, patří k němu i budova školní družiny a školní jídelny v ulici 

17. listopadu 711, Roztoky. Druhý objekt se nalézá v Zaorálkově čp. 1300, kde probíhá 

výuka prvního stupně a provoz školní družiny a školní jídelny.  

Základní škola Zdenky Braunerové měla školním roce 2019/2020 celkem 938 žáků 

ve 39 třídách, z toho 25 tříd na 1. stupni ZŠ a 14 tříd na 2. stupni ZŠ. Ve školním roce 

2019/2020 bylo do pěti prvních tříd přijato celkem 117 žáků – do žalovské školní budovy 

47 žáků a do roztocké školní budovy 70 žáků. Ve škole od září 2019 působilo 55 

vyučujících a 19 asistentů pedagoga a vychovatelek. 

 S novým školním rokem vznikly nové třídy nad jídelnou, jedna z nich byla 

využívána školní družinou, bohužel 1. 11. 2019 došlo k havárii a třídy byly uzavřeny a do 

června 2020. Také byl rozšířen prostor školní jídelny, avšak z důvodu havárie 26. 11. 2019 

byly prostory uzavřeny do června 2020. 

Základní škola Zdenky Braunerové měla ve školním roce 2020/2021 celkem 
948 žáků ve 40 třídách, z toho 25 tříd na 1. stupni ZŠ a 15 tříd na 2. stupni ZŠ. Ve 
školním roce 2020/2021 bylo do pěti prvních tříd přijato celkem 118 žáků – do žalovské 
školní budovy 41 žáků a do roztocké školní budovy 76 žáků. V září 2020 ve škole působilo 
62 vyučujících a 20 vychovatelek a asistentů pedagoga. 

Škola má celkem k dispozici 39 kmenových učeben, žalovskou a roztockou učebnu 
informatiky, tři tělocvičny, výtvarný ateliér a cvičnou kuchyň. Školní knihovna je v budově 
na Školním náměstí. K výuce tělesné výchovy a zájmovému vzdělávání je využíváno nově 
vybudované venkovní hřiště. Výuka ve školní družině je realizována ve vlastních hernách 
a v kmenových učebnách, které jsou účelně vybaveny. Žáci mají zajištěn prostor pro oddych 
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a relaxaci. Bezbariérový přístup a pohyb v budově Roztoky je zajištěn osobním výtahem. 
Téměř ve všech učebnách je k dispozici dataprojektor propojený s počítačem učitele, 
v 18 učebnách je interaktivní tabule, vyučující mají pro výuku dostatečné množství 
pomůcek, které jsou postupně doplňovány na základě požadavků jednotlivých pedagogů 
anebo předmětových komisí. Funkce kmenových učeben částečně převzaly učebny odborné 
– chybí laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů, šatny, kabinety, hovorny 
a dodatečné zázemí pro přípravu pedagogů. Žáci k relaxaci o přestávkách využívají 
pingpongové stoly, které jsou umístěny na prostorných chodbách. 

Školské poradenské pracoviště pracovalo v roce 2020 v následujícím složení: školní 

psycholožka, zároveň i vedoucí školního poradenského pracoviště), dvě výchovné 

poradkyně, tři speciální pedagožky a metodička prevence, která se zároveň věnuje 

kariérovému poradenství. Školské poradenské pracoviště mohou kontaktovat jak sami žáci, 

tak i rodiče, pokud se domnívají, že dítě má jakékoliv problémy ve vyučování nebo 

v kolektivu. Jeho pracovníci jsou k dispozici také v případě, že žák prochází náročnou 

situací, která může ovlivnit jeho školní úspěšnost i chování ve škole. S dětmi se mohou jeho 

pracovníci potkávat také v rámci práce s třídními kolektivu při aktivitách cílených na 

zjišťování třídního klimatu a posílení pozitivní atmosféry ve třídě, v rámci třídnických 

hodin, adaptačních či zážitkových kurzů. 

Při Základní škole Zdenky Braunerové pracuje Školská rada, které předsedá P. 

Kazdová. Zřizovatele v ní zastupují S. Boloňský, V. Drdová, M. Matas, rodiče zastupují 

P. Kazdová, K. Kuncová, P. Nohel, a pedagogický sbor zastupují M. Kubánková, 

V. Šporclová, M. Bromovská. V doplňkových volbách 15. 9. 2020 byla do Školské rady za 

odcházející M. Kubánkovou zvolena D. Hegerová. 

V roce 2020 bylo ve škole realizováno několik projektů, je to například projekt Škola 

pro všechny III. (1.9.2020 – 31.8.2021) podporující základy vzdělávání rozvojem 

čtenářské gramotnosti a robotiky, podporující kvalitnější vzdělávání dětí a žáků 

ohrožených školním neúspěchem, a dále zaměřený na sdílení zkušeností mezi pedagogy, na 

tandemovou výuku, a možnost zahraniční stáže. Projekt také podporuje osvětové 

a komunitní aktivity školy. 

Projekt O2 Chytrá škola (1. 9. 2020 – 30. 6. 2021) má za cíl zvýšení virtuálního 

bezpečí našich žáků a přispění k pozitivnímu školnímu klimatu a předcházení negativním 

dopadům prostřednictvím využívání moderních technologií. 

Dlouhodobé projekty Poznáváme zajímavosti evropských 

měst – Skawina (dlouhodobá partnerská spolupráce se základní školou ve Skawině 

v Polsku) a Poznáváme zajímavosti evropských měst – Poprad (výměnné pobyty žáků se 

slovenskými žáky ze základní školy v Popradě) nebylo možné v tomto roce kvůli pandemii 

Covid-19 realizovat. 
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Muzikanti do škol II je hudebně vzdělávací projekt, který podporuje výuku hudební 

výchovy na ZŠ, umělecký rozvoj dětí a hledání jejich cest k aktivnímu hraní. V projektu 

Muzikanti do škol jsou zváni profesionální muzikanti do školních lavic, aby sdíleli s žáky 

II. stupně své nadšení pro hudbu a muzicírování. 

Projekt Učíme se venku (1. 8. 2020 – 31. 8. 2022), jehož cílem je dokončení druhé 

venkovní dřevěné učebny s doplněním prvků pro učení venku a výstavba zastíněného 

venkovního pódia před novou budovou školy. 

Projekt Ovoce do škol je určený pro žáky základních škol. Zdarma je do školy 1x 

týdně dodáváno čerstvé ovoce a zelenina či 100% džusy nebo mléčné výrobky. 

Projekt Modernizace učeben byl zdárně ukončen v lednu 2020, podařilo se vybavit 
učebnu fyziky demonstračním stolem pro pokusy, tablety pro žáky k badatelským pokusům 
včetně didaktických pomůcek – fyzikálních stavebnic a kompletně vybavit nábytkem 
kabinet fyziky s vytvořením malé sborovny pro dva pedagogy. Stěžejním úkolem projektu 
bylo zajištění funkční a dobré konektivity školy. Byla provedena rekonstrukce stávajícího 
propojení a připojení k internetu dle daných standardů pro konektivitu. Nově byla 
vybavena ICT učebna novými počítači, softwary k výuce, dataprojektory, včetně nového 
nábytku do této učebny. Díky finančním prostředkům se podařilo zajisti audiovizuální 
techniku pro výuku např. na stream aktivity ve výuce, což se ukázalo jako velká výhoda, 
nejen před uzavřením škol, ale i k možnému využití techniky učiteli, ale i žáky při distanční 
výuce. Ve výuce budou sloužit i dva mobilní interaktivní displeje, které svou mobilitou 
mohou být využívány i v jiných oblastech vzdělávání. 

V září 2019 se 4.C zapojila do programu České spořitelny Abeceda peněz. Akce 

probíhala ve spolupráci s Českou spořitelnou Roztoky. Bohužel z důvodu uzavření školy 

se akce stihla zúčastnit pouze tato jedna třída. 

Žákovský parlament byl složen z dětí od 6. třídy do 9. třídy. Parlament se scházel 

ráno od 7:15 hod do 7:45 hod alespoň jednou měsíčně, jinak využíval přestávky na krátké 

schůzky. Jeho činnost omezila opatření v souvislosti s pandemií Covid-19. Plakát 

Děkujeme – poděkování pedagogům za jejich práci při distanční výuce byl jejím posledním 

počinem ve školním roce 2019/20. 

Třídy na prvním i druhém stupni pravidelně docházejí do Městské knihovny, kde 

pro ně bývá připraven program, který vzniká na základě domluvy pedagogů a knihovníků. 

Základní také škola spolupracuje s místním Sokolem při pořádání sportovních akcí. 

Zároveň škola využívá atletickou dráhu, hřiště i tělocvičnu k výuce tělesné výchovy. 

Praha Projekt „Poznáváme zajímavosti evropských měst“ je uskutečněn za 

finančního přispění Letiště Praha a města Roztoky. Spolupráce s Policií ČR 

a Ministerstvem obrany ČR je realizována při řešení krizových situací, pořádaní besed 

a osvětové činnosti, v tomto školním roce byla spolupráce velice omezena. Spolupráce 

s roztockými spolky (Spolek roztockých loutkářů Kvítko – při realizaci projektu Řemeslo 
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má zlaté dno), Okrašlovací spolek Roztoky (při vedení dílny v rámci projektu Řemeslo má 

zlaté dno) byla kvůli epidemiologické situaci omezena. Škola opět navázala na přechozí 

spolupráci se Středočeským muzeem, a to jak realizací výstavy žákovských prací 3. června 

(výstava žákovských fotografií ve spolupráci se Salónem Zdenky Braunerové), tak letní 

výstavou Haló, hola, tady Koronaškola ve výstavním prostoru Půda. 

Škola spolupracovala se Středočeským krajem na projektu Obědy do škol III. I 

v rámci rozvojového dotačního programu Podpora výuky plavání na ZŠ. Ve školním roce 

2019-2020 v 2. pololetí se třídy 2.A a 2.E účastnily plaveckého výcviku, ale pouze v únoru 

a na začátku března, poté došlo k uzavření škol. Škola získala prostředky v rámci 

rozvojového dotačního programu Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2020. Prostředky 

z období březen-červen byly přesunuty na další školní rok. 

V měsících leden a únor ve škole proběhly 2 ze 4 přednášek určených 4. a 5. ročníkům 

programu ekologické výchovy Včelka, který připravilo Letiště Václava Havla Praha. 

V přednáškách se probíralo téma ochrany ovzduší, čištění a ochrana vod, hluk a nakládání 

s odpady. V průběhu 2. pololetní školního roku 2019/2020 bylo ještě naplánováno několik 

akcí v rámci EVVO, z důvodu uzavření školy se neuskutečnily. 

Ve školním roce 2019/2020 působily při škole zájmové kroužky pod vedením 

pracovníků naší školy. Kroužky svoji činnost zahájily v říjnu 2019 a měly být ukončeny 

v květnu 2020. Z důvodu uzavření školy byla jejich činnost ukončena ke dni 11.3. 

Průběh neobvyklého školního roku v ZŠ Zdenky Braunerové 

Neboť působím jako učitelka na roztocké základní škole, měla jsem možnost blíže 

zachytit průběh tohoto zcela neobvyklého školního roku. Pro druhé pololetí školního roku 

2019/20 byly naplánovány další školní i mimoškolní akce, pobyty na škole v přírodě, 

bohužel, od 11. 3. byla zakázána přítomnost žáků ve škole. O zákazu osobní přítomnosti 

žáků a studentů na vzdělávání a studiu na českých základních, středních, vyšších 

odborných i vysokých školách a školských zařízeních od 11. března do odvolání rozhodlo 

bezprostředně po jednání Bezpečnostní rady státu Ministerstvo zdravotnictví 

mimořádným opatřením dne 10. března za účelem zabránit šíření nemoci Covid-19.  

Školy byly uzavřeny, všechny plány šly stranou a prioritou se stalo zajištění 

distanční výuky. Základní škola byla v době uzavření základních škol mimo jiné 

připravena zajistit péči o děti zdravotníků, záchranných složek a pracovníků v sociálních 

službách. Byla krajem vybrána, a byla tudíž i povinna přijmout do péče i děti, které nejsou 

jejími žáky.  

Začátky byly složité pro všechny zúčastněné strany, protože nikdo nebyl na tuto 

změnu připravený. Pedagogové postupně sdíleli své zkušenosti a vzdělávali se 

v možnostech online výuky. Pedagogové byli s rodiči i dětmi v kontaktu, průběžně 

kontrolovali zadanou práci, mnohé učitelky a vychovatelky ve volných chvílích usedly 

k šicím strojům a šily roušky. Na základě zkušeností a zpětné vazby byly postupně 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnostn%C3%AD_rada_st%C3%A1tu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_zdravotnictv%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pandemie_covidu-19_v_%C4%8Cesku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Covid-19
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sjednocována, zjednodušována a zlepšována pravidla online výuky a propojovány všechny 

oblasti, které s tímto typem vyučování souvisely. Hlavní důraz byl kladen na klíčové 

předměty a na 9. ročníky, které v brzké době čekala přijímací řízení na střední školy. 

Na prvním stupni byla zvolena cesta především e-mailů a Google učeben, na druhém stupni 

cesta Bakaláře a Google učeben. Další nadstavbou byla online setkávání s učiteli.  

Byla nabídnuta pomoc asistentů pedagoga při domácím vzdělávání dětí. Svou 

pomoc s doučováním nabídli i skauti z Roztok – studenti gymnázií nebo vysokých škol. 

Pokud bylo třeba, škola nabízela pomoc asistentů pedagoga při domácím vzdělávání dětí. 

S některými dětmi asistenti pravidelně pracovali a spolupráce probíhala velmi dobře. 

Rodinám, které neměly k dispozici potřebné technické vybavení, škola nabídla 

v součinnosti s městem Roztoky podporu – např. zajištění internetového připojení nebo 

zapůjčení tabletů. Podporu v náročné situaci zajišťovala také školní psycholožka 

PhDr. V. Šporclová, pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodiče tu 

působila i podpora speciálních pedagogů. Všechny potřebné informace a kontakty byly 

umístěny na webových stránkách školy, tam také případní zájemci mohli najít tipy 

na volnočasové aktivity od vychovatelek školní družiny. 

Z nařízení MŠMT došlo k opatřením, týkajících se úprav průběhu zápisu k povinné 

školní docházce. Zápisy probíhaly online od 1. dubna do 30. dubna. Po odeslání vyplněného 

formuláře rodiče budoucích prvňáčků obdrželi potvrzovací e-mail s registračním číslem 

a odkaz s formulářem ke stažení, který bylo třeba vytisknout, vyplnit, podepsat a doručit 

do školy – tentokrát tedy vše netradičně, bez toho, že by se pedagogové měli možnost 

seznámit s dětmi a děti se školou a učiteli. Program Školáček (pět setkání pro budoucí žáky 

prvních tříd), který škola každoročně organizuje, se bohužel z důvodu uzavření škol 

v letošním roce také nekonal. Jelikož byla škola uzavřena, nekonaly se ani jarní motivační 

návštěvy budoucích školáků ve školních třídách.  

V jarních měsících během uzávěry školy byla zřízena venkovní učebna v prostoru 

školní zahrady před recepcí školy (u bočního vchodu školy směrem od služebny Městské 

policie). Jde o stavbu obdélníkové dřevěné pergoly, podél jejíž konstrukce byly vysázeny 

popínavé keře. 

Původně plánovaný termín otevření škol ve čtvrtek dne 14. května 2020 byl 

v důsledku vládních opatření posunutý na 25. květen. Na konci května se do školních lavic 

vrátili někteří žáci 1. stupně. Účast žáků nebyla povinná a děti musely být rozděleny 

do maximálně patnáctičlenných skupin. To bylo velkým problémem pro organizaci výuky. 

Rodiče museli žáky 1. stupně přihlásit k docházce do školy do 18. 5. 2020. Poté škola žáky 

rozdělila do skupin, jejichž složení bylo neměnné do konce června a platné i pro 

pedagogické pracovníky. Třídní učitelé i nadále pokračovali v distanční výuce, ve škole se 

o žáky starali ostatní pedagogičtí pracovníci, kteří následovali pokyny třídního učitele. 

Přestože nebylo zřejmé, jak bude provoz ve škole vypadat, nakonec distanční i prezenční 

výuka probíhala bez větších komplikací.  
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Samozřejmostí byla zvýšená hygiena, dávkovače s dezinfekcí, jednorázové papírové 

ručníky, dezinfekce tříd a všech společných prostor, nošení roušek. Při prvním vstupu 

do školy předložili zákonní zástupci žáka prohlášení (písemné seznámení s vymezením 

rizikových skupin stanovených ministerstvem zdravotnictví, písemné čestné prohlášení 

o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, 

náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Při cestě do školy i ze školy žáci museli mít zakrytá ústa 

i nos a dodržovat rozestupy dva metry. Před školou nesmělo docházet ke shromažďování. 

Do školy směli vstupovat pouze žáci, nikoliv jejich doprovod. Všichni žáci i zaměstnanci 

školy museli nosit ve společných prostorách roušky. Každý žák musel mít s sebou na den 

minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Pokud byl ve třídě zachován rozestup dva 

metry, nemusel mít žák ani pedagog roušku. Byla dána pravidla pro přesuny jednotlivých 

skupin, pro pohyb na chodbách, návštěvy toalety a společných prostor, aby byl minimální 

kontakt mezi skupinami žáků i zaměstnanců školy. Stravování zajistila škola formou 

studených obědových balíčků.  

V polovině června se do školy mohli vrátit i žáci 2. stupně. Formou konzultací 

v menších skupinách bylo žákům poskytnuto až 10 hodin prezenční výuky týdně. Pro žáky 

9. ročníků byla připravena přípravka na přijímací zkoušky formou skupinových 

konzultací, které byly zaměřeny na matematiku a český jazyk. Tyto konzultace probíhaly 

do termínu přijímacích zkoušek na střední školy, potom se žáci opět vrátili k distanční 

online výuce. Konzultace vedli aprobovaní učitelé daného předmětu.  

Průběh testování Scio (5. a 9. ročníky, Ma, Čj, OSP) přerušilo distanční vzdělávání. 

Ukončení testování bylo posunuto na říjen 2020. Žáci devátých, sedmých a pátých tříd se 

po dlouhém období nejistoty dozvěděli termín přijímacích zkoušek na střední školy 

i víceletá gymnázia. S ohledem na nutnost dodržovat poměrně přísná hygienická 

a bezpečnostní opatření byla od poloviny května žákům 9. tříd zajištěna výuka předmětů 

stěžejních pro přijímací zkoušky. Z pátých ročníků bylo přijato 13 žáků na osmiletá 

gymnázia, Ze sedmých ročníků nebyl z přihlášených žáků nikdo přijat na šestiletá 

gymnázia. Ve školním roce 2019/20 ukončilo povinnou školní docházku 68 žáků. 

S pomocí roztocké veřejnosti mohla škola předat paní Běle Jensen, zakladatelce 

Stonožky (hnutí „Na vlastních nohou“, které pomáhá dětem z oblastí zasažených válkou) 

26 krabic školních potřeb. Sbírka byla poté předána Armádě ČR a transportována na místo 

určení, věci od nás převzala p.  učitelka Bartáková se svým synem, která v Mali 

vybudovala školku, školu i gymnázium. Zajímavostí také je, že školní potřeby, které 

putovaly od nás z Roztok do Mali, tam předával první český velitel této mise, generál 

František Ridzák, občan Roztok a otec našich bývalých žáků. Když škola oslovila 

veřejnost s žádostí o pomoc, nikdo netušil, že sbírka bude mít takový úspěch. Všechny věci 

udělaly tamním žákům i učitelům velkou radost, škola dostává pozdravy a poděkování 

od žáků i učitelů, v srpnu ZŠ Zdenky Braunerové obdržela oficiální poděkování 

i s fotodokumentací. 
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Sbírka pro Stonožku, zdroj: z archivu Jitky Ramdanové 

Dne 3. června se v 18 hodin za zvuků hoboje a kytary otevřela venkovní výstava 

žákovských fotografií, kterou uspořádala roztocká škola ve spolupráci se Salónem Zdenky 

Braunerové. Ani Covid-19 jí nezastavil, jen trochu pozdržel. Výstava fotografií POHYB 

ve 26 velkoformátových obrazech zobrazovala vše s pohybem spojené, ať už se jednalo 

o mechanický, metafyzický nebo psychický pohyb. Vystavované práce byly výsledkem 

čtyřměsíčního zkoumání individuálních témat od nekonečného proudu vozidel 

po silničních tepnách až po zamyšlení se nad nezastavitelným tokem času. Výstava byla 

veřejnosti volně přístupná, její instalace byla umístěna na plotě školy kolem vchodu ze 

Školního náměstí. Vedoucím fotokroužku i fotografických dílen byl mladý roztocký 

fotograf a bývalý žák školy Attila Zinčak. Tento projekt bylo možné uskutečnit 

za finanční podpory čerpané z programu Dobré sousedství (Letiště Praha). 

Zvládlo se i závěrečné fotografování žáků 9. ročníků, kteří školu 26. 6. 2020 

opustili. Nechybělo tradiční poslední zvonění, průvod deváťáků špalírem mladších 

spolužáků i rozlučková akce s třídními učiteli. 

Během prázdnin panoval ve škole čilý pracovní ruch. Tentokrát se práce soustředily 

na budovu v Roztokách. Stará budova roztocké školy byla doplněna protipožárními čidly, 

nový povrch má chodba v družině nad jídelnou, opraveny byly římsy nad zadním vchodem. 

Ve spolupráci se zřizovatelem vznikl nový kabinet pro učitele ve 3. patře v Roztokách, 

odhlučněna byla stará část roztocké jídelny a žákovský parlament. Z projektu byla nově 

vybavena druhá ICT učebna a učebna fyziky. Ve všech třídách obou budov jsou počítače 

a interaktivní tabule nebo plátna. Plánovaná alternativní učebna pro badatelsky 

orientovanou výuku, umístěná v maringotce je zatím ve stádiu příprav. 

Prázdninová výstava Haló, hola, tady Koronaškola byla realizována ve spolupráci 

s muzeem. Nápad uspořádat tuto výstavu vznikl již v době uzavření škol. Děti doma nejen 

četly, psaly a počítaly, ale i tvořily. Vznikaly obrázky, koláže, prostorové objekty, básně 

a povídky, pohádky a deníky. To vše si veřejnost mohla prohlédnout ve výstavním prostoru 

Půda ve Středočeském muzeu v Roztokách. Bylo by jistě škoda nepodělit se o to 

s ostatními. Víkendové tvořivé dílny, které se měly uskutečnit v průběhu jara a konce 

školního roku, se přesunuly na dobu letních prázdnin a proměnily se v překrásné 

a vydařené dva týdny na louce a v lese. Práce dětí vzniklé během těchto letních setkávání 
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jsou součástí výstavy. Na ní byly vystaveny i fotografie POHYB, práce žáků druhého 

stupně vzniklé těsně před uzavřením škol, které byly čtyřměsíčním zkoumáním 

individuálních témat, od nekonečného proudu vozidel po silničních tepnách až 

po zamyšlení se nad nezastavitelným tokem času.  

  
 

Výstava Haló, hola, tady Koronaškola, zdroj: z archivu Jitky Ramdanové 

V době letních prázdnin byly pro děti z prvního stupně roztocké školy připraveny 

dva příměstské tábory. Naše setkání se odvíjela od bajek K. Čapka, J. Žáčka a dalších 

autorů. V prvním týdnu děti v prostoru farní zahrady a na louce u roztockého kostela 

tiskly, malovaly a kreslily, vyráběly dřevěné hračky či vyšívaly. Hrály nejen pohybové hry 

vycházející z dramatizace textu, ale i spoustu dalších her. Na faře vznikla improvizovaná 

učebna, kde pod vedením speciálního pedagoga probíhala četba bajek zaměřená na rozvoj 

čtenářské gramotnosti a čtení s porozuměním, četba byla spojená se slovními hříčkami 

a slovními hrami. Druhý týden se děti z louky přesunuly do lesa, poznávaly les a jeho 

obyvatele, více se hýbaly a tvořily spíše z přírodních materiálů. Na konci každého týdne 

byla uspořádána malá slavnost s hostinou a poté se odvážlivci vydali na pouť přes 

Noutonice a Okořské údolí na Budeč, kde tábořili a zažili mnohá dobrodružství včetně 

pořádné bouřky. Cílem volnočasových setkávání v době letních prázdnin byla nejen 

podpora vzájemného porozumění a soužití dětí, jejich zájmu a otevřeného přístupu 

ke kulturní rozmanitosti místa a okolí, ale i podpora jejich čtenářských a pracovních 

dovedností. 

     
 

Příměstské tábory na roztocké faře, z archivu Jitky Ramdanové 
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Základní škola Zdenky Braunerové měla také o prázdninách náročné období. 

Stavební úpravy a opravy probíhaly v budovách školy i ve školní jídelně, rovněž tak 

příprava rozvrhů a zajištění všech požadavků, které jsou potřebné k dodržování 

hygienických opatření či nutnost upravit výukové plány s ohledem na proběhlou distanční 

výuku. V tomto duchu proběhly i schůzky vedení školy s vedením města. Jejich hlavním 

cílem bylo vyladit strategický plán rozvoje školy na další roky, tzv. vizi školy. Jak se nové 

zkušenosti odrazí ve výuce na ZŠZB? Hlavním komunikačním kanálem bude pro všechny 

rodiče i žáky Bakalář, i když elektronická žákovská knížka bude i nadále pouze pro druhý 

stupeň. Výukovým kanálem pro distanční výuku byl zvolilen G Suite pro školy, jehož 

součástí je pro spoustu žáků známá Google učebna (v těchto virtuálních učebnách se bude 

pracovat i během prezenční výuky po celý školní rok). Žáky i učitelé, kteří v tomto systému 

zatím nepracovali, byli proškoleni během září. Ministerstvo školství vydalo doporučující 

manuál, jak postupovat v novém školním roce. Všechna opatření byla umístěna 

na webových stránkách školy a budou operativně upravována na základě aktuální 

epidemické situace a nařízení MŠMT, MZ a hygienické stanice.  

V září prvňáčci vykročili do nového života doprovázeni rodiči v rouškách. Pan 

starosta J. Jakob předal dětem na památku v tento den krásnou knížku My z Roztok a ze 

Žalova, kterou napsala paní Marie Kšajtová. Tato knížka již v loňském roce u žáků 

i učitelů sklidila veliký úspěch. Jen připravované besedy s autorkou se díky koronaviru 

a uzavření škol musely odložit. Pandemie svět a školství trochu pozměnila. Dodržují se 

přísná hygienická opatření. Mění se výukové plány, důraz teď bude kladen více než dříve 

na praktické znalosti práce s počítačem a IT technologiemi pro případ další vlny. Všichni, 

nejen děti, ale i učitelé a rodiče jsou nuceni se učit, učit se žít v nových podmínkách.  

V pondělí 7. 9. a ve středu 9. 9. ve škole proběhl adaptační program pro děti z nově 
vzniklých šestých tříd zaměřený na seznámení a prohloubení sociálních vazeb mezi žáky 
a jejich novými třídními učiteli.  

Podzimní třídní schůzky 7. a 8. září probíhaly za určitých omezení (za žáka se 
zúčastnil pouze jeden zákonný zástupce, přísná hygienická opatření, včetně vstupu do 
školy s rouškou). 

Od 7. 9. bylo ve škole doporučeno nošení roušek ve společných vnitřních prostorách 
školy včetně školní jídelny po dobu čekání na výdej oběda, dezinfekce rukou při vstupu do 
školy a před vstupem do školní jídelny, pedagogové s dětmi také pravidelně na toto téma 
mluvili a dohlíželi na zvýšenou hygienu i v době vyučování. 

Od 10. 9. 2020 do odvolání Ministerstvo zdravotnictví nařídilo mimořádné 

opatření, které zakazovalo pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve 

všech vnitřních prostorech. V případě škol a školských zařízení se zákaz vztahoval 

pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby, WC). Do školy žáci 2. stupně do 

školy vstupovali a odcházeli pouze přes vrátnici, do vyšších pater vycházeli pouze po 

růžovém schodišti (po „Ibalginu“), žáci 1. stupně do školy vstupovali a odcházeli 
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pouze hlavním a zadním vchodem (aby se předcházelo zbytečným kontaktům mezi dětmi). 

Ve školní jídelně v Roztokách byly stoly v nové přístavbě jídelny vyhrazeny pouze pro 

žáky 2. stupně a stoly v původní části jídelny byly vyhrazeny pouze pro žáky 1. stupně. 

Ve školní jídelně v Žalově byla organizace výdeje obědů upravena tak, aby se v jídelně 

potkávalo co nejméně žáků. 

V souvislosti s epidemiologickými opatřeními se škola preventivně, ale o to 
intenzivněji, připravovala na distanční výuku. Pro distanční výuku bylo rozhodnuto 
sjednotit výukovou platformu, tou se oficiálně stalo Google prostředí, a také sjednotit 
rozsah výuky, pokud by došlo na distanční výuku (online výuka cca v rozsahu 50 % 
standardní prezenční výuky). Bylo rozhodnuto, že v případě zavedení distanční výuky se 
nebudou vyučovat výchovné předměty. V případě dlouhodobého uzavření školy by však 
vyučující těchto předmětů zadali dětem dlouhodobou práci tak, aby ji žáci před koncem 
pololetí mohli odevzdat a tím mohli být z jednotlivých předmětů klasifikováni. Rozvrh on-
line výuky byl zveřejněn na nástěnkách třídy v Bakaláři. Účast na těchto hodinách byla 
stanovena nařízením MŠMT jako povinná.  
     

Rodičovská kavárna vznikla z iniciativy rodičů a vedení města, s podporou vedení 

ZŠZB i MŠ v Roztokách a ve spolupráci s PPP Lexik jako možnost setkávání, sdílení, 

spolupráce, podpory a pomoci při hledání řešení problémů ve vzdělávání a jako možná 

forma osvěty. Jedná se o setkávání rodičů dětí, které ve škole (či školce) potřebují 

individuální přístup či podpůrná opatření, např. individuální učební plán, asistenta 

pedagoga a další. Tato setkávání jsou prostorem ke sdílení problémů a zkušeností, ke 

spolupráci se školou, vedením školy, pedagogy, asistenty pedagoga, psychology, výchovnými 

poradci, pedagogickou poradnou Lexik. První setkání se uskutečnilo v kavárně Koroze 

(v Nerudově ulici) v úterý 22. září 2020 od 18 hodin a proběhlo v příjemné komorní 

atmosféře. Bylo hlavně o sdílení příběhů a možných očekáváních, proč chceme tato 

setkávání realizovat. Výsledek prvního setkání bylo zejména ujištění, že „v tom“ 

zúčastněné strany nejsou sami a že se vše dá zvládnout. Další setkání bylo naplánováno 

na úterý 20. 10. od 18 hodin, opět v kavárně Koroze. 

     
 

Velkoplošné fotografie POHYB od června zdobí plot školy, zdroj: z archivu Jitky Ramdanové 
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Provoz základní školy se od září řídil semaforem Ministerstva zdravotnictví 

a doporučeními pro provoz školských zařízení, která vydalo Ministerstvo školství mládeže 

a tělovýchovy. Všichni žáci byli proškoleni úměrně svým příslušným ročníkům. 

V souvislosti s epidemiologickými opatřeními se škola preventivně, ale o to intenzivněji, 

připravovala na distanční výuku. V září již probíhala online výuka orientovaná na domácí 

přípravu, kdy podklady k doplnění učiva mohou nalézt i nemocní či nepřítomní žáci. 

Každá třída školy si založila classroomy – učebny podle předmětů v rozvrhu. Žáci byli 

pravidelně proškolováni v práci v učebnách. Škola se zaměřila hlavně na žáky 1. stupně a 

na žáky 2. stupně, kteří měli problémy s vypracováváním úkolů během distanční výuky 

v minulém školním roce. Žáci 2. stupně mohli také využít školní knihovnu s počítači během 

dohledů před odpoledním vyučováním a pracovat v classroomu i tam. Školením spojeným 

s distanční výukou procházeli i jednotliví vyučující. Škola zjišťovala předem zájem 

o zapůjčení tabletů pro žáky, kteří potřebovali technicky dovybavit či doplnit internetové 

připojení. V této otázce škola úzce spolupracovala s MÚ Roztoky. Ve škole také proběhlo 

výběrové řízení na zakoupení notebooků, které budou poskytnuty pedagogickým 

pracovníkům zajišťujícím distanční výuku. Mimo jiné škola obnovila licence pro distanční 

výuku, například u nakladatelství Fraus, Taktik atd.  

Škola se v září zapojila do projektu Sportuj ve škole, který je zdarma určen pro žáky 

ve školní družině. Jedná o jednu hodinu TV navíc v odpoledních hodinách a vede ji 

zkušený tělocvikář Mgr. L. Roučka. Díky hrám a zábavným sportovním cvičením rozvíjejí 

žáci své všestranné pohybové dovednosti. Nezáleží na talentu ani výkonnosti – 

nejdůležitější je chtít se bavit pohybem se spolužáky a kamarády. Přihlásit se do projektu 

mohl každý žák navštěvující školní družinu. 

Na čtvrtek 24. 9. bylo ve spolupráci HZS Roztoky a ZŠ Zdenky Braunerové 
Roztoky naplánováno požární cvičení v žalovské budově školy. S dětmi pedagogové od 
začátku září každý týden nacvičovali poklidnou evakuaci školy, kontrolu veškerých 
dalších prostor ve škole a umět se v klidu shromáždit na hřišti před školou. Cvičení proběhlo 
v naprostém pořádku. Po skončení cvičení velitel stanice HZS Roztoky s ostatními hasiči 
vyprávěl o své práci a představil techniku HZS a JSDHO Roztoky. 

Škola se také aktivně připojila ke každoroční akci Pěšky do školy, pořádné 

v souvislosti s Týdnem evropské mobility. Tento rok akce proběhla od 21. 9. 

do 26. 10. 2020. Děti do školy chodily pěšky, některé děti samozřejmě jezdily 

i na koloběžce, skateboardu nebo na kole. Pravidelná procházka cestou do školy je dobrá 

pro zdraví, posiluje imunitu organismu, zlepšuje náladu, rozvíjí samostatnost, podporuje 

přátelství a prospívá místu, kde žijeme. Pro zdraví dětí i dospělých je to rozhodně dobrá 

volba. Čím méně aut přijede až před školu, tím bezpečněji a příjemněji tam bude i pro děti. 

Nicméně během tří týdnů, kdy se do školy ještě chodilo, byl vidět nejen mezi dětmi velký 

zájem. Kolem školy se rojily koloběžkové „gangy“, před školou sice auta byla, ale rozhodně 

v menší míře než obvykle. Ve většině tříd děti vyplňovaly různé tabulky, ve kterých se 
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předháněly, kdo víckrát přišel do školy po svých nebo na nějakém samohýbadle. 

Samozřejmě ne vždy to jde, někdy se nestíhá, někdo jezdí z daleka, cílem bylo spíše 

rozproudit diskusi a zájem, a to se podařilo. Akce poukázala i na některé nedokonalosti, 

například na nedostatek míst k odkládání kol a koloběžek. Pro děti byly připraveny drobné 

odměny, které pro tento účel připravila společnost EATON. Bohužel, k závěrečnému 

zakončení kvůli podzimní uzávěře škol (ke dni 14.října v souvislosti s pandemií Covid-19) 

nedošlo.  

Poměrně poklidný začátek školy nabral kvůli zhoršení druhé vlny epidemie, byl 

vyhlášen nouzový stavu platící od 5. října, zatím na 14 dní. Podle prohlášení Ministerstva 

zdravotnictví z 29. září se s účinností od pondělí 5. října uzavřely střední školy v okresech 

se s vyšším rizikem nákazy. Zavření mělo trvat 14 dní a nemělo se dotknout. Školy mohly 

zadávat úkoly elektronicky a výuka tak mohla v omezeném režimu pokračovat distanční 

formou, přičemž žáci a studenti měli povinnost zadané úkoly plnit a vyučující mohli práci 

klasifikovat. Pro základní školu to znamenalo další omezení v předmětech tělesná 

a hudební výchova a některých kroužcích, pro střední školy to znamená přímý přechod 

na distanční vzdělávání. O opětovném zákazu osobní přítomnosti žáků na vysokých, 

středních a základních škol včetně I. stupně rozhodla vláda 12. října, s účinností od 

14. října. 

Výuka na druhém stupni školy měla probíhat rotačně. Vláda kvůli zhoršující se 

epidemiologické situaci přijala s účinností od středy 14. října další opatření razantně 

omezující provoz škol a dalších školských zařízení. Uzavřeny byly školy ve všech stupních 

vzdělávání vyjma mateřských škol. Školní jídelna umožnila odběr obědů v rámci školního 

stravování do vlastních jídlonosičů žákům, kteří se povinně vzdělávali distančním 

způsobem. Cizí strávníci si odebírali oběd i nadále v jednorázových obalech. Z provozního 

hlediska nebylo možné zajistit odběr obědů v jednorázových obalech i pro žáky.  

Škola zřídila linku podpory, na kterou se mohli obrátit žáci či rodiče se svými 

technickými dotazy (týkajícími se pomoci při problémech s online výukou, připojením do 

učebny a podobně). Linku obsluhoval jeden z vyučujících. Škola v podzimních měsících 

během distanční výuky ze svých zdrojů zapůjčila 48 kusů IT techniky. Do její výzvy 

(prosba o zapůjčení či darování nevyužitých tabletů, notebooků či chytrých telefonů 

zveřejněná na webových stránkách a facebooku školy) se zapojili 3 dárci, kteří škole 

darovali 9 počítačů. Dalších 5 lidí nabídlo zapůjčení 9 notebooků. Škole přispěl také 

nadační fond O2, který daroval 10ks modemů (se 100 GB dat) pro žáky, kteří potřebovali 

pomoci s připojením k internetu.  

Vzhledem ke zhoršující se situaci s nákazou, a to i v našem městě, byla škola 21.10. 

požádána městem, aby apelovala na žáky, aby nyní nevyhledávaly společnost kamarádů, 

neshromažďovaly se v parcích a na hřištích. 
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Roztocká základní škola dostala během podzimu nabídku na spolupráci 

od společnosti Young Hippocampus. Jedná se o možnost bilingvní výuky na prvním stupni 

základní školy. Škola o této možnosti uvažuje jako o jedné z možných cest zvyšování 

kvality a nabídky vzdělávání v našem městě, která by probíhala současně se zvyšováním 

a prohlubováním kvality výuky na naší škole – např. prohlubování IT gramotnosti 

a mezipředmětových vztahů. Rozhodnutí, zda se tento projekt uskuteční, budou 

předcházet veřejné prezentace a diskuse, průzkum zájmu především rodičů. Bilingvní 

program Young Hippocampus představuje ucelený program výuky pro 1. stupeň ZŠ včetně 

zajištění aprobovaných učitelů, rodilých mluvčích. Dopolední výuka probíhá v některých 

předmětech (výtvarná, tělesná a hudební výchova a samotný anglický jazyk) úplně či 

částečně v angličtině. Výuka probíhá dle platného školního vzdělávacího programu. 

Na tuto výuku navazuje odpolední blok v rozsahu 6 vyučovacích hodin týdně opět 

s rodilým mluvčím, aprobovaným pedagogem. Tato část výuky je hrazená rodiči. Odpolední 

výuka je rozdělena do dvou částí, mezipředmětová projektová výuka v angličtině 

a příprava na zkoušky Cambridge English. Účastník tohoto programu má tak týdně 

v součtu, dle jednotlivých ročníků, 10 hodin angličtiny či předmětů v angličtině, přitom je 

kladen značný důraz na využití informačních technologií a podporu čtenářské 

gramotnosti. Kvalifikovaný pedagog, rodilý mluvčí navíc přináší do výuky jinou 

zkušenost, kulturu a přístup s minimem frontální výuky, dává důraz na individuální 

prezentaci žáka, spolupráci ve skupinách, vlastní řešení úkolů a jejich obhajobu. 

Školy se měly otevřít 2. listopadu 2020, avšak epidemiologická situace nebyla stále 

příznivá, vláda se rozhodla školy nechat zavřené. Dne 11. listopadu bylo oznámeno, že se 

žáci 1. a 2. ročníků a speciálních škol zpět do škol vrátí dne 18. listopadu. Dne 

25. listopadu se do škol vrátili žáci závěrečných ročníků středních škol a dne 30. listopadu 

se do škol vrátili ostatní žáci základních škol.  

Od 18. 11. byla povolena prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníků základních škol. 
Prezenční výuka probíhala v homogenních skupinách. Žáci a zaměstnanci školy (i další 
osoby pohybující se ve škole) měli povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 
Byl zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování 
homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací a pohybové činnosti ve venkovních 
prostorách i mimo areál školy. Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy 
byl umožněn provoz školní družiny (i ranní). Pro ostatní žáky 3. až 9. ročníků pokračovalo 
povinné vzdělávání distančním způsobem. Byly umožněny prezenční individuální 
konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých mohl 
být přítomen zákonný zástupce žáka.  

Od 30. 11. byla povolena prezenční výuka žáků 1. stupně základní škol 

a 9. ročníků. Zbývající třídy 2. stupně byly vyučovány v tzv. rotační výuce. Žáci a učitelé 

před vánočními prázdninami společně natočili vánoční zdravici, která byla ke shlédnutí na 

webových stránkách školy a na facebooku. Třída 4. C darovala před vánočními 

prázdninami do Afriky vánoční pomoc potřebným. Za vybrané peníze (2 300 Kč) děti 
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nakoupily prostřednictvím charitativního projektu kuřata, školní tabuli a další školní 

pomůcky. 

Úspěchy žáků školy v roce 2020 

Velkou chloubou školy byli žáci, kteří se úspěšně umístili ve školních kolech 

olympiád z českého jazyka, anglického jazyka, dějepisu, v recitační soutěži, i dalších 

sportovních soutěžích, např. basketbalu. Bohužel některá oblastní a krajská kola kvůli 

pandemii Covid-19 již neproběhla.  

V lednu proběhlo školní kolo anglické olympiády pro 2. stupeň. Celkem se zúčastnilo 

22 žáků. V okresním kole v Dobřichovicích nás reprezentovali Melinda Suchá 2. místo 

David Staněk 10. místo. 

Školní kolo matematické olympiády probíhalo formou korespondenčního semináře. 

Zájemci o účast v této soutěži vypracovali doma postupně 6 matematických úloh. Školního 

kola se účastnilo 21 žáků z pátých ročníků. Do okresního kola, které se konalo 29. 1. 2020 

v ZŠ Černošice, postoupilo 5 nejúspěšnějších řešitelů, Marian Johanides, Juliána 

Felkelová, Adrian Bobro, Amálie Jeřábková a Lukáš Staněk. 

Školního kola matematické soutěže Pythagoriáda se účastnilo 19 žáků z pátých 

ročníků. Toto kolo proběhlo na konci ledna. Žáci řešili celkem 15 úloh. Na jejich vyřešení 

měli 60 minut času. Do okresního kola postoupila Lucie Ryšlinková. Okresní kolo se mělo 

konat 25. 3. v ZŠ Rudná. Z důvodu uzavření škol se bohužel neuskutečnilo. 

O účast ve školním kole matematické soutěže Pangea projevilo zájem celkem 

140 žáků ze čtvrtých a pátých ročníků. Toto kolo probíhalo v průběhu února. Žáci řešili 

celkem patnáct úloh v průběhu 45 minut. Do finálového kola postoupili tři žáci z pátých 

ročníků, Lucie Ryšlinková, Marian Johanides, a Tomáš Juran. Finálové kolo bylo 

z důvodu opatření Covid 19 přesunuto na říjen 2020. 

V prosinci 2019 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se 

zúčastnilo 6 žáků z osmých tříd a 6 žáků z devátých tříd. Nejlepší 2 vždy postupují do 

okresního kola. 23. ledna 2020 jely reprezentovat do okresního kola v Dolních Břežanech 

dvě žákyně. Z 38 zúčastněných žáků základních škol i odpovídajících ročníků víceletých 

gymnázií obsadila Tereza Brabcová 11. místo a Jana Růžičková 20. místo. 

Vítězové třídních kol recitační soutěže postoupili do školního kola, které se konalo 

19. 2. Ocenění žáci z I. – III. kategorie měli jet reprezentovat školu do oblastního kolo 

v Rudné, bohužel vzhledem k opatřením Covid-19 bylo toto kolo zrušeno.  

Unikátní soutěž, založenou na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje 
samostatný a kreativní přístup, pořádá organizace Mensa. Nerozhodují v ní naučené 
znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. V letošním 
třináctém ročníku se Alici a Davidovi Růžičkovým zatím nadmíru daří. V základním kole 
Středočeského kraje, jehož se zúčastnilo 1592 startujících, se Alice umístila na 16. až 
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24. místě, její bratr dokonce na 2. až 6. příčce. A náramně si oba vedli i v krajském kole, 
které bylo na programu v pátek 6. listopadu. Z celkových 57 účastníků skončila Alice 
osmadvacátá, David získal 14. místo. Vzhledem ke koronavirovým omezením pořadatelé 
finále plánované na 30. listopad v Míčovně Pražského hradu bohužel zrušili. 

Bohužel z důvodu uzavření škol se neuskutečnilo mnoho sportovních akcí. Nicméně 

vyučující tělesné výchovy i třídní učitelé, než k této situaci došlo, pořádali různá sportovní 

utkání mezi třídami v rámci školy. V zimních měsících některé třídy chodily bruslit na 

ledové plochy v Praze. 

  
 

Projekt Modernizace učeben, zdroj: https://www.zszb.cz/index.php?type=Post&id=837&ids=822 

https://www.zszb.cz/index.php?type=Post&id=837&ids=822
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Požární cvičení v žalovské školní budově, zdroj: https://www.zszb.cz/index.php?type=Gallery&id=4&idg=783 

Komunitní škola Roztoky 

Škola funguje pátým rokem, má stabilní tým průvodců a stálé koncepční vedení. 
Děti se setkávají v prostoru sdružení Roztoč hned v blízkosti roztocké knihovny, jejíž 
prostory mohou využívat nejednou v průběhu celého školního roku. Škola funguje od 
pondělí do čtvrtka. V pondělí a úterý se děti věnují průběžným projektům a triviu. Ve 
středu se věnují angličtině. Čtvrtky jsou věnovány projektovým dnům. Vyráží na zajímavé 
výpravy, sportovní akce nebo kulturní programy. Práce v heterogenní skupině vede děti 
k vysokým sociálním i komunikačním schopnostem. V pondělí a v úterý se skupině dětí 
věnují dvě průvodkyně, aby se každému z nich dostalo dostatečné podpory v rámci školní 
přípravy. 

Základní umělecká škola 

V Základní umělecké škole rovněž probíhala online výuka „na dálku“. Ještě před 

uzavřením škol se roztocká Základní umělecká škola stihla zúčastnit několika soutěží 

s vynikajícími výsledky svých žáků. Krajská kola soutěží, kam se úspěšní žáci nominovali, 

a následně i celostátní kola soutěží byla z důvodu pandemie onemocnění Covid-19 zrušena. 

27. února se v ZUŠ Řevnice konalo okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové 

nástroje, ve hře na housle v 0. kategorii získal Patrik Ejiofor vynikající 1. místo 

s postupem, ve hře na violoncello vynikající I. místa s postupem získali v 0. kategorii Eliáš 

https://www.zszb.cz/index.php?type=Gallery&id=4&idg=783
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Homuta, v I. kategorii Ernesto Příhonský, v VIII. kategorii Sabina Korbelová, 

v I. kategorii obsadila ještě Karolína Rozkydalová krásné 2. místo. 

13. února se v ZUŠ Libčice nad Vltavou konalo okresní kolo ve hře na kytaru. 

V sólové hře obsadili v 0. kategorii Ondřej Vacek a Karolína Vašků 1. místo s postupem, 

Štěpán Nohel 1. místo, Pavel Krist 2. místo a v I. kategorii Ivan Nitkin 1. místo 

s postupem. V komorní hře ve II. kategorii získalo roztocké kytarové kvarteto ve složení 

Martin Lédl, Martin Kramoliš, Kryštof Korunka, Maxmilián Stříbrný 1. místo 

s postupem. 

12. února se v ZUŠ Dobřichovice konalo okresní kolo ve hře na klavír. V sólové hře 

v 0. kategorii získali Rozálie Braunerová 1. místo s postupem a Prokop Nešetřil 1. místo 

s postupem. V I. kategorii získala Anna Christina Young 1. místo s postupem a Andrea 

Rybáčková 2. místo. Ve II. kategorii získala Eliška Vacková 2. místo. Ve III. Kategorii 

získaly Eliška Kačírková 1. místo s postupem, Ivana Danešová 2. místo a Hana 

Kalinová 2. místo. V V. kategorii získala Radka Kristová 1. místo s postupem. V kategorii 

Klavírní duo byly ve II. kategorie Radka Kristová a Hana Kalinová oceněny 1. místem 

s postupem. 

Mateřské školy v Roztokách 

MŠ Spěšného  

MŠ Spěšného se skládá ze tří pracovišť, hlavního ve Spěšného ulici, dále z poboček 

MŠ Palackého a MŠ Jungmanova. Hlavní sídlo MŠ ve Spěšného ulici je tvořeno školní 

budovou a hospodářskou budovou. Školní budova má 2 věkově smíšené třídy (4 až 7 let), 

dále je zde v prvním patře umístěna ředitelna, keramická dílna a sociální zázemí personálu 

MŠ. sociální zázemí a malá šatna. Ve druhém z nich je umístěn sklad potravin 

a pracovního náčiní, prádelna a skladovací prostor pro dětské hračky, které děti využívají 

při svém pobytu na zahradě. 

V MŠ Palackého (v Kaštánku) v druhé budově, která je blíže k silnici, jsou umístěny 

dvě věkově smíšené třídy (2 až 5 let), šatny, sociální zázemí dětí a personálu, kuchyňka na 

přípravu a vydávání jídla, kabinet pro pedagogický personál a místnost určená ke 

skladování výtvarného materiálu a sportovního náčiní. Na obě budovy mateřské školy 

bezprostředně navazuje školní zahrada, v současné době se čeká na její vybavení herními 

prvky. 

MŠ Jungmanova je umístěno v patrové budově, kde se nachází dvě třídy, kam 

dochází děti ve věku 2 až 4 let. V každém patře je prostorná třída, šatna, sociální zázemí 

dětí a personálu, místnost určená ke skladování výtvarného materiálu a lůžkovin, uklízecí 

místnost a kuchyňka na přípravu a vydávání jídla. Na budovu mateřské školy 

bezprostředně navazuje školní zahrada, která je vybavena herními prvky. 
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MŠ Havlíčkova  

MŠ Havlíčkovu tvoří čtyři přízemní pavilony a připojená modulová patrová 

stavba, která byla přistavěna v roce 2011. Celkem je zde 5 tříd po 25 dětech, celková 

kapacita mateřské školy je 125 dětí. Třídy jsou věkově homogenní, pokud to věk dětí 

dovoluje. Zahrada má průlezkovou sestavu – loď, houpací auto, pružinová houpadla, 

trampolínu, tři pískoviště, travnaté plochy pro míčové hry a velký bazén. Děti mají 

k dispozici koloběžky, kočárky, auta, míče a vybavení na písek ve třech zahradních 

domcích. Součástí zahrady je i umývárna a WC. 

V červnu byla na jeden den zpřístupněna širší veřejnosti rekonstruovaná vila 

čp. 125 v Tichém údolí, která začala sloužit v září tohoto roku. V horním patře vily je 

umístěna nová třída mateřské školy, která je díky svému prostředí opravdu unikátní. Třída 

mateřské školy se zde otevřela v září, je věkově smíšená a spadá pod MŠ Havlíčkova. 

V druhé části vily jsou prostory určené pro spolkovou činnost. Horní část zahrady je 

vybavena pro potřeby mateřské školky, spodní část je otevřena v parkové úpravě a určena 

i pro veřejnost.  

MŠ Přemyslovská  

MŠ Přemyslovská má 5 tříd. V tomto roce ji navštěvuje 114 dětí ve věku 3 až 7 let.  

Hlavní budova se nachází v klidném prostředí města Roztoky-Žalov. Třídy jsou velmi 

dobře vybavené a prostorné. Součástí mateřské školy je rozlehlá zahrada, která je vybavena 

moderními hracími prvky, stezkou bosých nohou a pískovišti pro tvořivé hry. Jsou zde 

stromy, které v parném létě poskytují příjemný stín, i mírný svah pro zimní radovánky na 

sněhu. Nedílnou součástí je detašované pracoviště, které je umístěno v domě služeb naproti 

OD Tesco. I tato třída je velmi pěkná, prostorná a prosvětlená ze tří světových stran. 

K této třídě patří též malá zahrádka s praktickým umělým povrchem, která je dětmi velmi 

oblíbená. Také zde je pískoviště pro tvořivé hry, hrací prvky a houpačky. 

Průběh roku 2020 v mateřských školách 
O zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na vzdělávání a studiu na českých 

základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách a školských zařízeních od 

11. března 2020 do odvolání za účelem zabránit šíření nemoci Covid-19 rozhodlo 

bezprostředně po jednání Bezpečnostní rady státu MZ ČR mimořádným opatřením dne 

10. března 2020.  

Na mateřské školy a základní umělecké školy se opatření původně nevztahovalo, 

ale od 12. března 2020 bylo nahrazeno usnesením vlády č. 74/2020 Sb. o přijetí krizového 

opatření. Výjimkou byla Mateřské škola v Havlíčkově ulici, která zajišťovala po celou 

dobu uzávěry škol provoz pro zhruba deset dětí zdravotníků a záchranářů. 

Školská zařízení postupně rozeběhla komunikaci s rodiči a online výuku. Mateřská 

škola Havlíčkova zajišťovala celodenní péči včetně stravování pro děti zdravotníků a všech 

záchranných složek. Pravidelně docházelo cca 8 až 10 dětí.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pandemie_covidu-19_v_%C4%8Cesku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Covid-19
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpe%C4%8Dnostn%C3%AD_rada_st%C3%A1tu
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Mateřská škola Spěšného zavedla výuku na dálku zaměřenou na předškolní 

vzdělávání, grafomotoriku, hravé úkoly, a další. Škola aktivně komunikovala s rodiči 

a pracovala na výukových materiálech. Od 5. 6. do 20. 6. byla MŠ uzavřena z důvodu 

výskytu Covid-19 ve škole.  

Mateřská škola Přemyslovská zavedla výuku na dálku, intenzivně pracovala 

na nových výukových materiálech a připravovala nový kabinet pro práci asistentů 

s integrovanými dětmi. Paní učitelky se aktivně zapojily do šití roušek.  

Zápisy do mateřských škol a základní školy probíhaly online v měsíci květnu.  

V červnu byla na jeden den zpřístupněna širší veřejnosti rekonstruovaná vila 

čp. 125 v Tichém údolí, která začne sloužit v září tohoto roku. V horním patře vily bude 

umístěna nová třída mateřské školy, která bude díky svému prostředí opravdu unikátní. 

Třída mateřské školy bude spadat pod MŠ Havlíčkova. V druhé části vily budou prostory 

pro spolkovou činnost. Horní část zahrady je vybavena pro potřeby mateřské školky, spodní 

část je otevřena v parkové úpravě a určena i pro veřejnost.  

V době prázdnin probíhaly ve všech budovách MŠ potřebné větší či menší opravy 

a úpravy. 1. září se otevřelo nové oddělení MŠ Havlíčkova v Tichém údolí, kapacita tohoto 

oddělení je 20 dětí. Učitelé připravovali plány na další školní rok. Paní ředitelky se 

na společných poradách s radní pro školství V. Drdovou domluvily na vizi společného 

logopeda pro všechny roztocké mateřské školy. S tím souvisí i postupné dovzdělání všech 

pedagogických pracovníků MŠ jako asistentů logopeda. Pokud se podaří sehnat kvalitního 

logopeda, mohla by logopedická péče v roztockých MŠ začít fungovat již od druhého 

pololetí školního roku 2020/2021.  

Od konce srpna, tedy od začátku školního roku využívá MŠ Spěšného mobilní 

aplikaci Twigsee. Tato aplikace umožňuje zasílání informací rodičům (navíc, na příchod 

nové zprávy adresáta upozorní). V dnešní „době koronavirové“ je aplikace využívána 

i k zasílání vzdělávacích materiálů, které se tak dostanou i k dětem, které zrovna 

mateřskou školu nenavštěvují. Posílají se v ní také ukázky přímé výchovné práce s dětmi, 

paní učitelky nahrávají videa či zasílají fotografie. V prázdninových měsících se paní 

učitelky seznámily, jak s Twigsee pracovat, připravily potřebná data a v září se začalo. 

Dnes oceňují velikou úsporu času, který mohou věnovat více práci s dětmi. Oceňují mnohem 

lepší spolupráci s rodiči, vedoucí k větší spokojenosti všech. Svou zkušenost a nadšení 

předávají dál, MŠ Přemyslovská, touto aplikací začne pracovat od ledna 2021 a od září 

2021 se přidá i MŠ Havlíčkova. 

V listopadu v MŠ Havlíčkova paní kuchařky měly pozitivní testy na Covid, školka 

byla od 9. do 15. listopadu uzavřena. Protože však s děti s kuchařkami nepřišly do 

kontaktu, nebyly povinny jít na testy. 
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Soukromé MŠ a dětské skupiny v Roztokách 

Roztocká „lesní školka“  

Dětský klub při enviromentálním spolku Esedra je inspirovaný lesními školkami. 

Do dětského klubu dochází během dne různě velké skupinky dětí, v průměru mají okolo 

14 dětí. Je možné chodit na ranní i odpolední blok od pondělí do čtvrtku. Místem působení 

spolku je Starý sad v ulici Potoky, naproti Levému Hradci, Roztoky Žalov, jako zázemí 

využívá dřevěný srub a pozemek s maringotkou u Vltavy. V Husinci je zázemím pobočky 

spolku akátový háj mezi Polepšovnou Ticha a bytovkami Nad Údolím v Řeži, kde spolek 

využívá dvě maringotky. 

Dětská skupina Žirafa 

Dětská skupina Žirafa nabízí docházku pro děti od 1 roku do zahájení povinné 

školní docházky. Maximální kapacita zařízení je 12 dětí. Dětská skupina nabízí celodenní 

nebo dopolední docházku dle přání a potřeb rodičů. Péči o děti vykonává kvalifikovaný 

personál (dětské sestry, chůvy a pedagogové).  Děti jsou rozděleny do dvou tříd dle věku 

a vyzrálosti.  Maximální počet na jednu kvalifikovanou pečující osobu je 6 dětí. Výchovný 

program probíhá v dopoledních hodinách v obou hernách a odpoledne nabízíme pro děti 

zájmové kroužky (tenis, keramika, angličtina, jóga). 

ABC Academy 

Nadstandardní anglická školka nabízí docházku pro děti od 3 let do 7 let. Učitelé 

jsou rodilí mluvčí s dětmi, školka jezdí na ozdravné zimní i letní pobyty na horách, děti 

chodí na výlety a navštěvují kulturní akce, školka je umístěna ve vile Via Vestra v ulici 

V úvoze. K dispozici má zahradu s pískovištěm, venkovní a vnitřní bazén, tělocvičnu 

a saunu, využívá i městské hřiště v těsné blízkosti školky (u ZŠ Žalov). 

Dětský klub Pohádka 

Vznikl v roce 2013 a nabízí pravidelné měsíční či jednorázové hlídání dětí ve vile 

„Hvězda“ v ulici Nad vinicemi. Klub má k dispozici velkou zahradu obklopenou lesem, 

vybavené dětské hřiště a koutek s minizoo s domácími mazlíčky (králíci, morčata, 

kamerunské kozy, aj.). 

Hlídání Václavka 

Hlídání Václavka je rodinné hlídání pro děti od malička do předškolního věku ve 

školkovém režimu v nově rekonstruované rodinné vile ve Václavské ulici. K využití je 

zahrada s malým hřišťátkem. Každý rok jsou nabízeny i zájmové kroužky (Dětská jóga, 

Angličtinka, Muzicírování), a další.  

Studio Neposedná pastelka 

Studio Neposedná pastelka od roku 2007 nabízí celodopolední sportovní kroužek 

Sporťáček v přísálí TJ Sokol Roztoky pro děti od 2,5 let a řadu dalších sportovních či 

výtvarně pohybových aktivit pro děti a dospělé, dále zážitkové dny a letní pobyty pro celé 

rodiny či letní tábory pro děti.  
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Městská knihovna 
V roce 2020 bylo v naší městské knihovně registrováno 757 čtenářů, z toho 

205 mladších 15 let. Do knihovny zavítalo 4398 spoluobčanů a bylo vypůjčeno 18 544 

jednotlivých výpůjček.  

Od 13. března byl z důvodu pandemie onemocnění Covid 19 vyhlášen nouzový stav 

a knihovny byly uzavřeny. Znovuotevřena byla knihovna až 27. dubna, a to v omezeném 

režimu. Odděleny byly přepážky vracení a půjčování knih, vrácené knihy byly ponechány 

3 dny (později prodlouženo na 7 dní) v karanténě, pondělní otevírací hodiny knihovny byly 

vyhrazeny pro seniory, samozřejmostí bylo dodržování hygienických opatření. Od úterý 

19. 5. jsme se vrátili k normální otvírací době knihovny a k téměř normálnímu provozu za 

dodržení všech hygienických opatření dle platných nařízení vlády ČR. V létě pak knihovna 

fungovala v prázdninovém režimu, tak jako každý rok. 

Od března probíhala off-line i online (z důvodu pandemie Covid 19) verze programu 

První pomoc se školou, který byl uskutečňován v rámci projektu Společně v knihovně – 

Nová škola ops. Zájemci mohli využít jednorázové nebo i pravidelné pomoci dobrovolníků 

s učební látkou a jejím dovysvětlením či procvičením, nebylo třeba se přihlašovat. Doba 

připojení závisela na individuálních potřebách, mohla to být hodina nebo klidně i pět 

minut, pokud víc nebylo třeba. Pomoc byla nabízena žákům základních škol i škol 

středních. Dobrovolníci pomáhali i s přípravou na přijímací zkoušky. 

Během srpna až října mohly děti plnit bojovou hru dobrodruha Tima a vyhrát skvělé 

ceny od nakladatelství CREW. 

Od poloviny září se sice opět zpřísnila hygienická opatření, ale knihovna s určitými 

omezeními (roušky, rozestupy, omezený počet návštěvníků v půjčovně i na akcích) dál 

fungovala, po vyhlášení nouzového stavu 9. října byly zrušeny všechny akce a umožněny 

byly jen základní výpůjční služby. 

Kvůli podezření na onemocnění Covid 19 byla roztocká knihovna uzavřena 20. 

října. Od 22. října byly pak dle nařízení vlády knihovny celostátně uzavřené, až to až do 

24. listopadu, kdy bylo možné opět začít fungovat alespoň v režimu výdejního okénka, ve 

které si čtenáři mohli vyzvednout předem objednané knihy. Díky skvělé myšlence se 

v knihovně kompletovaly balíčky na Mikulášskou nadílku v LDN. 

Od 3. do 14. prosince byla knihovna opět zavřena kvůli koronavirové karanténě. 

Od 18. prosince bylo opět nařízeno půjčovat pouze přes výdejní okénko. Tak vše fungovalo 

do 23. prosince, poté následovalo vyhlášení 5. stupně protiepidemického systému 

a opětovné celostátní uzavření všech knihoven. 
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Kulturní akce pořádané v městské knihovně: 

15.1. Hravé čtení s Adélou 

16.1. seminář Autentický marketing a osobní značka, Magdaléna Čevelová 

17.1. Dračí doupě 

21.1. Viktor Kořínek, Kryptoměny jako příležitost 

25. – 26.1. Kurz tvůrčího psaní 

28.1. Genealogická provázanost rakouských a českých panovnických rodů. Příbuznost 

našich panovníků v dějinných i rodinných souvislostech, přednáška Petra Nohela 

31.1. Vesmír, příměstský tábor pro juniory 

12.2. Hravé čtení s Adélou 

13.2. O životě a cestování Barbory Markéty Eliášové, Martina Krajíčková 

13.2. Nástrahy internetu a sociálních sítí, Viktor Kořínek 

17.2. deskové hry, Ubongo 3 D 

18.2. cestovatelská beseda V pohorkách po La Palmě s rodinou Narwových 

19.2. ilustrátorský workshop, Marianna Hlubiňáková 

25.2. Výchova a péče o dítě z pohledu současné psychologie, Vojtěch Herentin 

26.2. Hravé čtení s Adélou 

10.3. Ondřej Landa, cesta písničkáře 

17.9. Co prožíváme s dětmi na prahu dospělosti, Lucie Součková
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Církve 
Církev československá husitská  

V roztockém sboru Církve československé husitské vznikl na jaře nápad uspořádat 

akci Férová snídaně. Chystali se ji uspořádat v květnu na Mezinárodní den pro Fair Trade 

(spravedlivý obchod) na zahradě Husova sboru. Bohužel situace kolem pandemie Covid-19 

a s ní spojená vládní nařízení ji nedovolily realizovat. Byla by však škoda se k této 

příležitosti nesejít a myšlenku spravedlivého obchodu nepodpořit, proto bylo rozhodnuto 

Férovou snídani uspořádat v sobotu 27. června v 10 hodin na zahradě Husova sboru. 

Husitská diakonie Církve československé husitské v Roztokách nabízela v tomto 

roce pomoc osamělým, nemocným a jejich rodinám, lidem v těžké životní situaci. Pastorační 

asistentka pohovoří, dohlédne u nemocných, pomůže s drobným nákupem, doprovodí 

k lékaři či na procházce, vše podle potřeb a domluvy. 

Kavárna pro seniory byla po rozvolnění opatření v souvislosti pandemie Covid-19 

otevřena v Husově sboru každý čtvrtek odpoledne od 14 do 16 hodin (první čtvrtek 

v měsíci zpívání s harmonikou). Kavárna nabízí prožití příjemné chvíle u kávy, čaje apod. 

V pondělí 28. 9. 2020 na svátek sv. Václava proběhla v Husově sboru Církve 

československé husitské duchovní slavnost svěcení. Při slavnostní bohoslužbě, kterou vedl 

biskup pražské diecéze Církve československé husitské doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., 

přijala kněžské svěcení Mgr. Kristýna Ptáčková, která bude v brzké době nástupkyní paní 

farářky Mgr. Jarmily Kučerové. Bohoslužby a svěcení se zúčastnili zástupci CČSH, 

Husitské teologické fakulty UK, vedení města Roztoky, věřící náboženské obce Roztoky 

a další přátelé, které si v Roztokách za krátkou dobu, co zde žije, sestra Kristýna Ptáčková 

získala.  

  

Duchovní slavnost kněžského svěcení Mgr. Kristýny Ptáčkové,  

zdroj: https://jirimacak.rajce.idnes.cz/28.9.2020_-_Husuv_sbor_CCSH_Roztoky/1463211544 

https://jirimacak.rajce.idnes.cz/28.9.2020_-_Husuv_sbor_CCSH_Roztoky/1463211493 

  

https://jirimacak.rajce.idnes.cz/28.9.2020_-_Husuv_sbor_CCSH_Roztoky/1463211544
https://jirimacak.rajce.idnes.cz/28.9.2020_-_Husuv_sbor_CCSH_Roztoky/1463211493
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V podzimních dnech bývá začátek listopadu vždy dobou připomenutí si jmen těch, 

kteří již nejsou mezi námi, dobou, kdy prosíme za jejich duše. Bývá to i příležitost v dnešní 

uspěchané době plné všelijakých starostí zastavit se v místech ticha, kostela, hřbitovů 

a kolumbárií a přemýšlet o smyslu života a jeho náplni. Bohoslužba k uctění památky 

zesnulých se konala v Husově sboru v neděli 1. listopadu v 9 hodin dopoledne. 

Programy v Husově sboru se s ohledy na opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 

konaly rozmanité akce, v závěru roku přišel Mikuláš s anděly, kdy mezi 16.00 a 18.00 

mohly děti přicházet individuálně pro nadílku na zahradu Husova sboru. Na Štědrý den 

odpoledne bylo možné prohlédnout si betlémy a kostel, poslechnout si četbu vánočního 

příběhu o narození Pána Ježíše Krista a koledy, navštívit Strom vánočních přání. Na Hod 

boží se konala slavnostní vánoční bohoslužba a v neděli 27. 12. bohoslužba s poděkováním 

za uplynulý rok. V neděle 3. 1. se pak konala první bohoslužba v novém roce 2021.  

V této nelehké době Husův sbor nabídl možnost duchovního poradenství ve formě 

individuálních pastoračních rozhovorů, modliteb a sdílení.  

Evangelické bohoslužby v Roztokách 

Z historického pohledu se evangelíci v Roztokách nesetkávají zdaleka tak dlouho 

jako v jiných městech a obcích Česka, Československa a potažmo Rakousko-Uherska. Jejich 

historie se v našem městě začala odvíjet až v 70. let minulého století, kdy do Roztok 

dojížděla jednou měsíčně tehdejší duchovní správkyně ze sousedních Libčic. Evangelíků 

v Roztokách však postupně ubývalo, a poslední bohoslužby se tak konaly někdy v roce 

1982. Po nich nastala více než třicetiletá pauza.  

V září 2014 se několik evangelických rodin – většinou “náplav” z Prahy -- rozhodlo 

setkávání obnovit. Vše začalo skromně: bohoslužbami jednou měsíčně v ateliéru Roztoč na 

Jungmannově ulici, časem k nim postupně přibylo vyučování náboženství pro děti a 

schůzky ke studiu Bible, které zajišťoval nově příchozí farář z Libčic.  

Založení nového sboru 

Počet účastníků evangelických bohoslužeb dále rostl, až dosáhl průměru 45 osob všech 

věkových kategorií. V září 2020 tak došlo k významnému rozhodnutí založit samostatnou 

evangelickou farnost neboli jak evangelíci říkají samostatný sbor. V době, kdy se 

každoročně zavírají desítky farností a kostelů, je taková událost mnohem významnější, než 

se na první pohled zdá. Poslední samostatná evangelická farnost vznikla někdy 

v 60. letech, proto založení nového sboru představuje významnou společenskou a duchovní 

událost. 
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Evangelické bohoslužby v ateliéru Roztoč a v Haurowitzově vile 

Zdroj: z archívu Ondřeje Lukáše 

Římskokatolická farnost Roztoky u Prahy 

Již v průběhu adventu 2019 započala a v létě 2020 byla dokončena 3. etapa opravy 

krovů, střechy a pláště v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci. Také byly opraveny 

a rekonstruovány fresky. Na projekt byla poskytována finanční podpora z programu 

Integrovaného regionálního programu (IROP) Evropské unie. V průběhu minulého století 

zde proběhlo několik dílčích oprav a zásahů, které nebyly dostatečně důsledné. Krov nad 

presbytářem byl v minulosti částečně podepřen ocelovou traverzou, na dalších místech došlo 

k poklesu a povolení spojů. Krov nad lodí měl neprodyšně zazděné konce stropních trámů 

a krokví, na řadě míst došlo k uhnití až na hranici havárie. Díky tomu všemu začalo na 

některých místech zatékat, na jižní straně lodi praskla římsa, závady narůstaly, ani 

prorůstání krytiny břečťanem na severní straně střeše příliš neprospělo. 

V první a druhé etapě, které proběhly v letech 2014 a 2015 byla opravena střecha 

nad presbytářem a jižní stranou krovu, zajištěno odvětrání střechy a ocelová traverza byla 

nahrazena dubovým trámem. Nicméně tyto zásahy měly také za důsledek to, že budova 

začala pracovat a objevily se drobné trhliny na freskách. Opravu fresek provedla 

akademická malířka a restaurátorka paní Zlata Dobošová, která se dlouhodobě věnuje 

freskám nejen na Levém Hradci. A opravu krovu uskutečnila firma PERFECTSTAV, 

s.r.o. Celé dílo bylo pod dohledem NPÚ-ÚOPSČ dokončeno a kostel byl v létě opět otevřen 

veřejnosti. Během prací byl na přelomu května a června na půdičce v podstřeší pod prkny 
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učiněn pozoruhodný nález. Byly objeveny původní dřevěné krabičky pocházející 

z archeologického výzkumu Ivana Borkovského s popisky a s nálezy obsahující fragmenty 

kostí, hlínu, aj. Nález byl předán archeoložce PhDr. Kateřině Tomkové Ph.D. k dalšímu 

zkoumání. 

Na jaře vzhledem k situaci propuknutí pandemie Covid 19 nebyly ve farnosti až do 

odvolání žádné bohoslužby. Postní duchovní obnova s P. Radkem Tichým, která měla 

proběhnout 2.3. v Roztokách se nemohla uskutečnit. Všechny mše včetně velikonočních 

bohoslužeb probíhaly za zavřenými dveřmi bez přítomnosti lidu a byly obětované za celou 

zdejší farnost. Na Levém Hradci vznikla improvizovaná křížová cesta v přírodě vedoucí 

kolem části ostrožny. Zamyšlení P. Petra Bubeníčka nad nedělním evangeliem, modlitba 

a požehnání byly pravidelně zprostředkovávány na stránkách farnosti a na youtube 

kanálu Římskokatolické farnosti Roztoky u Prahy. 

Svatovojtěšská pouť se na jaře na Levém Hradci z důvodu uzavření kostela 

i z důvodu probíhající pandemie nekonala. 

S ohledem na usnesení vlády ČR z 30.4. a prohlášení Mons. Dominka kardinála 

Duky z téhož dne se od 11.5. zvýšil počet účastníků bohoslužeb na 100 osob. Bohoslužby 

probíhaly za těchto opatření: 

1. V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky 

bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob); 

2. Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce; 

3. Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie; 

4. Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou; 

5. Kněz si dezinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním 

Eucharistie a po něm; 

6. Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně 

neprodlužovat; 

7. Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, 

lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče; 

8. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor; 

9. Obdobná pravidla platí pro svatby a křty (stejně tak pro svátost smíření); 

10. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje 

shromažďování lidí; 

11. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené, je-li to možné, pro osobní modlitbu 

a individuální duchovní péči. 
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12. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě. 

V červnu se díky uvolnění opatření na farní zahradě v Roztokách mohla uskutečnit 

každoroční Svatojánská pouť. 

V polovině září příštího roku budeme vzpomínat 1100. výročí mučednické smrti 

kněžny sv. Ludmily, jež s největší pravděpodobností žila též na Levém Hradci. Proto se 

také město Roztoky i roztocká římskokatolická farnost staly členy spolku Svatá Ludmila 

1100 let, který oslavy jubilea připravuje. Záštitu oslavám poskytlo Pražské arcibiskupství, 

Senát, Ministerstvo kultury, Středočeský kraj a další významné instituce. Ve 

Valdštejnském paláci, sídle Senátu, se uskutečnilo ve čtvrtek 1. října slavnostní zahájení 

Roku sv. Ludmily, jehož vyvrcholením bude řada duchovních a kulturních akcí v příštím 

roce. Za účasti senátorů a poslanců Parlamentu ČR, církevních představitelů a starostů 

byly předneseny historické i teologické reflexe odkazu této pozoruhodné ženy, stojící 

na samém počátku christianizace českých zemí. Lze jen doufat, že pandemie onemocnění 

Covid-19 a možné nadcházející ekonomické problémy nezhatí pětileté úsilí spolku 

a významné výročí bude v roce 2021 připomenuto s úctou, která osobnosti kněžny 

sv. Ludmily právem náleží. 

Poutní slavnost sv. Ludmily na Levém Hradci započala již v pátek 18.9. večer 

v kostele sv. Klimenta mší svatou se zpěvy z řeckokatolické liturgie. Doprovázel ji sbor 

sv. Vladimira. Slavnost pokračovala následujícího dne v 10 hodin slavnostní mší svatou, 

následovalo celkové uvedení Roku svaté Ludmily a otevřená diskuse na téma „Jak prožít 

Rok svaté Ludmily v naší farnosti“ a byla zakončena společnou modlitbou v kostele. Na 

Levém Hradci byla také za přispění města Roztoky v září nainstalována putovní venkovní 

výstava Kněžna svatá Ludmila 2021. 

Na podzim byl na hřbitově opraven kněžský hrob a bylo dokončeno osvětlení 

(nasvícení) kostela sv. Klimenta. 

Adventní a vánoční doba probíhala opět s omezeními v důsledku zhoršení 

epidemiologické situace. Byl omezen počet účastníků bohoslužeb, nekonala se půlnoční mše 

v Úněticích (byla přesunuta na dřívější čas). V průběhu vánočních svátků byly přístupné 

oba kostely k možnosti rozjímavé modlitby či návštěvy jesliček. 

 

 

 

 

 

Kostel sv. Klimenta má od 6. května tohoto roku nové nasvícení, 

zdroj: soukromý archiv Tomáše Novotného 
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Oprava fresek, přemístění zvonku a opravy krovů, kostel sv. Klimenta na Levém Hradci,  

zdroj: z archivu Prokopa Šatavy 

  

Svatodušní vigilie a křest, kostel sv. Jana Křtitele v Roztokách 

Svatoludmilská pouť, kostel sv. Klimenta na Levém Hradci, 

zdroj: soukromý archiv Římskokatolické farnosti Roztoky, http://www.peplum.cz/?x=fotogaleri 
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Kultura 
Akce pořádané ve městě: 

4.1. Tříkrálová Okoř, 52. ročník, turistický pochod, A-TOM 

25.1. 11. skautský ples, tělocvična ZŠ Žalov, Skauti Roztoky 

8.2. Masopustní obchůzka po Vrškách a okolí, Roztoč 

9.2. Zlatovláska, divadelní přestavení, loutkové divadlo Liberta, hotel Academic 

9.2. Kšandy, divadelní přestavení, hotel Academic 

9.2. koncert KODK, Stč. muzeum v Roztokách, Historický sál 

15.2. Masopust, Roztoč 

25.2. Filmové dokumenty, hotel Academic 

 

23.2. VOICES na Zámečku, koncert, Stč. muzeum v Roztokách, Historický sál 

25.2. Tváře revoluce, dokumentární film Michala Merhauta, hotel Academic 

25.2. Očima roztockých pamětníků II – Roztocký sport v uplynulých desetiletích, 

dokumentární film Michala Merhauta, hotel Academic 

27.2. Šansony vinné a nevinné, hudební pořad, hotel Academic 

1.5. otevření turistické sezóny na Levém Hradci 

13. 5. – 1. 11 V zahradách Tichého údolí – výstava, komentované vycházky, Zahrada 

Braunerova mlýna, Riegrova čp.  

20. 5. – 18. 10. Jan Antonín Venuto – Půvab krajiny středních Čech na přelomu 18. a 19. 

století, výstava ve Středočeském muzeu, Roztoky 

27. 5. – 27. 9 Ještě jednu stránku, prosím – hravá výstava o dětské knize, Středočeské 

muzeum, Roztoky 

21. 6. Zahradní slavnost – Sdružení Roztoč 

27. 6.  Férová snídaně, zahrada Husova sboru 

1. 7. – 10. 7. Tvůrčí prázdniny 2020 – letní pobyt pro děti, Sdružení Roztoč 

4. 7. MS Hubertus zve na Dětský den s myslivci, Střelnice na Holém vrchu 

27. 7. Cirkus pod širým nebem – letní vícedenní workshop, Sdružení Roztoč 

27. 7. Cirkus pod širým nebem – letní vícedenní workshop. Sdružení Roztoč 
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4. 8. Jenom život – divadelní představení Činoherního studia Bouře. Účinkují: Antonie 

Talacková a Igor Bareš, Zámecký park 

8. 8. Letní minizámeček – hudební zážitek uprostřed léta, Středočeské muzeum, Roztoky 

19.9. Roztoklání, sobota v historickém duchu 

21. 8. 14. ročník dobytí vrchu Řivnáč  

21.8. – 30.9. 2020 Haló, hola, tady koronaškola, výstava žákovských prací ZŠ Zdenky 

Braunerové v Roztokách 

30. 8. Den seniorů – kulturní program pro seniory, nám. 5. května (před budovou MÚ) 

6. 9. DESIGN LOCK – 6. září 2020 – design and hand made market, Středočeské 

muzeum, Roztoky 

8. 9. Komentovaná procházka k výstavě V zahradách Tichého údolí. Středočeské muzeum, 

Roztoky 

12. 9. Malířský plenér v zahradě Zdenky Braunerové – celodenní kurz akvarelu, 

Středočeské muzeum, Roztoky 

12. 9. Bleší trh, Tyršovo náměstí, Roztoky 

16. 9. Slavnostní otevření vily čp. 125, Tiché údolí, Roztoky 

17.9. Zákoutí – výstava objektů a obrazů Markéty Kotkové, Lampionová dílny, kavárna 

Vratislavka 

18. 9. Svatoludmilská pouť na Levém Hradci, řeckokatolická bohoslužba v 19.00 hod, 

kostel sv. Klimenta, Levý Hradec 

19. 9. Svatoludmilská pouť na Levém Hradci Slavnostní mše v 10.00 hod, louka před 

kostelem 

Září 2020 – Putovní venkovní výstava Kněžna Ludmila 1 100 let, Levý Hradec 

20. 9.  Koncert Svátky hudby – Jan Mráček – housle, Karel Untermüller – viola a FKO, 

Středočeské muzeum, Roztoky 

3.10. Blešák – roztocké dvorky 

12.10. Veterán Club Car, výstava automobilových veteránů, Středočeské muzeum, 

Roztoky 

12.10. Putovní výstava “Má vlast cestami proměn”, Středočeské muzeum, Roztoky 

12.10. Rozsvícení majáku pro českou kulturu, Středočeské muzeum, Roztoky 
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25. 10. Dýňobraní – dýňové hody a tvůrčí dílny. Výroba lampionů na Svátek světel. 

Vratislavka Café, Kroupka 38, Roztoky 

29. 10. Hudební soirée s Anežkou a Matějem, Holinky duo na zahrádce. Vratislavka Café, 

Kroupka 38, Roztoky 

31. 10. Workshop alternativní přípravy kávy. Vratislavka Café, Kroupka 38, Roztoky 

5. 12. Přijde Mikuláš s anděly – nadílka na zahradě Husova sboru. Husův sbor, Roztoky 

5. 12.  a 19. 12.  Workshop akvarelu navazující na předešlé malířské plenéry v zahradě 

Ateliéru Zdenky Braunerové pod vedením lektorky Marie Ladrové 

24. 12. Štědrý den odpoledne ve 14.00 hod. – prohlídka betlémů a kostela. Husův sbor, 

Roztoky 

24.12. Přivítání Štědrého dne – Viktor Sodoma, Jan a Jiří Klapkovi, od 11.00 hod., palouk 

u Sodomů, Žalov 

25. 12. Hod boží – slavnostní vánoční bohoslužba. Husův sbor, Roztoky 

27. 12. Bohoslužba – s poděkováním za uplynulý rok 2020. Husův sbor, Roztoky 

Římskokatolická farnost: vzhledem k současné epidemické situaci byl pořad bohoslužeb 

o Vánocích upřesněn na nástěnkách kostelů farnosti krátce před svátky, stejně tak 

i hodiny, kdy bylo možné v roztockých kostelích individuálně navštívit vystavené jesličky. 

Více k některým kulturním akcím 

Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje 

V neděli 9. února mířily skupinky roztockých milovníků vážné hudby na zámeček, 

kde pod vedením dirigenta pana profesora Václava Mazáčka vystoupil Komorní orchestr 

Dvořákova kraje. Zazněly zde krásné tóny hudby F. I. A. Tůmy, J. Stamice, 

L. van Beethovena a E. Griega a posluchači odměnili hráče dlouhým a zaslouženým 

potleskem. 

Uvedení dokumentů Tváře revoluce a Osobnosti roztockého a žalovského sportu 

Úterý 25. února se v hotelu Academic neslo ve znamení příjemného vzpomínání. 

V tento den byl v roce 1990 slavnostně uveden do funkce Vojtěch Sedláček, první svobodně 

zvolený starosta Roztok po listopadu 1989. Tahle sláva se udála na roztockém zámečku. 

O třicet roků později se většina aktérů tehdejšího dění sešla právě v Academicu. By zde 

veřejnosti představen dokumentární film Michala Merhauta Tváře revoluce, který 

s Vojtěchem Sedláčkem, Marií Markovou, Olgou Vavřínovou, Františkem Markem, 

Martinem Štifterem, Janem Chytilem, Stanislavem Boloňským, Petrem Třískou a Tomášem 

Novotným natáčel v uplynulých pěti měsících. Vzpomínky, úvahy, ohlédnutí 

za humornými i vážnými okamžiky revolučních let 1989/199, nic z toho 

v pětačtyřicetiminutovém dokumentu nechybělo. Po malém občerstvení se přítomní mohli 
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ponořit do dalších vzpomínek. Na filmovém plátně defilovaly osobnosti roztockého 

a žalovského sportu, lidé, kteří práci na tomhle poli vydali v uplynulém půlstoletí obrovské 

množství svého času a energie. František Tomiška, Marcela Jungwirthová, Jiří Tomiška, 

Václav Kapitán a František Hrubý vzpomínali na začátky atletiky, fotbalu, výstavbu 

stadionu, na rekordy, které zaběhli oni sami, a také na ty, k nimž pomohli stovkám svých 

svěřenců. Krutou ironií osudu je, že doslova v předvečer promítání zemřel jeden z aktérů 

dokumentu, trenér a organizátor František Hrubý. Oba dokumenty jsou přístupné na webu 

obce a také na facebooku. 

Koncert šansoniérky Evy Kriz-Lifkové 

Město Roztoky a sociální oddělení Městského úřadu uspořádalo 27. února pro 

roztocké seniory koncert známé šansoniérky Evy Kriz-Lifkové. Umělkyně, která u nás 

vystupovala již potřetí, si pro tuto příležitost připravila premiéru pořadu šansony vinné 

a nevinné. V pořadu zazněly kromě známých francouzských Šansonů také verše a texty, 

které měly společné téma – víno a vinařství. Spoluúčinkoval pan Milan Dvořák, který je 

nejenom jevištním, ale i životním partnerem paní Kriz-Lifkové. Tento vynikající muzikant 

působil v letech 1965 až 1990 jako vedoucí doprovodné skupiny Hany Hegerové. 

Dvouhodinový koncert v kongresovém sálu hotelu Academic přinesl vděčným posluchačům 

krásný hudební i lidský zážitek. V závěru koncertu poděkoval tajemník městského úřadu 

zaměstnankyním sociálního oddělení Miroslavě Kalinové a Mileně Kocourkové za jejich 

dlouholetou práci pro roztocké občany. Poděkování za dlouholetou práci pro roztocké 

seniory se dostalo i paní Heleně Kantorové, pastorační asistentce CČSH, a paní Jaroslavě 

Pařízkové ze SPCCH, které se koncertu také zúčastnily. Všechny dámy dostaly krásné 

květiny a publikum i umělci jim poděkovali dlouhým potleskem. 

Vánoční sbírka zaměstnanců společnosti Eaton 

Město Roztoky v březnu poděkovalo společnosti Eaton Elektrotechnika s.r.o. 

a jejím zaměstnancům. Společnost Eaton o spolupráci a podpoře jen nemluví, ale 

přesvědčuje svým konáním. Město Roztoky si této podpory nesmírně váží. Vánoční sbírka 

zaměstnanců společnosti Eaton v celkové výši 20 800 Kč byla věnována zčásti 

na vylepšení kvality života obyvatelů Domu s pečovatelskou službou. Z této sbírky město 

zakoupilo set-top boxy, které umožňují příjem vysílání v DVB-T2. Tyto přijímače jsou již 

instalovány v bytech DPS. Zbytek peněz byl uložen na účet, ze kterého se čerpají finance 

na úhradu obědů dětí ze sociálně slabých rodin. Potřebným dětem již byly uhrazeny obědy 

na celé druhé pololetí školního roku. Peníze byly zaslány přímo na účet školní jídelny. 

Dobrý nápad, Roztoky 

Od 17. dubna bylo možné hlasovat o nápadu, který by občané Roztok rádi 

podpořili. Hlasování proběhlo na webových stránkách Dobrého 

nápadu – dobrynapad.roztoky.cz. Bylo velmi jednoduché, k dispozici byly 3 hlasy, 

hlasovat se tedy mohlo až pro 3 nápady. Jednomu nápadu se však mohl vždy dát 

maximálně jeden hlas. Hlasovat se mohlo až do 10. května s tím, že realizovány budou 
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projekty s nejvyšším počtem hlasů, na které bude postačovat 200 000 Kč participativního 

rozpočtu Dobrý nápad. Hlasovalo se pro tyto návrhy: č. 1: fotbalové branky – přenosné, 

bezpečné, č. 2: Žalovská náves,  č. 3: pěšina mezi skalami od železniční zastávky Roztoky-

Žalov do ulice Pod Řivnáčem, č. 4: úprava místa po telefonních budkách na Tyršově 

náměstí, č. 5: relaxační ovocný sad, č. 6: dětské herní prvky u Sokolovny, č. 7: sledování 

hluku a tras letadel, č. 8: místo pro setkávání sousedů z Dubečnice, č. 9: zapuštěné 

trampolíny na dětská hřiště, č. 10: komunitní systém dobrovolnických služeb, č. 11: 

cestovatelský klub v Roztokách, č. 12: socha v serpentině, č. 13: výšení bezpečnosti 

u některých přechodů pro chodce v Roztokách, č. 14: roztocký Mšičák. 

On-line výstava Ateliéru JoE 

Ateliér JoE Vás pozval širokou veřejnost na 23. letní (letos internetovou) výstavu 

inspirovanou snem a expresí. Díla dětí byla k zhlédnutí prostřednictvím QR kódu 

(v časopisu Odraz i na výloze ateliéru) v době od 15. května do 15. června 2020. 

Rozsvícení vánočních stromů v Žalově a v Roztokách 

Rozsvícení vánočních stromů proběhlo s omezeními. Obyvatelé města si chtěli stejně 

jako v roce minulém společně rozsvítit vánoční stromy, zazpívat si koledy a přivítat 

adventní čas, epidemiologická situace však byla kvůli pandemiiCovid-19 stále nepříznivá, 

a proto nebylo možné tato krásná setkání neuskutečnit. Stromy sice stály na stejných místě 

jako vloni, ale rozsvíceny byly bez přítomnosti, nadšení a křiku dětí. 

   

Žalovský vánoční strom, zdroj: soukromý archiv Silvie Houserové a usazování roztockého vánočního stromu, 
zdroj: soukromý archiv Tomáše Novotného 
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Muzeum 
Výstavy ve Středočeském muzeu v Roztokách: 

přelom roku do 2.2.2020, Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky, výstava hraček 

přelom roku do 29.3.2020, Krása ukrytá v bronzu, poklady ze středních Čech očima 

archeologa a konzervátora 

1.4., otevření návštěvnické sezóny v Ateliéru Zdenky Braunerové 

3.4. – 27.9., Ještě jednu stránku prosím, výstava o dětské knize 

24.4. – 1.11., V zahradách Tichého údolí, výstava v zahradě Braunerova mlýna, místa 

úzce spjatá s vilovou architekturou 

8.5. 2020 – 31.1.2021, Auta a mašiny, československá produkce hraček 50. až 80. let 

20. století 

21.5. – 18.10., Antonín Venuto, Půvab krajiny středních Čech na přelomu 18. a 19. století 

4.8. JENOM ŽIVOT v podání Činoherního studia Bouře 

8.8. Letní Minizámeček, hudební koncert 

19.9. Roztoklání, sobota v historickém duchu 

20.9. Filharmonický komorní orchestr, koncert Svátky hudby 

12.10. Veterán Club Car, výstava automobilových veteránů 

12.10. Putovní výstava “Má vlast cestami proměn” 

12.10. Rozsvícení majáku pro českou kulturu 

6. 11. 2020 – 28. 3. 2021, Heda: Kameni, promluv! Život a dílo sochařky Hedviky 

Zaorálkové 

20. 11. 2020 – 31. 1. 2021, Vánoční světlo, zvláštní význam světla v adventní době 

5. 12. 2020 a 19. 12. 2020, Workshop akvarelu navazující na předešlé malířské plenéry 

v zahradě Ateliéru Zdenky Braunerové pod vedením lektorky Marie Ladrové 
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Maják pro českou kulturu 

 
Výstava automobilových veteránů 

 
 

 

Filharmonický komorní orchestr, 
koncert Svátky hudby 

Roztoklání 

 

Výstava Auta a mašiny 

Akce ve Středočeském muzeu, zdroj: https://www.facebook.com/muzeumroztoky/photos 
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Do muzea virtuálně  

Vzhledem k současné situaci a omezením kvůli pandemii Covid-19, která panují 

také v oblasti kultury, bylo muzeum uzavřeno s nejasným výhledem, kdy bude možné 

výstavy a expozice zpřístupnit veřejnosti. Proto se muzeum rozhodlo potenciálním 

návštěvníkům zprostředkovat prohlídky alespoň virtuálně. Připravilo videa s kurátory 

v zámeckých expozicích a pozvalo návštěvníky také do veřejnosti nepřístupných částí 

muzea. Přestože nebylo možné dodržet kalendář plánovaných výstav a akcí, v rámci 

možností se muzeum snažilo vše připravovat, a pokud nebylo možné jednotlivé výstavní 

projekty plně otevřít, pokusilo se je také zprostředkovat online. Pro zájemce vytvořilo 

Muzejní kvíz, který pravidelně zveřejňovalo, stačilo vyplnit jednoduchý formulář. Každý 

kvíz reflektoval určité téma a byl doplněn o fotografie z archivu muzea. Díky němu si 

mohli návštěvníci na webových stránkách muzea ověřit své znalosti roztockého místopisu 

a historie, nebo se naopak dozvědět něco nového. 

  

Do muzea virtuálně,  

zdroj: https://www.facebook.com/muzeumroztoky/photos 

Malířský plenér při ateliéru Zdenky Braunerové 

Malířský plenér probíhal na zahradě ateliéru Zdenky Braunerové. V polovině 

června se sešlo před malířčinou dílnou 12 nadšenců, 11 žen a jeden muž, aby se blíže 

seznámili s technikou akvarelu, což je, i když to tak často nevypadá, jedna z nejtěžších 

výtvarných technik. Skupiny se ujala malířka a pedagožka, absolventka AVU Marie 

Ladrová. Akvarel, jehož technologii a výrazové možnosti rozvíjí osobitou cestou je její 

oblíbenou technikou – vyrábí vlastní barvy, tvoří netradiční formáty, analytické studie 

i abstraktní kompozice. Tentokrát bylo jejím úkolem naučit účastníky kurzu základům 

kompozice, práci s barvou a prostorem. V dopolední teoretické části seznámila budoucí 

„malíře“ se samotnou náročnou technikou a materiálem. Ukázala například druhy papírů, 

barev, štětců, vysvětlila jejich odlišnosti a určila, které budou vhodné pro aktuální kurz. 

Nezbývá než poděkovat skvělé lektorce za první kurz, který byl obsazen ihned 

po uveřejnění, zájemci se těší na druhý, též začátečnický kurz v září (který je již také 

obsazen). Salón Zdenky Braunerové by rád v této aktivitě pokračoval i příští rok. Celá akce 

byla podpořena grantem města Roztoky. 
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Malířský plenér při ateliéru Zdenky Braunerové,  

zdroj: https://www.facebook.com/muzeumroztoky/photos 

DESIGN LOCK market  

Pestrobarevný závěr léta s marketem DESIGN LOCK v neděli 6. září byl věnován 

designu a pečlivě vybraným handmade výrobkům. Třetí ročník marketu DESIGN LOCK 

opět nabídl pestrý sortiment od módy přes hračky, šperky, bytové doplňky, knížky, grafiku 

až po přírodní kosmetiku a další. V doprovodném programu nechyběly workshopy, živá 

hudba, divadlo, výstavy či originální gastronomické zážitky. Roztocký design a handmade 

market DESIGN LOCK vznikl s myšlenkou vytvořit místo setkání kreativních lidí 

a nabídnout návštěvníkům pestrý a originální sortiment handmade výrobků. Roztocký 

design market ale nejsou jen originální výrobky. Zámecký park a nádvoří lákaly k návštěvě 

a strávení pohodové neděle s rodinou a přáteli. Program design marketu zpestřilo 

vystoupení kapely Prague Conspiracy, děti se mohly těšit z představení divadla DAMÚZA 

nebo tvořivé dílničky. Kdo si chtěl protáhnout tělo, mohl se v zámeckém parku připojit 

k lekcím jógy, nebo si případně i něco vlastnoručně vyrobit. Akce se konala za podpory 

města Roztoky a pod záštitou Středočeského kraje, díky tomu byl pro všechny účastníky 

vstup zdarma.  

       

Zářijový a prosincový DESIGN LOCK, soukromý archiv Tomáše Novotného 
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Komentované procházky k výstavě V zahradách Tichého údolí  

Zahrady byly bezpochyby nedílnou součástí letních vil, v mnohých se ještě dnes 

skrývají historické altány či skleníky, rostou původní stromy a v trávě lze rozeznat 

fragmenty starých cest. K výstavě V zahradách Tichého údolí byly připraveny 

komentované procházky s autorkou Alicí Frydrychovou, které se konaly 8. září 2020 

od 18 hodin a 4. října 2020 od 16 hodin. Zahájeny byly vždy v zahradě Braunerova mlýna 

před ateliérem Zdenky Braunerové. 

Výstavba budoucí archeologické expozice “Stopami věků” 

V areálu muzea se staví podle původních technologií neolitický dům, nová 

zážitková archeoexpozice “Stopami věků”. Návštěvníky muzea upoutá na první pohled 

její vstupní část do budoucího výstavního prostoru. 

 

 

Výstavba budoucí archeologické expozice “Stopami věků”,  

zdroj: https://www.facebook.com/muzeumroztoky/photos 
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Roztoč 
Ptačí vycházka, 1. 2. 

Ptačí vycházka, kterou Roztoč pořádal spolu s Českou společností ornitologickou, vedla 

trasou podél Vltavy z Řeže do Roztok k přívozu. Na tomto úseku řeky bylo možné v jejích 

meandrech pozorovat zimoviště vodních ptáků. Kromě kachen a racků se dali spatřit 

kormoráni, potápky, volavky i vzácnější hosté ze severu – morčáci a hoholové. 

Masopustní obchůzka, 8. 2.  

Masopustní obchůzka se letos opět stala komorní zábavou. Konala se o týden dříve než 

samotný masopustní průvod. Maškary se spolu s muzikanty a s Medvědem vydaly od domu 

k domu, aby pozdravily roztocké hospodyně a hospodáře, zazpívaly, zatancovaly si s nimi 

a zavinšovaly jim. A také jedly a pily vše, co jim laskaví sousedé nachystali. Odměnou 

hospodářům a hospodyním za pohoštění byla muzika, tanec s Medvědem, veselé vinšování 

či třeba masopustní kratochvíle Konopičky. 

Masopust 2020, 15. 2.  

Masopustní den započal kohoutím masopustním budíčkem, kuropěním pro Kohouta, a to 

pro všechny, kterým nevadilo si na roztockou masopustní sobotu přivstat a za rozbřesku 

dojít probudit Královnu, letos do Zaorálkovy ulice. Odměnou jim byla míchaná vejce 

k snídani v kuchyni u Anežky, letošní Královny-nevěsty masopustu. Mezitím se 

v roztockých kuchyních dopékaly koláče, perníky, zelňáky a svážely se na zámek, kde se 

již od 11 hodin půjčovaly masky. Ve 12 hodin tu začal bohatý program korunováním 

letošní Královny, předáváním masopustního práva a s dalšími rozličnými vystoupeními 

a atrakcemi. O půl třetí se průvod pomalu vydal roztockými ulicemi přes náměstí, ulicí 

Legií směrem k poli a k Třešňovce, dále pak pokračoval na Holý vrch, kde se před pátou 

hodinou setkal s průvody z okolních obcí při kolových tancích, zápasech medvědů 

a popravě Klibny. Zábava pokračovala do pozdních hodin ve velkém cirkusovém šapitó na 

rozcestí v Žalově. Letošní rok se tu mimo jiné nově představil MASYF – Masopustní 

symfonický orchestr. Pro tento zcela výjimečný orchestr napsala roztocká skladatelka Jana 

Vöröšová čtyři masopustní skladby – Kohout, Medvěd, Královna a Smrt. MASYFovské 

těleso vytvořilo 28 zpěváků (povětšinou roztockých), 18 hudebníků (také povětšinou 

roztockých) a na pomoc jim nastoupilo 23 profesionálních hudebníků. 

Dokument o roztockém masopustu 

Dokument o roztockém masopustu Do jiných časů, témat a životů autorky Kateřiny 

Kořínkové, který je součástí magazínu Folklorika, měl premiéru měl 21. března 2020 a je 

ke zhlédnutí na webu České televize. 

Tvorba kožených boso sandálů, 6. 6.  

Worshop, ze kterého si každý z účastníků odnesl funkční sandály z pravé hovězí kůže 

v barvách dle vlastního výběru. Začínalo se tvorbou střihu, pak se stříhala a barvila kůže, 
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lepily se plotny, brousilo se, měřily se pásky. Zkrátka, plno práce s báječným výsledkem. 

Každý pár vyrobených sandálů byl originál, který bude těšit svého majitele po dalších 

několik letních sezón a který vydrží kde co. 

Za ptačími sousedy, 11. 6.  

Večerní vycházka, kterou Roztoč pořádal spolu s Českou společností ornitologickou a na 

které bylo možno poznávat naše ptačí sousedy podle hlasu, hledat hnízda jiřičky, letošního 

Ptáka roku, zaposlouchat se společně do křiku rorýsů, a ještě před západem slunce objevit 

i první lovící netopýři. Dále se účastníci mohli dozvědět více o tom, jak ptačí sousedy 

poznat, či více o tom, jaká nebezpečí jim v našem okolí hrozí i jak jim můžeme pomoci. Sraz 

byl v 19:00 před sokolovnou na Tyršově náměstí, nenáročná trasa vycházky vedla z centra 

Roztok směrem na Solníky. 

Taneční workshop s Cécile da Costa, 13. 6.  

Sobotní seminář se zpěvačkou, tanečnicí, choreografkou a performerkou Cécile da Costa byl 

zaměřený na dýchací a relaxační cvičení, skupinovou práci, spolupráci s partnerem a práci 

s improvizací, a určený všem, kdo chtějí prozkoumat a znovuobjevovat své tělo. 

Výstava akvarelů ve Vratislavce, 21. 6. – 24. 8.  

Výstava děl pokročilých i začínajících malířů technikou akvarelu pod vedením Kamily 

Havlíkové probíhala v nově otevřené kavárně Vratislavka v Kroupce. 

Zahradní slavnost, 21. 6. 

Celý den s muzikou, divadly, filmy, výstavami, koncerty, dobrotami, přáteli, na to se jistě 

všichni těšili. Letošní slavnost se konala z důvodu protikoronavirových opatření na 

několika místech, aby se předešlo většímu shromažďování diváků a účinkujících. Míst bylo 

celkem pět, Ateliér Havlíčkova, Atelier Jugmannova, nově otevřená kavárna Vratislavka 

v Kroupce, folklórní dvorek v Zaorálkově ulici a kostel Narození sv. Jana Křtitele. 

Na všechna místa vedly z dvorku v Jungmannově ulici dvě bojovky, které připravily děti 

z dramatických kroužků, k dispozici byly i mapky. 

Koncert sboru Local Vocal při Zahradní slavnosti, 21. 6.  

Tento koncert v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Roztokách byl výběrem toho 

nejlepšího z barokního a renesančního repertoáru sboru Local Vocal. Titul koncertu 

„Largire nunc mitissime“ (Dej teď přelaskavě… českému národu svou milost) odkazoval 

k prosbě k patronce českého národa sv. Ludmile, která zazněla v jedné z uváděných písní, 

jež pocházela z 15. století. 

Tvůrčí prázdniny 2020, 1. 7. – 10. 7. 

Sdružení Roztoč letos pořádalo od 1. do 10. července 2020 již 9. ročník ročník Tvůrčích 

prázdnin – letního pobytu s uměleckým zaměřením pro děti. Dětem se na skautské 

základně Orlovy u Lipnice nad Sázavou na Českomoravské Vysočině nabízela pod 
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vedením lektorů zajímavá setkání s hudbou, divadlem, pohybem či s výtvarnými 

technikami v přírodě. 

Cirkus pod širým nebem, 27. 7. – 31. 7. 

Letní vícedenní workshop nového cirkusu pro začínající i pokročilé artisty. Během týdne 

účastníci rozvíjeli cit pro balanc, koordinaci pohybu a společně překonávali své limity. 

Věnovali se stojkám, závěsné akrobacii, žonglování a pozemní akrobacii. Každý malý 

artista měl možnost vybrat si během prvního dne vybrat techniku, ve které se chtěl nejvíce 

zdokonalovat. Společně s lektory také děti připravily krátké představení, které předvedly 

širší veřejnosti na konci týdne. 

Příměstský tábor na stepi, 27. 7. – 31. 7.  

Letní umělecky-environmentální příměstský tábor pro děti od 7 do 12 let, kteří mají rádi 

okolí Roztok, baví je ho poznávat a inspirovat se jím. Na programu se podíleli odborníci 

z oblasti ekologie, biologie a zoologie spolu s lektory Sdružení Roztoč. Stejně jako 

v minulých letech měl tábor základnu na myslivecké střelnici Hubertus. Dopolední část 

programu byla zaměřená tematicky na místní faunu a floru. Odpoledne se děti věnovaly 

společným výtvarným i jiným hrám. V rámci tábora také podnikly výlet do archeoskanzenu 

Řepora. 

Festival v lese, 1. 8. 

Společně na jednom jevišti vystoupila novocirkusová sešlost lektorů účastníků cirkusového 

příměstského tábora. Následovali Kocooři – duo Jelínek a Dalecký hrající písně pro všecky. 

Festival zakončilo představení Vles v les mladé skupiny Feel The Universe inspirované 

poetikou bajky, které bylo zároveň procházkou lesem pro celou rodinu a živočichy všeho 

druhu, navíc okořeněné řemeslností cirkusových technik, výtvarného umění a živé hudby. 

Zápis do kroužků a kurzů 2020/21 

Zápis probíhal 1.9. v 8:00 – 18:00 v ateliéru v Havlíčkově ulici. 

Bleší trh, 12.9. na Tyršově náměstí  

Prodejci nabízeli rozmanité a roztodivné předměty na zhruba 200 prodejních místech od 

9 do 15 hodin. Kromě toho se návštěvníci trhu mohli najíst, napít, osvěžit hudebním 

doplněním, ale především setkat se spoustou známých a přátel. 

Bleší trhy po celých Roztokách, 13.6. a 3.10. 

Z důvodu protikoronavirových opatření se letošní bleší trhy přesunuly na dvorky 

a zahrádky po celých Roztokách. Akce byla pro prodejce zdarma, poplatek za prodejní 

místo na dvorku se nevybíral. Prodejní doba byla stanovena 10.00-16.00 hodin. Stačilo, 

pokud se zájemci přidali do mapy, dodržovali doporučení ohledně nabízených předmětů 

a neopomněli pozvat své kamarády. 
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Série bojovek po Roztokách a blízkém okolí 

Bojovky byly způsobem, jak udělat něco venku (ne pouze online), co je pro každého zvlášť 

a přitom společné – taková cesta po fáborcích s poznáváním nových roztockých míst to 

skvěle splňuje. 

Bojovka – Podzimní cesta, 22.10 – 25.10., cesta vedla lesní pěšinou, začínala a končila na 

Levém Hradci. 

Bojovka – Země divočin, 26.10. – 30.10., tentokrát trochu delší a náročnější cesta 

po fáborcích – až do Země divočin a zpět. Inspirací hry se stala kniha Maurice Sendaka. 

Cesta začínala a končila u Medové kavárny na Levém Hradci. 

Bojovka – Základy etikety, 3.11. – 7.11., hra volně inspirovaná knihou Dědečku, vyprávěj 

od Ladislava Špačka, jejíž trasa začínala na konci ulice U Háje a vedla v okolí Řivnáče. 

Bojovka – Barevná cesta, 5.11. – 9.11., hra se začátkem u sloupu elektrického vedení 

na konci ulice Nad Vinicemi, určená těm, kdo se nezaleknou místy bahnitého terénu. 

Bojovka – Cesta do fantazie, 9.11. – 14.11., inspirovaná Mijazakiho animovanými filmy. 

Trasa hry začínala u ateliéru Animy v Jeronýmově ulici a vedla ulicemi Roztok. 

Bojovka – Addams Family, 15.11. – 22.11.2020, se začátkem v ulici Na Bělině nad 

zastávkou autobusu, dále po žluté značce směrem k hájovně, a pak po červených značkách. 

Konec trasy byl na železné lávce za Maxmiliánkou. 

Lesní bojovka v Roztokách a ve Velkých Přílepech s roztockými skautkami, 

18.11. – 21.11.2020 

Svátek světla – Bestiář Tichého údolí, 22.11. – 24.11. 

Svátek světel se konal za dodržování protikoronavirových opatření, k nimž patřila nutnost 

rezervace. Každý rok se Roztoč snaží rozsvítit světly jedno z roztockých míst. Svátek 

světla je tichá cesta nejen světelnými instalacemi a obrazy, ten letošní byl setkáním 

s bytostmi dávno zapomenutými, jež bývají lidskému zraku obvykle skryty. Tiché údolí od 

první lávky za Maxmiliánkou směrem na Únětice jako by ožilo tajemnými stvořeními 

z Váchalovy Ďáblovy zahrádky a Fantastického bestiáře cestovatelů od Dominique 

Lanni. Po cestě putovali malí i dospělí s lampiony tiše a opatrně, aby nerušili klid 

čarovného lesa.  

Adventní kalendář, 1.12. – 24.12. 

Za podpory Města Roztoky a Státního fondu kultury si na stránkách Roztoče bylo možné 

od 1. do 24. prosince otevřít Adventní kalendář, každý den tam čekalo okénko 

s překvapením v podobě her, hudebních nahrávek, komiksů či krátkých animací. 
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Vánoční knihkupectví, 15. 11. – 6. 12.   

Vánoční knihkupectví, letos v online verzi s objednáváním knih od 15. do 29. listopadu 

a s výdejem objednaných knih o víkendu 4. a 5. prosince v Roztokách a 6. prosince 

v Úněticích a Libčicích. Vánoční knihkupectví je každoroční dobrovolnická akce 

na podporu Roztoče. Tým dobrovolníků vybírá, připravuje, prodává, balí a vydává (a letos 

i doručoval na kole) krásné a voňavé knihy pro děti i dospělé. Knihy jsou prodávány za 

běžnou maloobchodní cenu a výtěžek z prodeje jde na podporu činnosti spolku Roztoč. 

Rádio Roztoč  

Na poslední hodině dramatického kroužku ještě bylo možné se vidět osobně, ale pouze 

individuálně. Lektoři pracovali s dětmi zejména s hlasem a se zaměřením na přednes, a to 

kromě načtení několika pohádek Jana Wericha vedlo k nápadu vzniku Rádia Roztoč, 

takového občasného podcastu. Rádio Roztoč mělo před vánočními knižními trhy už tři 

vydané díly, občas se s rádiem prolnuly nahrávky z jiných kroužků, jako třeba hra na klavír 

nebo flétny. Současný díl na téma Kouzlo knihy byl připravován při příležitosti vánočního 

knihkupectví. 

Keramická okénka, 23. 11. a 7. 12. a následující 3 pondělky 

Keramická okénka v pondělí zahrnovala vyzvednutí hlíny, možnost konzultace 

s lektorkou Foscou di Gabriele, možnost inspirace doprovodnými materiály ve formě videí 

a vypálení výrobku v keramické peci. Vznikala v době, kdy veškerá výuka probíhala online, 

protože ale učit keramiku online úplně nevypadalo jako něco smysluplného, v Roztoči 

zavedli výuku keramiky formou výdejního okénka a návodů, videí a inspirací. Po čtrnácti 

dnech mohli říct, že výuka funguje. Jen bylo třeba přitopit v peci, protože kromě dětí začali 

modelovat i babičky, dědečci, maminky, tatínkové a prostě všichni, kdo se k Fosčiným 

videím nachomýtli. A protože se k této formě výuky chtěli připojit i lidé, kteří do kroužku 

nechodí, po tři následující pondělky bylo okénko otevřeno i pro kohokoli, kdo se chtěl také 

přidat. 

Živé jesličky, 23. 12. 

Živé jesličky již jistě neodmyslitelně patří k slavení vánoční doby v Roztokách. Letošní 

Malé jesličky se zrodily těžkých časech nástupu vrcholu druhé vlny koronavirové epidemie. 

Zpívat se moc nemohlo. Setkat a pozdravit své sousedy nešlo. Pršelo a mlhavě 

bylo. A přesto, díky všem dobrovolníkům z Roztoče, kteří letošní Jesličky vymysleli 

a uskutečnili, mohli lidé po rodinách postupně přicházet k betlému cestou po světlech a pod 

ochranou andělských křídel. Nad osvětleným betlémem v zahradě vily se střídaly roztocké 

muzikantské rodiny a hrou i zpěvem „z oblak“ vítaly děťátko v jeslích. V jemnosti, 

osamocenosti, ale přece spolu byli poutníci možná blíž tomu nejcennějšímu. 
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Kohoutí masopustní budíček 

 
Masopustní obchůzka 

 
Masopustní obchůzka 

 

Masyf 

 
Zahradní slavnost 

 
Královničky na zahradní slavnosti 

 
Svátek světla – Bestiář Tichého údolí 

 
Živé jesličky 

Rok 2020 v Roztoči, zdroj: https://www.roztoc.cz/fotogalerie/galerie-2020/ 
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Roztočtí skauti a skautky 
K termínu registrace v lednu mělo roztocké skautské středisko 190 členů, z toho 

134 dětí a 17 mladých dospělých do 26 let. Dohromady tu působilo 6 oddílů, z toho 4 dětské 

a 1 oddíl pro mladé do 26 let. 

V lednu se již pojedenácté v Roztokách konal v tělocvičně žalovské školní budovy 

skautský ples, který byl příležitostí pro setkávání skautů všech generací, rodičů, přátel 

i veřejnosti. 

Jako řadu jiných oblastí života i činnost skautů a skautek poznamenala omezení 

související s bojem proti šíření nového typu koronaviru. Od března do června a od října do 

začátku prosince se sice nemohli scházet fyzicky, ale naplňování svého poslání přesunuli 

do online prostoru. Na internetu pořádali pravidelné schůzky a organizovali další aktivity 

pro děti.   

O letních prázdninách se díky zmírnění opatření mohly pod hlavičkou střediska 

konat tři tábory, jeden 10denní, druhý 14denní a třetí 21denní. Celkem se táborů zúčastnilo 

98 dětí pod vedením 21 dospělých. 

 
Skautský ples 

 
Tábor Buková 

 
Tábor Drnovka 

 
Tábor Přísečno 

Roztočtí skauti a skautky v roce 2020, z archívu Lukáše Hejduka 
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Lexík 
Část prezenční výuky byla na jaře po vyhlášení nouzového stavu kvůli epidemii 

Covid-19 v březnu přesunuta na dobu, kdy se zase lidé budou moci potkat, protože je během 

ní prováděn nácvik, např. kurz První pomoc dětem, prezenční dny kurzů Chůva a Asistent 

pedagoga. Byly naplánovány náhradní termíny. 

S ohledem na epidemiologický stav Lexik nově zdarma nabídl službu 

psychologického poradenství „online psychologickou pomoc“ realizovanou komunikací 

mailem či videohovorem. Odborníci z Lexíku, psychologové, speciální pedagogové 

a terapeuti, byli připraveni se věnovat všem, kdo tuto pomoc vyhledali. Také byly veřejnosti 

nově nabídnuty online relaxace pod odborným vedením terapeutky M. Denemarkové. 

Vzdělávací centrum se během krátké doby změnilo z prezenčního na virtuální 

a díky vzájemné podpoře se to podařilo celkem dobře, tzn. drtivá část kurzů pokračovala 

v online prostředí. Lexik i Insignis pak dále nabízely své služby v souladu s aktuálním 

stavem nouzových opatření vlády a Jak pomáhaly slaďovat domácí výuku s prací.  

Tradiční nabídka vzdělávacího centra Lexik na podzim byla následující: jazykové 

kurzy pro děti i dospělé – francouzština, španělština, italština, ruština, angličtina, 

němčina, japonština (individuální i skupinová výuka), příprava na FCE, nové kurzy 

General and Public Speaking (kurz pomůže zdokonalit konverzační dovednost se skupinou 

lidí, nebo i veřejný projev před publikem), General English Writing (pro studenty, kteří si 

chtějí vylepšit svůj styl psaní pro obecné nebo specifické využití), nebo Academic Journalist 

Writing (kurz užitečný hlavně pro univerzitní studenty, techniky argumentačního textu), 

a též příprava na TOEFL či IELTS s Katrin.  

Dále bylo nabízeno individuální doučování ke školním předmětům, přípravné kurzy 

k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia, střední školy, přípravné kurzy k maturitním 

zkouškám. V nabídce nechyběla individuální logopedie, čeština pro cizince a cyklus pro 

ženy Jak si uklidit svůj život.  

Předškolákům byl určen kurz Grafomotorika či Logopovídání, připravovány byly 

také webináře se 12 tématy z oblasti specifických poruch učení, logopedie a dalších témat 

speciální pedagogiky.  

Zájemci se mohli přihlašovat na meditační dopoledne s Foscou Di Gabriele 

v angličtině Resilience, how to balance your strenghts či na dopoledne s meditací 

s Martinou Denemarkovou, nabízena byla i Artesetkávání přispívající k harmonizaci 

a rozvoji osobnosti dítěte.  

19. září proběhl jednodenní kurz První pomoc dětem. Dále se formou e-learningu 

konaly akreditované kurzy Chůva jako profese (19. 9. – 21. 11.) a Asistent pedagoga 

(5. 9. 2020 – 30. 1. 2021). Stejnou formou probíhal také kurz Péče o seniory. 



111 

 

Jazykové studio Voilà 
Velký zájem o jazykové studio Voilà během léta svědčí o tom, že Roztočtí mají 

k francouzštině velmi blízko, a tak letní aktivity navzdory prázdninové náladě byly velmi 

pestré. Probíhaly intenzivní týdenní kurzy, které poodhalily šarm francouzštiny 

a probudily tak zájem o studium jednoho z nejkrásnějších románských jazyků. Díky 

příjemné atmosféře se studenti zbavili ostychu z mluvení a navazovali nová přátelství. 

Velmi žádaná byla též individuální výuka, jejímž cílem bylo upevnit a rozšířit znalosti už 

nabyté a připomenout to, co kvůli výpadku kvalitní prezenční výuky ve druhém pololetí 

upadlo v zapomnění. K procvičení probrané látky mohli studenti využívat také příspěvky 

na Facebooku a Instagramu. Podzim naváže další výukou s programem šitým na míru 

každému studentovi podle věku, zájmů a studijních potřeb. Osvojování jazyka bude 

probíhat v kontextu francouzské historie a kultury s důrazem na živý moderní jazyk jako 

příprava na běžné situace při cestování či studiu v zahraničí. Vzhledem k situaci, kdy se 

podmínky pro výuku v novém školním roce jeví jako velmi nejisté, studio nabídlo též 

pomocnou ruku všem, na něž mohou negativně dopadnout preventivní hygienická opatření, 

např. výukou přes internet. 

Okrašlovací spolek 
Plánovaná přednáška na 12.3. pana Ing. Vojtěcha Ptáčka, Ph.D. o řezu peckovin 

byla bohužel kvůli vyhlášení nouzového stavu v souvislostí s pandemií onemocnění Covid-

19 přeložena na neurčito.  

V květnu se Okrašlovací spolek Roztoky zapojil do akce Dobrý nápad. Jeho 

záměrem bylo kultivovat městské prostředí tak, aby nabízelo i při běžných cestách městem 

potěchu pro oko i duši. Pro umístění sochařských děl byla vybrána konkrétní místa, která 

jsou dobře přehledná jak při jízdě autem, tak při pěší cestě z náměstí do dolních Roztok. 

Poté, co byly v loňském roce opěrné zdi serpetiny opraveny a vyčištěny, se zde podle 

vyjádření spolku nabízí výborná příležitost pro doplnění prostoru o umělecké prvky. 

Tento záměr by byl pokusem navázat na tradici barokní krajiny v Čechách, která 

uměla dobře pracovat jak s prvky nutné vybavenosti (cesty, pěšiny, mosty, lávky), tak s 

jakousi její uměleckou nadstavbou (Boží muka, kapličky, sochy v krajině). Okrašlovací 

spolek by se spolu s místními architekty rád podílel na kultivaci veřejného prostoru ve 

městě, a to umístěním sochy, případně skupinou soch, které by zvelebily dopravní prostor 

roztocké serpentiny. Jako nejpříhodnější a nejlépe exponovaná místa se mu jeví vršky nově 

opravených opěrných zdí, které jsou snadno přehledné při jízdě oběma směry.  
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Sport 
TJ Sokol Roztoky  

Volejbalové úspěchy družstva mužů 

Družstvo mužů TJ Sokol Roztoky se v sezoně 2019/2020 stalo mistrem 

Středočeského kraje ve volejbalu. Svoje vítězství zpečetilo závěrečným vítězstvím nad 

mužstvem Vlašimi před roztockým publikem. Byl to bohužel i poslední zápas sezony, neboť 

Covid-19 zasáhl i do sportu a závěrečný zápas v Českém Brodu, který měl být formalitou 

a konečným potvrzením roztocké dominance v soutěži, se bohužel nekonal. 

Roztocké úspěšné volejbalové družstvo mladších žákyň 

Loňskou volejbalovou sezonu mělo družstvo mladších žákyň TJ Sokol Roztoky 

skvěle rozjetou. Bohužel zcela neočekávaně zasáhla pandemie koronaviru a jejich činnost 

musela být přerušena. Nekonalo se ani jarní mistrovství ČR mladších žákyň, kde se 

družstvo snažilo s ambicí probojovat do finálového kola. Díky neutuchajícím snahám 

a optimismu pořadatelů byl nakonec pro turnaj mistrovství ČR mladších žákyň nalezen 

náhradní termín v září. Hned první víkend po prázdninách se konalo kvalifikační kolo. 

Zkusit vybojovat postup vyrazilo z Roztok družstvo ve složení: Lucie Bohdanecká (B), 

Andrea Cízová (B), Michaela Jakabová (U, S), Helena Králová (S), Kateřina Lipovová 

(S), Adéla Rambousková (U), Kristýna Steinerová (N), Barbora Šolínová (B), doprovázené 

Evou Juranovou na pozici trenéra a dalšími členy realizačního týmu z řad rodičů. 

Pořadatelé z Volejbalového klubu Červený Kostelec roztocký tým přivítali v prostorné hale 

s příjemným zázemím. Kvalifikační kolo se opravdu vydařilo. Úžasná kulisa vytvořená 

díky skvělým výkonům roztockých fanoušků hnala roztocké hráčky kupředu. Výsledkem 

byla strhující volejbalová bitva, ze které se zrodil obrovský úspěch roztockého 

volejbalu – získání možnosti porovnat síly s elitními družstvy ve finálovém turnaji 

mistrovství ČR mladších žákyň. Finále mistrovství ČR se uskutečnilo i v nastalé nejisté 

koronavirové situaci, za přísných hygienických opatření. Družstvo z Roztok vyrazilo 

posíleno o další hráčku Kateřinu Flekovou. Atmosféra turnaje vyburcovala naše děvčata 

k famóznímu výkonu, a nakonec se jim podařilo vybojovat v konkurenci 23 nejsilnějších 

českých družstev 10. příčku.  

Roztocká atletika 

Roztocký atletický „otvírák“ Spolu na startu! se stal jedinečnou akcí Českého 

atletického svazu, kterou 1. června odstartovala česká atletická rodina po složité 

koronavirové situaci letošní venkovní závodní sezonu. V tento den proběhl atletický 

mítink s předními českými reprezentanty v Kladně, Kolíně a Ostravě a zároveň se na více 

než 170 stadionech po celé republice uskutečnily atletické závody dětí a mládeže. Atletika 

TJ Sokol Roztoky nabídla atletickému svazu pořadatelství a zorganizovala oddílové 

závody atletických přípravek (ročníky 2009 a mladší) v běhu na 50 m, skoku do dálky 

a v hodu plným míčem o váze 1 kg. Vloženým závodem byl pak skok vysoký žákyň 

a dorostenců roztockého oddílu. Již v předvečer závodů přípravek se uskutečnily závody 
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atletických družstev dospělých Středočeského kraje, ve kterých zvítězilo v nelehké 

konkurenci naše družstvo žen a jen těsně druhé místo za družstvem z Kolína obsadilo 

družstvo našich mužů. 

  
Májová atletika v Roztokách TJ Sokol Roztoky, zdroj: https://www.facebook.com/atletika.roztoky/photos 

Na letní prázdniny byly připraveny příměstské sportovní kempy i týdenní letní 

tábor. Na všech našich akcích byla co nejpřísněji dodržována potřebná hygienická opatření. 

Příměstské kempy na Žalově bylo možno využít každý všední den v průběhu celých letních 

prázdnin. Pro děti byl připraven pestrý sportovní program (tenis, kolo, in-liny, atletika, 

fotbal, florbal, ping-pong…), spousta zábavných her a soutěží, osvěžovací bazének, 

odpočinková zóna, jídlo i pití. Letní tábor v Sýkořicích se nesl ve znamení lovu 

legendárních Foglarových bobříků a nechybělo ani sportování, výlety nebo koupání. 

Tak jako je červen vrcholem individuálních soutěží v atletice, tak je září měsícem 

týmových soutěží. V letošním roce bodovala družstva dospělých, mladších žáků 

a přípravek. Družstvo žen pod vedením Vlaďky Hanouskové získalo titul přeborníka 

kraje, družstvo mužů skončilo těsně druhé za týmem Kolína. Mladšímu žactvu se podařil 

mistrovský kousek a obě družstva se probojovala do finále A krajského přeboru. Naši 

nejmladší, přípravka, pak vybojovali v konkurenci 20 finalistů soutěže přípravek skvělé 

11. místo. Nejlepších výkonů dosáhli – Adéla Obstová (3. místo v běhu na 50 m časem 

7,57), Matěj Matas (14. místo v hodu raketkou výkonem 36,34m) a Markéta Kubánková 

(skok daleký 4,30 m). Nejlepší bodující atleti TJ Sokol Roztoky ve finále ml. žactva (body) 

1. Aneta Hanousková 16,00 2. Tomáš Bečka 10,00 3. Michaela Jakabová 9,00 4. Jáchym 

Kubánek 5,00 5. Adam Píka 4,00 6. Dita Antošová 3,00 7. Vojtěch Czadera 1,00. 

Memoriál bratří Jungwirthů – top atletické hvězdy v Roztokách 

V neděli 13. září se uskutečnil první ročník memoriálu bratří Jungwirthů. Tato akce 

přivedla do Roztok hvězdy české atletiky na tratích 800 m a 1500 m. Startující 

reprezentant oddílu Dukly Praha Jan Sýkora, jehož osobní rekord v běhu na 1500 m 

3:46,97 vzbuzuje velký respekt, patřil k jasným favoritům v hlavním závodě. V ženské 

části závodu, v běhu na 800 m, se zase blýskly Zdenka Seidlová a Markéta Podpěrová (obě 

Dukla Praha) nejen výkonem na úrovni finále mistrovství ČR, ale také dramatickým 

doběhem až do posledních metrů. Celkovou atmosféru závodu vyšperkoval nestor 

komentování Štěpán Škorpil. V závodě se rozhodně neztratili ani roztočtí atleti, Natálie 

https://www.facebook.com/atletika.roztoky/?__tn__=-UC*F
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Narguet a Max Ramdan bojovali ve svých bězích o medailová umístění. Všichni si 

pochvalovali přátelskou sportovní atmosféru našeho oddílu a popřáli do dalších let spousty 

úspěchů a štěstí této nové tradici. Velké poděkování rodině Jungwirthových za pomoc 

a podporu v organizaci závodů a Atletickému středisku Emila Zátopka za finanční 

podporu projektu. Výsledky memoriálu: 1500 m – muži 1. Jan Sýkora (Dukla Praha) 2. Jiří 

Šmíd (TJ Neratovice) 3. Jan Šedina (Sokol Kolín) 4. Max Ramdan (Sokol Roztoky) 

11. Lukáš Bernášek (Sokol Roztoky) 800 m – ženy 1. Zdeňka Seidlová (Dukla Praha) 

2. Markéta Podpěrová (Dukla Praha) 3. Kateřina Čokrtová (Sokol Roztoky) 4. Natálie 

Narguet (Sokol Roztoky) 6. Karolína Tůmová (Sokol Roztoky). 

Ještě jednou ve shrnutí – v letošním roce se roztocký oddíl stal největším sportovním 

oddílem župy Jungmannovy v Sokole. Atlet Tomáš Hanousek přivezl bronzovou medaili 

z Mistrovství republiky v atletice ve skoku vysokém. Podařilo se přivést do Roztok 

špičkovou atletiku v rámci Memoriálu bratří Jungwirthů, oddíl zorganizoval krajské 

přebory přípravek, mladšího žactva a dva závody přeboru družstev dospělých. I přes 

složité podmínky se podařilo zorganizovat dva turnusy soustředění atletů v Janově nad 

Nisou. Oddíl se přidal k mohutné sérii závodů Českého atletického svazu SPOLU 

NA STARTU a organizačně zvládl všechny závody, ke kterým se zavázal v rámci 

Středočeského kraje. Po dlouhé době také zorganizoval sprinterský a vrhačský trojboj. 

Tečkou za letošním rokem a poslední neformální akcí byl „Běh pro Emila“ konaný 

22. listopadu v Roztockém háji. V sobotu 21. listopadu 2020 uplynulo 20 let od odchodu 

Emila Zátopka, velkého závodníka, který svým příběhem přátelství a smyslem pro fair play 

ukázal světu vyšší hodnoty sportu. Součástí „Běhu pro Emila“ byla i sbírka, která putovala 

ke sdružení Post Bellum (Paměť národa).  

Výstavba a rekonstrukce v areálu TJ Sokol Roztoky 

Největší sportovní areál ve městě, stadion Stanislava Jungwirtha, čekala po dvou 

letech opět větší investiční akce. Tou je vytvoření moderního sportovního areálu, jenž 

přitahuje obyvatele města a vybízí je k pohybu. Na druhou polovinu letošního roku byla 

naplánována výstavba a rekonstrukce na čtyřech místech areálu. Hlavními a finančně 

nejnáročnějšími částmi celé investice jsou výstavba nové budovy skýtající zázemí pro 

venkovní sportoviště a hernu stolního tenisu, a také výstavba druhého kurtu pro plážový 

volejbal. Nová budova vyroste na místě takzvané hokejové kabiny a zajistí chybějící 

zázemí při mistrovských závodech či turnajích ve volejbalu, nohejbalu a atletice. Sportovci 

budou mít k dispozici šatny, sprchy a toalety. Rozhodčí budou mít místo, kde zasednou při 

zpracování výsledků. Samostatný vchod z boku budovy bude do šatny a sprchy určené pro 

kurty na plážový volejbal, o nějž je mezi obyvateli Roztok velký zájem. V prvním patře 

budovy budou dvě místnosti s taraflexovou (gumovou) podlahou pro trénink stolního 

tenisu či cvičení oddílu všestrannosti. V letních měsících pak bude horní patro možné 

využít pro ubytování oddílů, které by chtěly v našem areálu uspořádat letní soustředění.  
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Další část rekonstrukce se týká dvou stávajících venkovních sportovišť s umělým 

povrchem. Prvním z nich je tréninkové fotbalové hřiště, které dlouhodobě využívá oddíl 

kopané SK Roztoky. To dostane nový povrch (umělou trávu) a nové oplocení. Hrací plocha 

se také zvětší díky umístění nádrží pro zavlažování fotbalového hřiště pod zem. Výměna 

povrchu čeká také víceúčelové hřiště mezi sokolovnou a serpentinou. Poté, co se varianta 

výstavby tréninkového hřiště pro fotbalovou drobotinu v areálu u šraněk ukázala jako 

nereálná, rozhodlo se vedení Sokola pomoci v tíživé situaci oddílům mládeže SK Roztoky 

tím, že upraví povrch víceúčelového hřiště v areálu TJ. Stávající povrch je tvrdý 

a nevhodný pro kopanou, proto byl vybrán nový, univerzální typ povrchu využitelný jak 

pro oddíly TJ (atletika, volejbal, všestrannost), tak pro fotbalové oddíly mládeže 

SK Roztoky. Na novém povrchu tak bude oddíl kopané schopen pořádat nejen tréninky, 

ale i mistrovská utkání až do kategorie starší přípravky.  

Největší části nákladů, které byly během druhé poloviny roku 2020 proinvestovány, 

spolkla likvidace starých objektů a výstavba nového volejbalového kurtu a budovy zázemí, 

celkem 10,55 mil. Kč. Hlavní část těchto nákladů je pokryta z dotace ministerstva školství 

v celkové výši 6,7 mil. Kč, zastupitelé města odsouhlasili příspěvek 2,25 mil. Kč (20 % 

rozpočtu). Dále se Sokolu podařilo vyjednat spolufinancování od České obce sokolské (0,5 

mil. Kč) a zbylých 1,1 mil. Kč pokryje roztocký Sokol z vlastních zdrojů. Město jako vždy 

za svůj příspěvek dostává právo využití sportovního areálu pro potřeby základní školy 

a sportující veřejnosti. Společným cílem TJ a vedení města je poskytnout za přijatelné 

náklady široce dostupné sportovní vyžití.  

Roztocký fotbal  

Rozpis zápasů byl uveřejňován v Odrazu, klub o nich pravidelně informoval 

na plakátech vyvěšených na plakátovacích plochách města Roztoky a na svých webových 

stránkách. Fotbalový oddíl SK Roztoky má v současné době celkem 250 členů. Z toho je 

145 dětí a mládeže a 105 dospělých včetně všech, kteří se o chod fotbalového oddílu starají. 

Má celkem 6 mužstev v soutěžích Prahy-západ, 1 mužstvo ve Středočeském kraji, mužstvo 

starší přípravky ve Středočeské Minilize, také minipřípravka se účastní fotbalových 

turnajů. Jedním z nejdůležitějších momentů posledních měsíců byla pro fotbalový klub SK 

Roztoky lednová valná hromada, na které byl zvolen nový výkonný výbor. Ten dosavadní 

ukončil svoji činnost. Jaké úkoly nový výbor čekají? Zlepšit transparentnost fungování 

klubu, stanovit jeho budoucí cíle a další směřování, připravit strategii práce s mládeží 

a zejména vyřešit prostory sportoviště a tréninkové podmínky.  

Klub je svou činností otevřen veřejnosti, svojí činností pomáhá rozšiřovat povědomí 

o prospěšnosti sportu, zejména v oblasti jeho vlivu na zdraví. Pro veřejnost pořádá 

každoročně na konci sezony fotbalový turnaj Dokopná. Každoročně pořádá Prezidentův 

pohár v nohejbale, jenž je otevřen všem zájemcům z Roztok a okolí. Provozuje, udržuje 

a opravuje zařízení, které má v nájmu – fotbalové hřiště, ale také zázemí, a zároveň 

vytváří možnost užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních 
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organizací, zejména pak mládeže. Spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy 

a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci. Systematicky a úspěšně pěstuje 

fotbalový dorost. Roztocká fotbalová mládež si vede velice dobře, patří v své kategorii 

k nejlepším na Praze-západ. Klub pořádá pravidelné nábory nových dětí. Zajišťuje pro ně 

letní i zimní soustředění, v létě pořádal již druhý ročník letního fotbalového kempu. Trenéři 

si neustále zvyšují svoji odbornou kvalifikaci. Klub využívá nejen příspěvky od rodičů 

a sponzorů, ale také dotace od MŠMT.  

Roztockému fotbalovému Áčku se loni podařilo opět po roce vrátit do okresního 

přeboru. Po loňského podzimu bylo na osmém místě s předpokladem k jarnímu zlepšení 

umístění. Díky covidovému jaru na tomto místě zůstalo. Má ale stále velice mladý tým, 

což je určitě veliký příslib do budoucna. Roztocké Béčko se oproti minulým létům výrazně 

omladilo a je nezávislé na hráčích z Áčka. Počátkem července se již poněkolikáté zúčastnila 

roztocká stará garda tradičního turnaje starých gard v Řeži. Roztočtí starší žáci jsou 

v letošní sezoně opět přihlášeni do Středočeského kraje. Mladší žáci byli přihlášeni 

na Prahu západ. Starší přípravka pracovala v klidu a v pohodě a vykazovala kvalitní 

výkony bez větších výkyvů. Odměnou měla být jarní část ve společnosti lepší poloviny 

týmů. Nakonec se nehrálo, ale příslib do budoucna je to rozhodně velký. Mladší přípravka 

a její dvě mužstva – jedno hrálo se slušnými výsledky Miniligu Středočeského kraje, kde se 

pohybovalo na rozhraní lepší a horší poloviny startovního pole, druhý tým hrál v okresní 

soutěž. Minipřípravka (školička) oficiální soutěž sice nehrála, ale jezdí po turnajích se 

stejně starými soupeři a nevede si vůbec špatně.  

Klub hodnotil velmi kladně přístup města, který je stále velmi vstřícný a spolupráce 

je kvalitní. To se týká nejen dotace, kterou klub od města na činnost dostává, ale i dalších 

věcí. Nový areál Sokola je opravdu krásný. A to, že se v rámci výstavby podařilo i nové 

umělé zavlažování, je z pohledu fotbalistů určitě výborný počin. Cíl, kterým byl postup 

Áčka zpět do okresního přeboru, se podařilo splnit. Nyní je dlouhodobějším cílem I.A třída 

dospělých. Další, neméně důležitý cíl, kterým byla výstavba nové kabiny pro mládež, je 

také splněn. Vybudování nového tréninkového hřiště s umělým povrchem včetně zázemí 

na pozemku stávajícího cvičiště psů dole u Vltavy díky zásadnímu problému Českých drah 

definitivně padlo. Plánovaná rekonstrukce stávající umělé plochy vedle fotbalového hřiště 

se pomalu začíná naplňovat. Tím by měl být vyřešen zásadní problém s nedostatkem 

tréninkových ploch. Dalším dlouhodobým cílem je zřídit v Roztokách tréninkovou 

spádovou oblast pro talentované kluky z okolních oddílů. Vychovávat zde fotbalisty, kteří 

by v budoucnu mohli najít uplatnění v mužstvech od druhé ligy po divizi. Náznaky 

spolupráce s některým z pražských celků kategorie dospělých se již objevují. Vše ale závisí 

hlavně na tréninkových plochách a zázemí. Do Roztok se stěhují stále další a další rodiny 

s dětmi a dá se předpokládat rostoucí zájem o sport i v dalších letech. Je potřeba, aby jim 

nejen klub, ale i město, Sokol a další spolky mohli nabídnout důstojná sportoviště, 

na kterých mohou trávit svůj volný čas a věnovat se svým sportovním ambicím a potřebám. 
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Jedním z hlavních úkolů nového výboru klubu bude vytvoření koncepce a strategie rozvoje 

oddílu minimálně do roku 2025.  

 

 
Oprava hřiště s umělým povrchem, 

zdroj: https://www.facebook.com/skroztoky 

Roztocké jujutsu  

Klub Jujutsu Roztoky vznikl již v únoru roku 2012 a poté se v rámci města Roztok 

několikrát stěhoval stále do větších prostor, aby se následně, a snad i dlouhodobě, zabydlel 

v nově postavené tělocvičně Základní školy Zdenky Braunerové. Letošní rok byl pro klub 

velkou výzvou, celkem registroval 118 registrovaných účastníků, a vždy se snažil najít 

způsob, jak pokračovat ve výuce. To bylo i díky skutečně skvěle spolupracujícím rodičům, 

kteří neměli problém se i přímo zapojit do výuky. Pro názornost je zde shrnut vývoj různých 

forem jujutsu výuky poté, co vláda začala zpřísňovat protiepidemické podmínky výuky: 

leden – únor: standardní výuka v tělocvičně 4x týdně, březen – duben: výuka nebyla, 

květen – červen: probíhala výuka na zahradě u Kolcunů 4x týdně, září – říjen: pokračovala 

výuka na zahradě u Kolcunů 4x týdně, říjen – listopad: výuka nebyla, listopad – prosinec: 

plně přechod na online výuku, kdy klub nakoupil nezbytné vybavení (licence ZOOM, 

monitor a kameru) a organizoval pravidelné lekce 4x týdně. V prosinci již probíhala výuka 

na zahradě u Kolcunů opět 4x týdně a cvičilo se za každého počasí. Navzdory výše 

uvedeným náročnějším podmínkám klub přesto v roce 2020 kromě výuky uspořádal pro děti 

zimní jujutsu soustředění v Pasekách nad Jizerou, jeho cílem bylo vyzkoušet jujutsu 

dovednosti v zimě a naučit se základní techniky přežití v zimě, včetně poskytování první 

pomoci. Soustředění se konalo ve spolupráci s Horskou službou z Krkonoš. Letní jujutsu 

soustředění ve Zbraslavici mělo za cíl mnohem hlouběji pracovat nejen na dalších 

dovednostech a technikách jujutsu, ale i na všestranných pohybových dovednostech 

prostřednictvím sportovního parkouru. Třetí oblast zahrnovala vodácké dovednosti tak, 

aby se děti seznámily s vodáckou abecedou i etikou.  Podzimní kurz technik přežití 

v Kytlici v rámci komplexního vzdělání mladého jujutsu studenta přichystal první level 
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technik přežití. Zde se studenti seznámili s psychologií přežití i jejich prioritami, které 

následně měli možnost prakticky nacvičit tak, aby se o sebe dokázali postarat v případě, 

že se ztratí v přírodě. Tento kurz byl součástí komplexního konceptu vzdělávání jujutsu. 

Primárním cílem v tuto dobu bylo udržet děti v pravidelném režimu cvičení, i proto klub 

snížil poplatky na velmi symbolické minimum tak, aby tím nelimitoval ty rodiny, které se 

ocitly v této době v těžké finanční situaci. 

   

Jarní trénink na zahradě u Kolcunů a podzimní kurz technik přežití 

Zdroj: Výroční zpráva o činnosti v roce 2020, Ing. Jaroslav Kolcun 

Půl století roztockého tenisu  

Výsledkem zkrácené sezony tenisových družstev SK Žalov, kterých se v červnu 

zúčastnily tři roztocké týmy byla krásná umístění, babytenisté do ročníku 2011 skončili ve 

své skupině druzí, mladší žáci byli s jedním vítězstvím a dvěma porážkami šestí a stejně 

nakonec dopadli i dorostenci. Přes letní prázdniny byly kurty na Žalově přístupné široké 

veřejnosti, a to každý všední den od 16.00 a o víkendu po předchozí rezervaci. Do konce 

srpna měl klub pro všechny pohybuchtivé děti připraveny příměstské kempy, denně od 8.30 

do 16.00. Na závěr letní sezony uspořádal tenisový klub LTC Roztoky dne 27. září 2020 

tenisový turnaj ve čtyřhrách. Hráče přivítalo sychravé počasí, ale jak se turnaj rozehrál, 

hráči se zahřáli hrou a výborným zvěřinovým gulášem, který připravila restaurace La 

Stella. Turnaj se nalosoval do dvou skupin a tenisové páry podávaly výborné výkony, takže 

o napětí a zábavu nebyla nouze. Turnaj nakonec skončil velkým překvapením, když 

vítězný pohár vybojovala dvojice J. Šnajdr a F. Tomášek nad stříbrným párem M. Pastyřík 

a L. Staněk. Bronzové medaile vybojovala dvojice M. Uvarov a L. Valda. Po vyhlášení 

vítězů členové klubu zhodnotili letošní sezonu jako úspěšnou. 

Tenis v hale v Žalově 

Opatření v souvislosti s pandemií Covid se odrazila i fungování tenisového klubu 

v Žalově. Pokud bylo již povoleno, mohli se hráči setkávat v omezeném počtu za sportem 

i ve vnitřních prostorách. Měli však mít roušku (i při plném sportovním nasazení). Hala 

na Žalově byla k dispozici, zatím tenisté pokračovali pouze v trénincích, na žádné větší 

akce se do konce roku 2020 nechystali.  
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Oddíl orientačního běhu 

Roztocký oddíl je zaměřen na žactvo a dorost. Přijímá děti od 3. třídy, tréninky jsou 

1krát týdně, ve středu. Tréninky pro žactvo jsou zaměřené na rozvoj pohybové a běžecké 

dovednosti a obratnosti. Kromě běhu se hrají hry, učí se práce s mapou. Přes léto chodí 

členové oddílu běhat do Tichého údolí, v zimě míří do tělocvičny. Orientační běh je výrazně 

individuální sport a umožňuje jak závodní, tak rekreační pojetí. Oddíl pořádá pravidelná 

soustředění – zimní běžkové, jarní a letní táborové soustředění. Společně se Středočeskou 

oblastí OB a SCM pak nabízí možnost účasti na dalších akcích v krásných oblastech 

v Čechách (Kokořínsko, Brdy, Český ráj) i v zahraničí (Slovinsko, Švédsko, Dolomity).  

 

Pétanque pro seniory v Roztokách  

Od srpna 2020 bylo možné díky městu Roztoky a Svazu postižených civilizačními 

chorobami chodit na tréninky pétanque s profesionály, organizované ve spolupráci 

s občanským sdružením Pétanque pro Vás. Tréninky proběhly na novém hřišti 

na nám. 5. května u DPS ve čtvrtky 13. 8., 20. 8. a 3. 9. 2020 od 13.30 do 15.00 hod. 

Tréninky vedl mezinárodní trenér a propagátor pétanque Petr Fuksa, který se například 

podílel na přípravě národních týmů Indonésie, Ukrajiny, Hongkongu, Slovinska 

a Kazachstánu a má dlouholeté zkušenosti se seniorskými tréninky pétanque. Účastnící se 

postupně seznámili nejen s pravidly a technikou hry, ale i s historií a vývojem pétanque až 

do současnosti jak v České republice, tak ve světě, a také dalšími možnostmi, které 

pétanque nabízí nejen seniorům (Liga pétanque pro seniory, turnaje v České republice 

a v okolí, sportovní dny, tréninky na krytém hřišti v Únětickém pivovaru). 

Senioři 
Příspěvek seniorům na dopravu k lékaři  

Městský úřad Roztoky připomínal všem seniorům starším 65 let s trvalým pobytem 

v Roztokách a držitelům průkazu pro zdravotně postiženého bez ohledu na věk, že si 

mohou na MěÚ požádat o příspěvek na dopravu k lékaři a do lékárny po Roztokách nebo 

do Prahy, Velkých Přílep a zpět. K dopravě lze využít jakoukoli taxislužbu včetně 

dopravní služby pro handicapované. Výše finančního příspěvku byly stanoveny 

následovně: na jednu jízdu k lékaři a do lékárny po Roztokách 50Kč (k lékaři a zpět 

celkem 100Kč), na jednu jízdu k lékaři do Prahy, Velkých Přílep 100Kč (k lékaři a zpět 

celkem 200Kč), držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P na jednu jízdu po Roztokách k lékaři 

a do lékárny ve výši 100Kč (k lékaři a zpět celkem 200Kč). Příspěvek byl proplacen 

po předložení originálu dokladu o zaplacení dopravy a po vyplnění žádosti. 

SPCCH – přehled pravidelných aktivit 

Většina aktivit začínala na podzim v druhé polovině září nebo začátkem října.   
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pondělí: Procházky po Roztokách s holemi Nordic Walking, 14.00–16.00 otevřen Klub 

seniorů, Havlíčkova 713  

úterý: Angličtina pro seniory, dále Tanec pro radost, dále Měření tlaku, cukru v krvi, 

saturace kyslíku (1. úterý v měsíci), dále Zdravotní cvičení a Cvičení mozku a paměti  

středa: Cvičení kardiaků  

čtvrtek: Klub pletení a háčkování, Pétanque, 14.00–16.00 otevřen Klub seniorů, 

Havlíčkova 713 

pátek: Rukodělné dílny, Plavání v Suchdole (nutno se prokázat průkazkou s platnými 

známkami)  

sobota: Klub paličkování, Cvičení – aby záda nebolela, Divadla 

Mezi další aktivity patřilo Cvičení – aby záda nebolela, pod vedením zkušené 

lektorky Nadi Vankové, dále Cvičení mozku a paměti pomocí her a kvízů, Tanec pro 

radost, pracoval také Klub pletení a háčkování, novinkou byl Pétanque v Roztokách 

s mezinárodním trenérem pétanque Petrem Fuksou. 

Vystoupení sboru Roztocké děti většinou hodně potěší a také nabídne příležitost si 

společně zazpívat. V říjnu byla naplánována dokonce dvě takováto setkání (již v květnu 

se jedno vzhledem k situaci s covidem-19 nepodařilo uskutečnit), opět bylo bohužel nutné 

říjnové termíny zrušit.  

Vzhledem k pandemii Covid-19 byly některé aktivity ZO SPCCH pozastaveny, 

nicméně nebyly úplně zrušeny. Rozpis byl uveden v Odrazu či na nástěnkách a platilo – 

vždy je třeba se informovat u lektorů dané aktivity, v jaké formě nebo kdy bude aktivita 

probíhat. Zájezdy po Čechách a Moravě a do pražských divadel se do konce kalendářního 

roku se bohužel konat nemohly.  

Školní jídelny Roztoky a Žalov v říjnu oznámily že vaří stále i pro cizí strávníky – 

širokou veřejnost, seniory, sociální službu – rozvoz. Pokud by došlo k uzavření školy kvůli 

covidu-19, budou vydávat obědy i nadále, a to i pro děti, které nebudou chodit do školy. 

Ceny obědů však za této situace budou v cenách jako pro jiné strávníky (z důvodu toho, že 

pokud bude škola zavřená, obědy pro děti v tu chvíli nebudou dotované, cena oběda bude 

72 Kč). Výdej jídel pro cizí strávníky je realizován v Roztokách od 11.15 do 11.45, v 

Žalově od 11.00 do 11.20. Obědy budou vydávány v jednorázových obalech, které jsou 

vakuované, a tím jsou splněna i ta nejpřísnější hygienická opatření v rámci prevence nákazy 

Covid-19. 
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Okolí Roztok 
Úholičky 

15.2. se na statku č.p. 10 konal Úholský blešák, bleší a rukodělné trhy 

v Úholičkách. 

Únětice 

Od 26. září do 17. října probíhal tradiční festival PřeDivO, festival nejen 

divadelní, letos ve znamení akcí připomínajících literární dílo Boženy Němcové. 

Libčice nad Vltavou 

Galerie Uhelný mlýn, zbudovaná spolu se společenským centrem Kotelna v bývalé 

šroubárně, uspořádala komorní výstavu „Z domácího archivu“ kladenských výtvarnic 

sester Jitky a Květy Válových. Vystaveno zde bylo zhruba 20 prací obou dvojčat – 

umělkyň. Sestry nikdy nepatřily k určujícímu výtvarnému proudu českého výtvarného 

umění. Byly představitelkami směru zvaného nová figurace a součástí tvůrčí skupiny 

Trasa. Netěžily ze společenských zakázek, zcela cizí jim byly módní a politicky ovlivněné 

trendy českého výtvarného umění. Jejich dílo se dočkalo ocenění až počátkem 90. let 

a zejména pak po jejich smrti v letech 1998 (Květa) a 2011 (Jitka). 

V libčickém kostele sv. Bartoloměje od května probíhala a stále probíhá 2. etapa 

rekonstrukce varhan týkající se výměny membrán, demontáže starých a montáže nových 

dílů spojkového aparátu v hracím stole, dále také čištění, sanace červotoče, ladění a další 

práce. 

17.9. se v Libčicích slavilo 70 let od založení základní umělecké školy (dříve LŠU), 

v tomto roce také proběhla rozsáhlá revitalizace zahrady ZUŠ. 

O víkendu 22.-23.8. se konalo Libčické posvícení, doprovázené poutní bohoslužbou 

v kostele sv. Bartoloměje, koncertem na náplavce (učitelský band ZUŠ, a další), koncertem 

Schovanek na farní zahradě, sportovním dnem a fotbalovým zápasem Internacionálové 

ČR. 
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Počasí 
Letošní rok začal teplým lednem. Za leden spadlo pouze 47 % srážkového průměru 

pro tento rok. Sněhu v lednu moc nebylo, 27.1. slabě pršelo a tvořila se ledovka. Poslední 

lednový den byl výrazně teplotně nadprůměrný. 

Mimořádně teplý byl únor. Byl i dost větrný, zasáhly nás jednotlivé tlakové níže. 
Sabine se středem nad Skandinávií byla cyklóna, která od 9. února 2020 zasáhla západní 
a střední Evropu a rozvinula se do ničivé bouře, s větry dosahujícími v nárazech síly 
orkán. Na Sněžce dosáhla rychlost větru v nárazu 184 kilometrů v hodině. Další bouře, 
Dennis, nás zasáhla v neděli 16. února a znovu přinesla silný vítr. Do třetice, v noci 
z 23. na 24. února Česko zasáhl silný vítr, na Sněžce měla bouře Yulia v nárazech sílu 
orkánu rychlost 187 km/h a v nárazech z polské strany rekordní rychlost 223 km/h. 

Březen se vešel do normálu, i když odchylku měl kladnou. Vyšel teplotně 
nadprůměrný a srážkově průměrný. Tento měsíc byl opět místy i větrný a největší rychlost 
byla zaznamenaná 15,2 m/s (16. března). 

Nadprůměrně teplý (o půl °C) skončil duben. První bouřky byly zaznamenány 

13. dubna, zároveň padaly i malé kroupy o velikosti 0,5cm.  

Květen skončil teplotně jako silně podnormální, vyšel o 2,2 °C chladnější, jak je 

dlouhodobý průměr, byl ale bohatý na srážky.  

Také začátek června byl spíš chladnější. Červen vyšel teplotně průměrný, a hlavně 

byl bohatý na srážky, které pokryly 184 % dlouhodobého průměru pro tento měsíc. 

V bouřce 13. června padaly kroupy velikosti až o velikosti 2 cm po dobu 10 minut 

z počátku i pár 3centimetrových. 

Červenec s jednou desetinou pod průměrem byl v podstatě normální, vyšel teplotně 

i srážkově podprůměrný. Byly zaznamenány 4 bouřky. Teplotně nadprůměrný (o 1,0 °C) 

vyšel srpen. Srážek spadlo pouze 70 % měsíčního průměru. Byla pozorována jen jedna 

bouřka. 

Září vyšlo teplotně i srážkově nadprůměrné. Celkem 18 dnů z tohoto měsíce byly 
zaznamenány srážky. Nejvíce jich spadlo začátkem a koncem měsíce. 

Tlaková níže Alex nás zasáhla hned v úvodu měsíce října. Při jejím přechodu byl dne 
3.  října naměřen nárazový vítr 15,6m/s a jeho 10minutový průměr byl 8,0m/s. Říjen byl 
nejdeštivější za všechny říjnové měsíce za dosavadní měření. Srážky v říjnu celkem pokryly 
343 % dlouhodobého průměru pro tento měsíc. I teplotně vyšel o necelý stupeň teplejší. 

Mírně teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný vyšel listopad. Srážky 
pokryly pouze 50 % měsíčního průměru. 

Prosinec se zařadil jako druhý nejteplejší za dosavadní měření. Srážek 
spadlo obvyklé množství pro tento měsíc. Převládala zatažená obloha celkem v 21 dnech 
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a dne 28. prosince při přechodu hluboké tlakové níže byl zaznamenán nárazový vítr 
15,2m/s.  

V pražském Klementinu byl letošní meteorologický podzim vyhodnocen jako desátý 

nejteplejší za posledních 246 let. Průměrná teplota v období od začátku září do konce 

listopadu byla 11,9 stupně Celsia, tedy o 2,1 stupně vyšší, než je dlouhodobý průměr z let 

1775 až 2014. Letošní podzim v Praze se s průměrem téměř 12 stupňů řadil mezi pět 

procent nejteplejších od roku 1775, kam sahá klementinská teplotní řada. Oproti normálu 

z let 1981 až 2010 bylo letos období od září do listopadu o 1,3 stupně teplejší. Nejteplejší 

podzim od roku 1775 byl v Klementinu zaznamenán před 14 lety, kdy se průměr dostal na 

13,2 stupně. 

Ještě zajímavější byl ale vývoj letošních srážek. Na jaře mluvili někteří 

klimatologové o 500letém suchu, v létě už se informace začaly týden od týdne proměňovat 

a po říjnových lijácích, které vyvolaly v některých regionech citelné povodně, se skoro všude 

stabilizovaly i zásoby podzemní vody. 

Na základě srovnání srážkových úhrnů vzhledem k dlouhodobým průměrům je nyní 
zřejmé, že „normální“ měsíce jsme letos zažili zatím jen tři. Ve všech ostatních to bylo 
s deštěm a sněžením následující: buď hodně málo, anebo až moc. Je také třeba uvést, že 
mezi regiony ČR panovaly každý měsíc obrovské rozdíly. Teplotně tento rok 2020 v Česku 
dobře zapadá mezi posledních pět relativně teplých let. Pokud jde o déšť a sníh, byl dokonce 
srážkově nejbohatší od roku 2010. 

Meteorologické statistiky pro rok 2020 

Průměrná roční teplota: 11.11°C. 

Počet arktických dní (dní kdy maximální teplota nevystoupila nad -10 °C) - celkem 0 dní. 

Počet ledových dní (dní kdy maximální teplota nevystoupila nad bod mrazu) - celkem 

8 dní. 

Počet mrazových dní (dní kdy minimální teplota poklesla pod bod mrazu) - celkem 80 dní. 

Počet jarních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 20 °C) - celkem 141 dní. 

Počet letních dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 25 °C) - celkem 84 dní. 

Počet tropických dní (dní kdy maximální teplota vystoupila nad 30 °C) - celkem 28 dní. 

Počet tropických nocí (nocí kdy minimální teplota nepoklesla pod 20 °C) - celkem 1 noc. 
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Rejstřík  

ABC Academy 84 

Ajmovka 14, 15  

Archeologický výzkum, Cihelna 16, 30, 50, 51 

atelier JoE 97 

Attila Zinčak 72  

Bike Park 15 

Bistro MOS 27 

Bleší trhy 22,  

cesta mezi areálem vily 125 a horními Roztokami 54 

Cetin 15 

církev Českobratrská evangelická 88, 89 

církev československá husitská 26, 63, 65, 87, 88 

církev římskokatolická 38, 89, 90, 91, 92  

CL Evans 38, 66 

Covid-19 21, 23, 24, 29, 61,   

Česká pošta a.s. 39, 40  

Česká spořitelna a.s. 24, 37 

čistírna odpadních vod 39 

digitální nástěnky 12 

defibrilátor MP 26 

Design Lock market 101  

dětská skupina Žirafa 84 

dětské zdravotnické zařízení Havlíčkova 14, 19 

dětský klub Pohádka 84 

Dobrovolného ulice 57 

Dobrý nápad 20, 30, 96, 97 

domov Alzheimer 61, 62, 63 
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doprava k lékaři pro seniory 65, 119 

dům s pečovatelskou službou 61, 62, 63,  

dům seniorů 12, 13 

Eaton Elektrotechnika s.r.o. 30, 96 

Esedra, lesní školka 83, 84 

Equilibrium Education, dětský klub jujutsu 116, 117  

film Osobnosti roztockého a žalovského sportu 95 

film Tváře revoluce 95 

František Hrubý 10  

hasičský záchranný sbor 58  

Havelková Hana 10 

Hlídání Václavka 84 

hotel Academic 18, 64, 65, 96, 97 

Hypos 42 

Jazykové studio Voilà 110, 111  

kamerový systém 35, 59, 60  

KlokTex 13, 28 

komunitní škola 80  

Kubečkovi 10 

Letiště Praha 68, 72 

Lexík 63, 109, 110 

Levý Hradec 18, 92 

Libčický kostel sv. Bartoloměje 121  

masopust 15, 103, 108  

mateřské školy 30, 32, 35, 42, 64, 65, 81, 82, 83  

městská knihovna 85, 86  

městská policie 59, 60  

mladí hasiči 59  
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nádraží 58 

oddíl orientačního běhu 120 

odpady 12, 39, 43, 44 

okrašlovací spolek 11, 69 

osvětlení kostela sv. Klimenta 19 

pater Petr Metoděj Bubeníček 37, 65 

poplatky za psy, povinné očkování psů 12 

PRE distribuce 18, 40  

Přemyslovské střední Čechy 29, 32 

Přemyslovská ulice 51, 52, 53  

nádraží 26, 58 

rada města 12-44  

RHG nemocnice 40 

rozpočet 7, 8, 9 

sbor dobrovolných hasičů 39, 58, 59 

sdružení Roztoč 30, 62, 103-108 

setkání s nejstaršími občany 10 

setkání s občany, územní plán 49 

SK Roztoky 115, 116 

Sk žalov 118 

skauti 108, 109 

Sokol Roztoky 29, 30, 33, 41, 111-115 

splašková kanalizace 52 

společnost Connect plus, s.r.o. 41  

společnost FCC Regios a.s. 28 

společnost Trigema Projekt Žalov s.r.o. 19, 20, 22, 23 

spolek Svatá Ludmila 1100 let, z.s. 92 

správa železniční dopravní cesty (SŽDC) 26, 58 
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Středočeské muzeum 64, 97, 98, 99, 100, 101, 102 

studio Neposedná pastelka 

Svaz postižených civilizačními chorobami 40, 118, 119, 120 

školská rada 67 

Talora 15, 31, 53 

Těšík Libor 11  

územní plán 31, 56, 57 

Václav Majer 10 

Václava Stárková 10 

vánoční strom v Roztokách i v Žalově 97 

Vegacom 17, 23  

vila čp. 110 55, 56 

vila čp. 125 15, 19, 27, 28, 34, 37, 40, 53, 54, 55,  

vítání dětí 10 

vodné, stočné 11, 43, 44,  

vodovody a kanalizace 38, 

volby 2020 45, 46, 47, 48 

Vratislavka 34 

výstavba Nádražní ulice 33 

VÚAB Pharma, a.s. 21, 33 

Weberová Jaroslava 10 

Záhoř Zdeněk 11 

Základní škola Sedmihlásek 41, 42 

základní škola v Žalově, nová 13, 29, 42, 49, 50, 51, 66 

základní škola Z.B. 22, 42, 63, 65, 66, 67-80,  

zdi Žalovského potoka 17, 57 

Zoubek Jan 11  

základní škola, přístavba 14, 31, 32 
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základní umělecká škola 17, 65, 80, 81 

zastupitelstvo města 12-44 

zdravotnické služby 60, 61 

Žalokráska 33 

Žalovská alej 17, 18 

 

 


