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Město Roztoky 

 

Historie 

 120 let v roce 1893 byla obec Roztoky povýšena na městys,  

 100 let v roce 1913 byl založen vzdělávací a divadelní spolek Jaroslav Vrchlický 
  v restauraci U nádraží, která byla v té době jedním z kulturních center  
  městyse. V současné době je v soukromém vlastnictví a je ostudou města, 

 10 let v roce 2003 bylo v lednu zbouráno kino na Tyršově náměstí, během týdne 
  zmizela stavba z povrchu. (Více v kronice roku 2003, kapitola Život ve  
  městě) 

      foto archiv SMR                                                                                     

                                      

         foto J. Weberová                                                                                          

  

 10 let 13. a 14. června 2003 se konalo referendum o přistoupení ČR   

  k Evropské unii. Jeho kladný výsledek byl publikován ve Sbírce   

  zákonů 14. července 2003. 

 10 let 14. července 2003 byl otevřen Dům s pečovatelskou službou na náměstí 
  5. května. 

 

 

 

 

 

foto J. Weberová 2003 
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Současnost    

 V roce 2013 nastaly posuny v orgánech, výborech i komisích 

MÚ. Příští rok je volební, současné složení samosprávy ve stavu 

k 31. prosinci 2013 v příloze kroniky. 

 1. lednem 2013 nabyla účinnost novela z roku 2012 - 

Rozpočtové určení daní. Díky tomu by mělo město vyšší příjmy z daní, cca o 10 mil. Kč, 

zároveň však byl zkrácen státní příspěvek na výkon státní správy o 3 miliony ročně. 

 
 11. a 12. ledna se konala v ČR historicky první přímá volba prezidenta republiky. 

Dosud byl volen nepřímo Parlamentem ČR. Kandidátní listiny podalo 20 uchazečů. 

Ministerstvo vnitra 11 uchazečům registraci pro nesplnění podmínek zamítlo. 

 Vybírali jsme tedy z 9 kandidátů: Jana Bobošíková, Jiří Dienstbier, Jan Fischer, 

Táňa Fischerová, Vladimír Franz, Zuzana Roithová, Karel Schwarzenberg, Přemysl 

Sobotka, Miloš Zeman. 

 Do druhého kola volby, konaného 25. a 26. ledna postoupili Karel Schwarzenberg a 

Miloš Zeman. 

 Vítězem voleb a prezidentem ČR na další 4 roky se stal Miloš Zeman s 2 717 405 

hlasy - 54,802%, Karel Schwarzenberg dostal 2 241 171 hlasů - 45,198%. 

 V Roztokách i na Praze - západ však zvítězil Karel Schwarzenberg. 

 7. března skončilo volební období Václava Klause, 8. března se konala inagurace 

Miloše Zemana.                                                                   Podrobné výsledky v příloze kroniky. 

 
1. zasedání zastupitelstva 16. ledna 

 přijalo finanční příspěvek 150 000 Kč od Letiště Praha, a.s. z programu Dobré 

 sousedství 2012, který byl určen na rozšíření stávajícího dětského hřiště na ulici 

 Obránců míru v Roztokách, 

 schválilo územní rozpočet na rok 2013 (117 126 380,00  Kč) jako schodkový 

 s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých 

 let. Schodkové hospodaření bude sloužit k financování investičních akcí, 
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 souhlasilo s využitím zůstatku na účtech a prostředků na termínovaném účtu jako 

 rezervy ve výši 45 mil. Kč na dostavbu ZŠ. Zbytek bude nespecifikovanou rezervou, 

 jmenovalo na základě tajné volby své zástupce ve školské radě ZŠ Roztoky, a to: 

 Stanislava Boloňského, Jaroslava Drdu a Jana Jakoba, 

 schválilo rozdělení dotačních prostředků na rok 2013 pro Sokol Roztoky 118 000 Kč, 

 SK Roztoky-oddíl kopané 118 000 Kč, a Roztoč Roztoky 118 000 Kč. 

 

2. jednání rady města  -  23. ledna 

 jmenovala členem redakční rady časopisu Odraz pana Petra Caisla. V souladu se 

 Statutem rezignoval na členství v radě pan Boloňský, 

 vzala na vědomí výpověď Radioklubu Roztoky na pozemky č.3834/3 a č.3834/2 

 k 31. prosinci 2013. 

 
2. zasedání zastupitelstva  -  30. ledna  

 schválilo na doporučení RM neuvolněnému místostarostovi Romanu Jandíkovi tyto 

 kompetence: dohled nad agendou finančního odboru (členství ve FV se vzdal), 

 koordinaci investičních akcí města, dohled nad výběrovými řízeními včetně 

 příspěvkových organizací a spolupráci  při sestavování rozpočtu města, 

 vzalo na vědomí, že městu vznikla škoda ve výši 50 000 Kč na základě rozhodnutí 

 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který ve věci spáchání správního deliktu ve 

 veřejné zakázce „Přístavba modulového objektu MŠ - projektová dokumentace a 

 dodávka díla“ udělila městu Roztoky jako zadavateli pokutu 50 000 Kč. 

 

3. jednání rady města  -  13. února  

 stanovila kompetence členů rady: 

 - starostovi Janu Jakobovi: sestavování rozpočtu města, dostavbu ZŠ, dohled nad 

  provozem TS a pořádkem ve městě, dopravní obslužnost, městskou policii a  

  dobrovolné hasiče, 
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 - místostarostovi Stanislavu Boloňskému: životní prostředí a odpadové   

  hospodářství, sociální věci a DPS, kulturu, dohled nad správou bytových  

  a nebytových prostor města, partnerské město Skawina a články o zasedáních ZM 

  a jednáních RM v časopise Odraz,  

 - místostarostovi Romanu Jandíkovi: dohled nad agendou finančního odboru,  

  koordinaci investic, dohled nad výběrovými řízeními včetně příspěvkových  

  organizací a spolupráci při sestavování rozpočtu města, 

 - členovi RM Jaroslavu Drdovi: oblast školství a propagace města, 

 - členovi RM Tomáši Novotnému: oblast kultury, sportu a dalších volnočasových 

  aktivit a spoluúčast o péči NKP Levý Hradec, 

 - člence RM Marii Šlancarové: sociální věci a péče o seniory, 

 vyhlásila konkurz na místo ředitele ZŠ v Roztokách, 

 schválila závěry komise pro hodnocení nabídek pro „Rekonstrukce ulice Smetanova 

 v katastru Roztoky-2. etapa. Vítězem se stala firma IPPOS Bohemia, s.r.o., Praha 6

 a pověřila OSRMŽP uzavřením smlouvy a zajištěním stavebního dozoru a 

 odborného dohledu, 

 schválila závěry komise pro „Zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukce 

 vybraných komunikací města, firmu NOVADUS, spol. s.r.o. Příbram a uložila 

 přípravu smlouvy, 

 vzala na vědomí informaci starosty o aktualizaci harmonogramu dostavby ZŠ a 

 schválila závěry komise pro Zhotovení změnové projektové dokumentace tělocvičny 

 v rámci Dostavby ZŠ a uzavření smlouvy s firmou Helika, a.s. . 

3. zasedání zastupitelstva  -  27. února 

 vzalo na vědomí Návrh zadání regulačního plánu Nádražní ulice - dolní Roztoky, 

 schválilo místostarostu Boloňského jako určeného zastupitele pro jeho pořízení, 

 schválilo Mgr. Tomáše Pařízka jako určeného zastupitele pro pořízení nového 

 územního plánu města do konce volebního období 2010 - 2014, 
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 schválilo na doporučení RM uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou 

 Helika ,a.s. na akci „Dostavba školy“ - zvětšení rozměrů školní tělocvičny, 

 vzalo na vědomí analýzu dostavby školy předloženou starostou Jakobem, 

 pověřilo starostu podpisem Dodatku č.1 ke smlouvě o realizaci interiérových úprav 

 budovy MÚ Roztoky - navýšení o částku 395 747 Kč včetně DPH na dílčí změny, 

 schválilo výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

 využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2013 ve výši 600 Kč 

 (skutečné  náklady 670 Kč) na jednoho poplatníka. Poplatek je splatný jednorázově 

 do 31. května příslušného roku, 

 schválilo přílohu č. 1 ke zřizovací listině TS města Roztoky - majetek předaný do 

 správy TS, 

 souhlasilo s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

 s firmou Connect, s.r.o. (2. etapa), které spočívá v právu stavebně umístit podzemní 

 vedení veřejných komunikačních sítí včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a 

 vytyčovacích bodů atd. pro k.ú. Žalov. Věcné břemeno se zřizuje jako úplatné za 

 cenu 200 Kč/bm vedení podle skutečně realizované délky vedení. 

 

4. jednání rady města  -  13. března 

 schválila změnu Nařízení města Roztoky č. 1/2009, kterým se stanovuje rozsah, 

 způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a 

 chodníků a vymezení úseků, na kterých se nezajišťuje schůdnost, a schválila nové 

 znění Přílohy č. 1 tohoto Nařízení. Ukládá řediteli TS, aby smluvně zajistil externí 

 spolupráci pro případ, kdy TS nebudou schopny kapacitně zajistit úklid sněhu ve 

 stanovených termínech, 

 vzala na vědomí Petici občanů na rozšíření vozovky a chodníku ve Smetanově ulici 

 v Roztokách - Žalově, ale vzhledem k rozpracovanosti a výši vícenákladů, které by 

 požadavek vyvolal. RM nesouhlasí s rozšířením v probíhající 1. etapě 

 rekonstrukce Smetanovy ulice, zváží je ve 2. etapě, 
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 uložila neprodleně zabezpečit prostor pod záchytnou sítí v serpentině a projednat 

 spolufinancování havarijního stavu s KÚ a objednat u Fakulty elektrotechniky 

 ČVUT v Praze návrh optimálního řešení celkového zajištění skalní stěny 

 v serpentině (1. fáze v roce 2013), 

 vzala na vědomí Oznámení o zahájení správního řízení ÚOHS ze dne 5. března 

 2013 ve věci možného spáchání správního deliktu při zadávání veřejné zakázky 

 „Poptávkové řízení na rekonstrukci ICT MÚ“ v roce 2007. 

 

4. zasedání zastupitelstva  -  27. března 

 schválilo termín dokončení hlavní budovy s třídami a zázemím nejpozději do 14. 

 července 2014,  

 schválilo zadávací podmínky veřejné zakázky „Výběr zhotovitele stavby s názvem -

 dostavba objektu ZŠ v Roztokách,  

 schválilo „Odůvodnění účelnosti významné podlimitní veřejné zakázky“ - dostavba  

 objektu ZŠ, 

 schválilo návrh smlouvy o dílo „Dostavba objektu ZŠ v Roztokách“, 

 jmenovalo pana Bedřicha Svobodu ke dni 27. března členem Finančního výboru 

 ZM, 

 schválilo statut městského časopisu Odraz s odhlasovanými změnami, 

 revokovalo UZM č. 193-10/2012, schválení uzavření smlouvy mezi městem Roztoky 

 a společností Talora,a.s.. Smlouva nebyla podepsána z důvodu rozštěpení 

 společnosti, 

 schválilo smlouvu o smlouvě budoucí darovací se spol. Talora, Velké Přílepy  

 s úpravami. Předmětem smlouvy je budoucí darování pozemních komunikací včetně 

 veřejného osvětlení, vodohospodářských staveb a pozemků veřejného prostranství 

 v lokalitě Panenská II městu Roztoky. Ostatní návrhy na změnu smlouvy ZM 

 neakceptovalo, 
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 souhlasilo s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí se společností VTP Roztoky, a.s. 

 týkající se převodu chodníku v k.ú. Žalov do majetku města Roztoky. 

 

5. jednání rady  -  10. dubna 

 přejmenovala s účinností od 20. dubna Odbor vnitřních věci na Odbor vnitřních a 

 sociálních věcí, kam se Odbor sociální a DPS začleňuje jako Oddělení sociální a 

 DPS, 

 zrušila organizační řád ze dne 21. května 2007 a schválila vnitřní předpis města 

 Roztoky - Organizační řád v předloženém znění se schválenou změnou s účinností 

 od 20. dubna 2013, 

 schválila s účinností od 20. dubna 2013 počet systemizovaných míst referentů na 

 4,25 a celkový počet systemizovaných míst 32,75, 

 vzala na vědomí Petici za dobudování dešťové a splaškové kanalizace a následného 

 dobudování zpevněného povrchu v ulici Třebízského a konstatovala, že v letošním 

 roce bude v části této lokality řešena pouze dešťová kanalizace, 

 doporučila ZM při schvalování rozpočtu na rok 2014 zohlednit část ulice 

 Třebízského, dokončení, 

 uložila ředitelkám MŠ ve spolupráci s MÚ zajistit od příštího roku přijímací řízení 

 formou jednoho formuláře přihlášky a návrh systému pro zajištění odpovídající 

 kapacity míst v MŠ pro sociálně znevýhodněné rodiny, 

 schválila závěry komise pro „zabezpečení výkonu investorského technického dozoru 

 při dostavbě ZŠ“, vítězný uchazeč Bursík Holding, a.s. Praha (ze 7 přihlášených 

 uchazečů) za cenu cca 800 000 Kč, 

 souhlasila s realizací elektronické aukce elektrické energie a plynu pro obyvatele 

 Roztok společností e CENTRE, a.s., město je pouze zprostředkovatelem, 

 uložila OSRMŽP zpracovat analýzu zaměřenou na modernizaci veřejného osvětlení, 

 jejímž cílem bude realizace úspor provozních nákladů a výměna starých sloupů a 

 souvisejících zařízení. 
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 15. dubna navštívila Roztoky ministryně práce a 

sociálních věcí Ludmila Müllerová. Navštívila Husův 

sbor CČSH (sociální činnost sboru - podpora státu), 

kontaktní pracoviště úřadu práce, Dům 

s pečovatelskou službou, krátce i Levý Hradec a poté 

proběhla veřejná beseda s roztockými občany. 

 

5. zasedání zastupitelstva  -  24. dubna  

 schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě mezi městem a firmou Arch Design, s.r.o. 

 na zhotovení změn projektové dokumentace pro provedení stavby v souvislosti se 

 změnami velikosti tělocvičny v rámci investiční akce Dostavba ZŠ, 

 vzalo na vědomí negativní vyjádření KÚSK ve věci žádosti o poskytnutí dotace 

 nebo půjčky na realizaci výstavby nové budovy ZŠ v Roztokách. 

 

 25. dubna se konala na levohradeckém hřbitově Pietní 

vzpomínka na oběti transportu smrti v Roztokách, následovala 

vzpomínka u pomníku roztockých Židů a na roztockém nádraží. 

 7. května se uskutečnila připomínka 68. výročí konce 2. světové 

války na Školním náměstí a u pomníku padlých na Levohradeckém 

náměstí. 

 

6. jednání rady města  -  9. května 

 jmenovala p. Stanislava Boloňského (Sakura) a p. Jiřího Macáka (Strana zelených) 

 členy redakční rady časopisu Odraz, 

 vzala na vědomí zápis z jednání o variantách řešení strojního odvodnění kalu 

 MČOV Roztoky ze dne 18. dubna, 

 vzala na vědomí informaci o úpravě dvora MÚ Roztoky, 

 považuje za vhodné, aby existovala vývěska v centru města pro úmrtní oznámení - 

 navržena venkovní zeď budovy pekárny. 
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6. zasedání zastupitelstva  -  22. května 

 schválilo výsledek veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby - dostavba objektu 

 ZŠ Roztoky, jejím vítězem se stala firma Metrostav, a.s., s konečnou cenou díla 

 68 933 370,76 Kč bez DPH s následným uzavřením smlouvy. Výběrového řízení se 

 zúčastnilo 13 společností, oproti limitní ceně zakázky 95 mil. Kč bez DPH nabídla 

 vítězná firma nejnižší cenu a nejkratší termín - konec ledna 2014, 

 ustavilo pracovní skupinu pro přípravu výběrového řízení na financování dostavby 

 ZŠ, 

 vzalo na vědomí informaci o: 

- jmenování p. Jaroslava Drdy členem a předsedou školské komise, 

- průběhu jednání o bytovém souboru Nádražní ulice, 

- vzdání se funkce tajemníka MÚ p. Třísky ke dni 30. června ze zdravotních 

důvodů, 

- rezignaci p. RNDr. Jiřího Matase ve funkci přísedícího soudu ze zdravotních 

důvodů, 

- benefičním koncertu v rámci finanční podpory investiční akce „Dostavba ZŠ“. 

Starosta ihned vyhlásil výběrové řízení na místo tajemníka. 

 

7. jednání rady města  -  29. května  

 uložila zajistit vodorovné značení zákazu stání na Tyršově náměstí od sokolovny 

 k Lidické ulici a zajistit smluvní zajištění odtahové služby, 

 všechny pořadatele akcí na Tyršově náměstí a v Sokolovně žádala o zajištění 

 průjezdnosti Tyršova náměstí v úseku od Máchovy ulice k Lidické ulici - nezbytná  

 průjezdnost hasičské záchranné techniky a Městské policii Roztoky uložila zvýšený 

 dohled při konání akcí (bleší trh - neprůjezdnost pro hasiče k zásahu), 

 jmenovala do funkce ředitelky ZŠ Roztoky na základě doporučení konkurzní 

 komise paní Mgr. Alenu Gabal'ovou s účinností od 1. srpna 2013, 
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 odvolala na základě podnětu RR časopisu Odraz s účinností od 15. září 2013 pana 

 Ladislava Kantora z funkce odpovědného redaktora časopisu Odraz, 

 schválila granty na II. pololetí podle návrhu kulturní komise, 

 vzala na vědomí výsledek analýzy dokumentace odboru Stavební úřad MÚ ve věci 

 stavby a provozu nočního baru v Nádražní ulici čp. 842 a konstatovala, že současný 

 provoz je zřejmě v rozporu s podmínkami stanovenými Stavebním úřadem (dále 

 SÚ) v roce 1997 i Okresním hygienikem v roce 1996 (časté stížnosti v okolí bydlících 

 občanů) a uložila SÚ MÚ prověření použití stavby v souladu s povoleným užíváním 

 a Odboru vnitřních a sociálních věcí ve spolupráci s vedením města vyvolat jednání 

 s provozovatelem baru a majitelem objektu s cílem nápravy současného stavu, 

 souhlasila na základě odborných posudků s výpočtem současného zatížení MČOV 

 Roztoky odpadními vodami z obce Statenice ve výši 680 EO, 

 město požaduje zřízení kontrolního měřícího místa kanalizace na hranici katastru 

 obce Statenice do konce roku 2013. Požadavek bude zakotven v dodatku k Dohodě 

 (do konce roku není realizováno), 

 vzala na vědomí informaci o průběhu veřejné zakázky malého rozsahu na „stavební 

 úpravy interiéru nebytových prostor 2.NP objektu Lidická 2240, Roztoky, uložila 

 uzavření smlouvy s vítězným uchazečem firmou AMIKA FIRST, s.r.o., Praha 8 a 

 neprodleně zahájit realizaci zakázky cena cca 1 mil. Kč (MŠ), 

 vzala na vědomí Harmonogram investičních akcí města ze dne 23. května 2013, 

 vzala na vědomí na základě zápisu z prohlídky kalového potrubí čerpací stanice kalu 

 ČOV Roztoky havarijní stav vnějšího kalového potrubí a návrh řešení, 

 uložila vymezit parkovací místo u budovy MÚ pro invalidní občany, 

 uložila zajistit ukončení provozu fontány na Tyršově náměstí každý den ve 20.00 

 hod. 

 

 Povodně 2013 - pršelo již před několika týdny, koncem května intenzivně, především 

v Čechách. Půda byla plně nasycená a nebyla schopna další srážky absorbovat. 
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 1. června celý den hustě pršelo. Vzniklá situace je samostatně zpracována v závěru 

této kapitoly.  

 
7. zasedání zastupitelstva  -  19. června 

 vzalo na vědomí informaci starosty a předsedy krizového štábu p. Jakoba o průběhu 

 povodní. Poděkovalo zejména Sboru dobrovolných hasičů Roztoky i všem ostatním, 

 podílejících se na záchranných pracích při povodních i po nich, 

 schválilo koupi pozemků pod komunikacemi v ulicích Wolkerově a Na Valech, p.č. 

 2858/1 o výměře 4 261 m2, parc.č.2825/27 o výměře10m2 a parc.č.2731/2 o výměře 

 29 m2 za celkovou kupní cenu 1 548 000 Kč, 

 schválilo zadávací podmínky a odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky na 

 „Výběr poskytovatele úvěru na zajištění financování dostavby objektu ZŠ 

 v Roztokách s tím, že bude zvolena varianta desetiletého úvěru, 

 vzalo na vědomí analýzu výběru poplatků za svoz komunálního odpadu s postupem 

 MÚ při vymáhání pohledávek dlužníků (od prvního upozornění až po exekuci). 

 

8. jednání rady  -  26. června  

 uložila tajemníkovi (starostovi) uzavřít dohodu o pracovní činnosti s paní Olgou 

 Bokvajovou, předmětem bude vyhledávání vhodných dotačních příležitostí a 

 administrace dotací. Odměna stanovena jen v případě získání dotace, 

 schválila zadávací dokumentaci na dodávku „zařízení školní kuchyně ZŠ Roztoky 

 pro zvýšení její výdejní kapacity“, 

 schválila závěry komise ve veřejné zakázce „rekonstrukce vybraných komunikací 

 v katastru obce Roztoky-1. etapa, vyhlášení výsledků a uzavření smlouvy 

 s vítězným uchazečem IPPOS Bohemia, s.r.o., Praha 6, za cenu 2 797 835,40 Kč 

 bez DPH, 

 uložila vedení města vyzvat majitele stavebnin Renova,s.r.o., Přílepská 1791 ke 

 zlepšení kultury provozu stavebnin, 
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 vzala na vědomí závazné stanovisko odboru kultury a památkové péče KÚSK a 

 schválila zadávací podmínky pro výběr zhotovitele opravy střešní krytiny márnice 

 na Levém Hradci s použitím Alu plechu pro klempířské prvky, 

 vzala na vědomí informaci o ukončení nájemní smlouvy mezi Sdružením Roztoč a 

 ZŠ Roztoky na prostory v budově školní jídelny, a to k termínu 30. června, 

 protokolárním předáním prostor dne 1. července 2013, 

 

9. jednání rady  -  10. července 

 uložila OSRMŽP zajistit studii protipovodňových opatření: 

- sanace opěrné zdi (včetně základů ve Vltavské ulici nebo prodloužení 

povodňového valu tamtéž, 

- vyřešení průsaku spodní vody u šachty u bývalé vodárny ve Vltavské ulici, 

- revize protipovodňového valu u zámku (Středočeské muzeum), 

- řešení protipovodňové ochrany Tichého údolí, 

 schválila zadávací dokumentaci k VZ „rekonstrukce vybraných komunikací - II. 

 etapa“pro ulice Vošahlíkova, Dobrovského a část ulice Spěšného, 

 uložila připravit VŘ na projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební 

 povolení pro vybudování stanovišť podzemních kontejnerů pro tříděný odpad 

 v lokalitách Žalov - Přemyslovská, Obránců míru a Felklova ulice. 

 

10. jednání rady  -  24. července 

 schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově Lidická 2240 mezi městem 

 Roztoky a společností PRO-SIN, s.r.o. se schválenými změnami. Předmětem užívání 

 bude 1. třída MŠ, odloučeného pracoviště Přemyslovská, 

 vzala na vědomí dohodu zúčastněných ve věci řešení nočního klidu provozem baru 

 v Nádražní ulici čp. 842 a považuje věc za uzavřenou, 

 souhlasila s navýšením počtu výtisků časopisu Odraz o 100 ks na 3 000 ks od září, 
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 vzala na vědomí informaci starosty o obdržení souhlasu ředitele KÚSK ze dne 

 22. července 2013 č.j. 100231/2013/ KÚSK se jmenováním p. Mgr. Jaroslava Drdy 

 do funkce tajemníka MÚ Roztoky s účinností od 1. srpna 2013 a jeho následném 

 jmenování. 

 

11. jednání rady  -  14. srpna 

 vzala na vědomí rezignaci p. Mgr. Jaroslava Drdy na člena zastupitelstva města ke 

 dni 29. července a předala náhradníkovi sdružení Netřesk p. Mgr. Michalu Černému 

 osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva ke dni 30. července 2013, 

 vzala na vědomí informaci starosty o průběhu výstavby ZŠ a o rozhodnutí 

 Ministerstva financí ČR o poskytnutí dotace na tuto akci včetně pokynů k nastavení 

 rozpočtového limitu, které město obdrželo 12. srpna, 

 nesouhlasila s vydáním povolení k provozování loterie ani jiné podobné hry 

 v provozovně v Nádražní 842, 

 akceptovala mimořádné schválení VZ na dodávku „zařízení školní kuchyně ZŠ 

 Roztoky pro zvýšení její výdejní kapacity a žádá neodkladné zahájení, aby bylo vše 

 dokončeno do začátku školního roku, 

 souhlasila se záměrem „Fotovoltaická elektrárna na střeše objektu VTP Roztoky“ a 

 vydáním souhlasu města k PD pro územní souhlas, 

 schválila zadávací dokumentaci k VZ malého rozsahu „Vypracování PD pro ÚR a 

 SP pro vybudování stanovišť podzemních kontejnerů pro tříděný odpad ve vybraných 

 lokalitách, 

 souhlasila s výstavbou podzemního stanoviště kontejnerů „Ul. Obránců míru - 

 paneláky na pozemku p.č.887 v k.ú. Roztoky, 

 uložila vedení MÚ jednat s pobočkou České pošty, s.p. na Tyršově náměstí o možné 

 úpravě pracovní doby (zkrácení polední přestávky a změna v sobotu na 9 - 11 

 hodin), 
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 vzala na vědomí informaci o e-aukci elektrické energie a plynu z 31. července 

 2013. Průměrná úspora u zemního plynu na domácnost ve výši 27,3%, u elektrické 

 energie vysoutěžena průměrná úspora 34,5 % 

 

8. zasedání zastupitelstva  -  28. srpna  

 schválilo přijetí dotace na akci „Město Roztoky - Dostavba objektu ZŠ v Roztokách 

 v celkové výši 49 538 000 Kč (z toho v roce 2013 30 000 000 Kč a v roce 2014 

 19 538 000 Kč). „Dotace je poskytnuta MF ČR ze státního rozpočtu z kapitoly 

 Všeobecná pokladní správa, program Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické 

 základny regionálního školství“, 

 schválilo uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo se společností Helika,a.s. na změnu 

 smlouvy v oblasti zabezpečení výkonu autorského dozoru, 

 schválilo řešení havarijního stavu kotelny v ZŠ Žalov - vybudování nové kotelny 

 v ZŠ Žalov včetně nových kotlů, 

 souhlasilo s uložením finančních prostředků ve výši 10 000 000 Kč na termínovaný 

 vklad vedený u J a T banky, 

 schválilo přijetí dotace ve výši 254 665,92 Kč od Státního fondu životního prostředí 

 v rámci Operačního programu Životní prostředí, smlouva č. 10074234, 

 na doporučení RM schválilo záměr rekonstrukce kalového hospodářství pro 

 městskou čistírnu odpadních vod jako součást výstavby nové průmyslové čistírny 

 odpadních vod VUAB Pharma,a,s., která bude jejím primárním investorem. Kalové 

 hospodářství městské i průmyslové čistírny odpadních vod bude tvořit jeden 

 technologický celek. Podíl města na investičních nákladech předmětem dalšího 

 jednání. 

 

12. jednání rady  -  11. září 

 odvolala k 15. září z pozice technického redaktora časopisu Odraz p. Martina 

 Tajčmana a jmenovala s účinností od 16. září odpovědným a technickým 
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 redaktorem p. Jaroslava Drdu, tajemníka MÚ. Odměna odpovědnému redaktorovi 

 bude stanovena formou osobního ohodnocení, 

 jmenovala p. Mgr. Stanislava Boloňského předsedou školské komise, 

 jmenovala Ing. Františka Klímu, CSc. členem školské komise, 

 vyčlenila obecní byty pro sociální bydlení: Jungmannova čp. 286, byt č.1 a byt 

 č.4, výši nájemného v bytech  pro sociální bydlení stanovila 45 Kč/m2, 

 uložila snížit výšku zpomalovacích prahů v ulici Obránců míru dle ČSN, 

 souhlasila s řešením havarijního stavu kotelny v ZŠ Žalov s tím, že realizace musí 

 proběhnout do začátku topné sezóny, 10. října, 

 souhlasila s podáním odvolání proti rozhodnutí MF ČR ve věci povolení 

 provozování a umístění nových koncových interaktivních videoloterních terminálů 

 v provozovně Nádražní 842 s odkazem na předchozí narušování veřejného 

 pořádku v nočních hodinách,  

 stanovila vzhledem k počtu stánků poplatek za zábor veřejného prostranství na akci 

 Bleší trh konaný dne 5. října ve výši 1000 Kč, 

 souhlasila s využitím kamerového systému u problémových stanovišť kontejnerů na 

 tříděné odpady, 

 souhlasila s realizací vodohospodářských úprav v ulici U Zastávky v Žalově podle 

 vypracovaného projektu v celkové výši 325 329 Kč se stanovením nového termínu 

 plnění na 30. dubna 2014, 

 

9. zasedání zastupitelstva  -  25. září 

 zvolilo p. Michala Černého členem Rady města, 

 vzalo na vědomí rezignaci tajemníka MÚ p. Drdy na funkci předsedy školské 

 komise, členem školské rady ZŠ (za zřizovatele) zůstává, 

 schválilo uzavření smlouvy o poskytování služeb na zabezpečení technické pomoci a 

 součinnosti při realizaci stavby „Stavební úpravy a dostavba budovy ZŠ 

 v Roztokách se společností Arch Design, s.r.o., 
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 uložilo kontrolnímu výboru průběžnou kontrolu investiční akce „dostavba ZŠ“ ve 

 dvouměsíčních intervalech účastí na pravidelných kontrolních dnech, 

 souhlasilo s využitím financí z fondu reprodukce majetku- investičního fondu TS na 

 úhradu 90% kupní ceny zametacího vozu a schválilo přesun částky 637 133 Kč 

 z rezervy rozpočtu na účet TS jako spoluúčast zřizovatele na pořízení zametacího 

 vozu, 

 schválilo přijetí zálohy dotace na řešení povodňových škod ve výši 1 353 250 Kč, 

 z toho nepoužito a vráceno cca 26 000 Kč. 

 

13. jednání rady  -  9. října 

 souhlasila s navýšením ceny „Rekonstrukce kotelny ZŠ Žalov“ o vícepráce - 

 výměna regulační a elektrické instalace v limitu do 20% ceny zakázky, 

 vznesla zásadní připomínky k opatření obecné povahy zpracované MÚ Černošice 

stanovující záplavové území Únětického potoka, protože 

oprava plotu části pozemku par.č.2247 k.ú. Roztoky 

(oblast Maxmiliánky) zásadně ovlivňuje zátopové  oblasti, 

s čímž návrh nedostatečně počítá a vznáší pochybnosti, že 

byla tato stavba povolena a zkolaudována v souladu se                        

 zákonem a platným opatřením, 

 uložila OSRMŽP ve spolupráci s radním p. Novotným úpravu zadávací 

 dokumentace „zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukce vybraných 

 komunikací v roce 2014“ v případě výběru konkrétního typu obrubníků 

 v konkrétních lokalitách, 

 v ulici Na Pískách podle požadavků Národního památkového úřadu, 

 schválila zadávací dokumentaci VZ „zhotovení projektové dokumentace pro 

 rekonstrukce vybraných komunikací města pro rok 2014 ve znění schválených změn, 
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 souhlasí se zajištěním dopravní obslužnosti lokality Solníky díky prodloužení linky 

 359 z Únětic k roztockému nádraží, s tím, že roční náklady na tuto linku pro město 

 nepřesáhnou 350 000 Kč. 

 
10. zasedání zastupitelstva  -  23. října 

 Nebylo usnášení schopné (velká nemocnost) - rozpuštěno. 

 

 Ve dnech 25. - 26. října se konaly předčasné Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. Poslanci přijali ústavní usnesení o žádosti prezidentu republiky o 

rozpuštění Poslanecké sněmovny podle čl. 35 odst. 2 Ústavy ČR dne 20. srpna 2013, 

prezident Miloš Zeman rozpustil sněmovnu 28. srpna. 

 Ve volbách zvítězila ČSSD, která získala 20,45% hlasů a 50 mandátů, na druhém 

místě skončilo překvapivě ANO 2011, které získalo 18,65% hlasů a 47 mandátů. Třetí 

KSČM, dále další bývalé vládní strany TOP 09 a ODS. Do sněmovny se ještě dostaly 

Úsvit přímé demokracie a KDÚ-ČSL. 

 Vítězem v Roztokách se stala TOP 09, která získala 29% hlasů, okres Praha - západ 

také TOP 09 se ziskem 24% hlasů, dále Roztoky: ANO 2011-14,8%, ČSSD-12,8%, 

ODS-10,0%, SZ-7,6ˇ, KSČM-6,9%, KDÚ-ČSL-5,9%, Úsvit-3,7%, Piráti-3,5%, 

Svobodní-3,3%.                                                                             Více o volbách v příloze kroniky. 

 

14. jednání rady  -  6. listopadu 

 odvolala člena školské komise p. Josefa Mudru na jeho žádost a zvolila členem p. 

 Tomáše Ivana, 

 schválila návrh vnitřní směrnice č.5/2013, metodického postupu při podání žádosti 

 o odškodnění úrazu vzniklého na pozemních komunikacích nebo chodnících 

 v majetku města Roztoky (viz ukázka v příloze kroniky),  

 pověřila zajištěním nezávislého posouzení údajného rozporu ÚP Roztoky s RP 

 Žalov-Panenská II., 

 nesouhlasila s rozšířením restaurace v 1. NP hotelu Academic dle PD ze září 

 2013, neboť koncepce Tyršova nám. byla založena na zachování průhledů a 
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 průchodů v linii zástavby Masarykovy ulice. S touto podmínkou byla povolena 

 zástavba na obou stranách náměstí v návaznosti na Masarykovu ulici. Navrhovaná 

 přístavba zimní zahrady je v rozporu s touto základní myšlenkou hmotového 

 uspořádání parteru Tyršova náměstí, 

 nesouhlasí se zrušením stanoviště kontejnerů na tříděné odpady v lokalitě „U 

 Rybníčku - ul. Smetanova“, 

 schválila výsledek VZ „Zhotovení projektové dokumentace vybraných komunikací 

 v Roztokách“ za cenu 449 000 Kč bez DPH firmou PPU s.r.o. Praha 10, 

 schválila návrh technického řešení a s tím spojené vícenáklady 51 805 Kč na 

 provedení chodníků na levé straně Školního nám., 

 nesouhlasila se záměrem žadatele „Změna užívání stavby rodinného domu č.p. 464, 

 umístěného na pozemku č. 2621, k.ú. Roztoky u Prahy na nebytový prostor 

 k provozování hotelu a školky pro psy, vzala na vědomí dopis obyvatel dolních 

 Roztok k záměru výstavby, 

 vzala na vědomí změnu povrchu vozovek - budou provedeny v zámkové dlažbě: 

 ulice Vošahlíkova a Dobrovského,  

 schválila řešení havarijního stavu pomníku padlých na Levém Hradci a zadání této 

 práce kameníkovi I. Mušinskému za cenu 30 800 Kč bez DPH, 

 uložila TS urychleně zabezpečit opravu ochranné sítě v serpentině. 

 
11. zasedání zastupitelstva  -  7. listopadu 

 na doporučení RM souhlasilo s uzavřením dodatků smluv zajišťujících provozování 

 MČOV: 

 1) Dodatek č. 4 k Dohodě při využívání čistíren odpadních vod mezi městem a                        

    VÚAB  Pharma, a.s., 

 2) Dodatek č. 7 k Nájemní smlouvě mezi VÚAB Pharma, a.s. a městem, 

 3) Dodatek č. 6 k Podnájemní smlouvě mezi městem a Severočeskými vodovody a       

     kanalizacemi s.r.o. 
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12. zasedání zastupitelstva  -  20. listopadu 

 požadovalo úpravu textace Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Dostavba ZŠ“: 

 Předmětem dodatku je změna termínu v návaznosti na dodržení odpovídající kvality 

 a trvanlivosti provedených prací a konstrukcí vzhledem ke klimatickým podmínkám 

 a na koordinaci projektové dokumentace mezi stávajícím generálním projektantem 

 společnosti Helika, a.s. a dodatečně určeným generálním projektantem společnosti 

 Arch Design, s.r.o.. Smluvní strany dále sjednávají, že v rámci koordinace 

 navazujících projektů na zhotovitelem prováděného díla provede zhotovitel na své 

 náklady terénní úpravy (odvoz a skládku zeminy) z prostoru budovaného 

 venkovního hřiště sousedícího se stavbou prováděnou zhotovitelem v areálu ZŠ 

 Roztoky a provede na své náklady sadové úpravy dle výkresu sadových úprav 

 v hranicích trvalého staveniště, opravu oplocení k hlavnímu vstupu do stávající 

 školy o délce min. 140m (dle zákresu sadových úprav) a novou plochu ze zámkové 

 dlažby u vstupu do stávající budovy školy o výměře min. 180m2 (dle zákresu 

 sadových úprav), 

 souhlasilo s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. června 2013 mezi 

 městem Roztoky a firmou Metrostav a.s., v němž jsou zakotveny závazné termíny 

 dokončení a předání stavby a věcné kompenzace ze strany zhotovitele stavby za 

 nedodržení termínů původních s podmínkou, že město obdrží souhlas od 

 poskytovatele dotace s jeho uzavřením, 

 pověřilo starostu podpisem dodatku č. 1 se schválenými úpravami, 

 požadovalo vyčíslení nákladů a soupis požadavků zadavatele, které jsou důvodem 

 k prodloužení díla, 

 souhlasilo, aby pořizovatelem nového územního plánu města byl MÚ Černošice, 

 schválilo nové znění jednacího řádu, 

 schválilo přijetí dotace na volby do poslanecké sněmovny ve výši 164 000 Kč, 

 schválilo přijetí dotace pro jednotku SDH ve výši 99 500 Kč, 

 schválilo přijetí finančního daru od RWE ve výši 30 000 Kč, 



23 
 
 

 schválilo přijetí daru Letiště Praha na pořádání Slavností levého a pravého břehu ve 

 výši 45 000 Kč. 

 
15. jednání rady  -  27. listopadu 

 vzala na vědomí výpověď firmy Real Sprom s.r.o. z mandátní smlouvy mezi ní a 

 městem k 28. únoru 2014, 

 
16. jednání rady  -  4. prosince 

 schválila plán inventarizace hmotného a nehmotného majetku města, ve správě MÚ 

 a v jeho zařízeních a závazků města, sestavení komisí - ústřední inventarizační 

 komisi, likvidační komisi a škodní komisi,  

 uložila MÚ zajištění opravy  vnitřních prostor domu čp. 286 v Jungmannově ulici 

 a zpracování stavebního průzkumu ke  zjištění skutečného stavu domu čp. 22 

 v Nádražní ulici, 

 souhlasila se zařazením bytu č. 1 v Nádražní ul. čp. 22 do kategorie sociální bydlení, 

 souhlasila s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského fondu kultury a obnovy 

 památek-program podpory obecních knihoven na koupi regálů na knihy do  dětského 

 oddělení MK a souhlasí se spoluúčastí města na realizaci projektu 11% z celkové 

 částky 56 000 Kč na pořízení mobiliáře, 

 vzala na vědomí informaci o jednání s majitelkou soukromých pozemků na školní 

 zahradě ZŠ Roztoky a uložila jednat o odkoupení předmětného pozemku, 

 uložila radnímu p. Černému do gesce komunikaci s letištěm Václava Havla  

 (s vedením a v rámci fondů na podporu postižených obcí) a sledování dopadu 

 leteckého provozu na město, 

 vzala na vědomí informaci o okolnostech realizace kamerového systému na 

 zabezpečení Sběrného dvora a souhlasí s udělením výjimky - kamerový systém, 

 prvek bude vysoutěžen formou poptávkového řízení, 
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 přiznala Občanskému sdružení Baby box pro odložené děti - STATIM jednorázový 

 příspěvek na zřízení baby boxu nové generace v GynCentru v Praze 9 ve výši 5 000 

 Kč. 

 

13. zasedání zastupitelstva  -  18. prosince 

 uložilo příspěvkové organizaci TS Roztoky odvézt v roce 2014 část investičního 

 fondu ve výši 1 600 000 Kč (roční výše odpisů) do rozpočtu na účet zřizovatele, 

 zároveň schvaluje navýšení příspěvku na provoz TS o 1 600 000 Kč na celkovou 

 částku 13 100 000 Kč, 

 schválilo výši finančních prostředků na zájmovou činnost v kultuře a granty na 

 1 100 000 Kč, a dary obyvatelstvu na 410 000 Kč, 

 schválilo územní rozpočet na rok 2014 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a 

 výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let - pol. 8115. Schodkové 

 hospodaření bude sloužit k financování investičních akcí, 

 souhlasilo s využitím zůstatku na účtech a prostředků na termínovaném vkladu ve 

 výši 58 580 000 Kč v rámci pol. 8115, zbytek bude rezervou na účtech města, 

 schválený rozpočet pro rok 2014 činí v příjmech i vydáních 194 627 480 Kč, 

 schválilo přijetí dotace pro Jednotku SDH ve výši 47 770 Kč. 

 

Více informací v příloze kroniky a prezentaci Roztoky 2013. 
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Týden povodní v Roztokách 

Po jedenácti letech jsme zažili další ničivé povodně, které tentokrát dosáhly úrovně 

padesátileté vody. Naštěstí nedosáhly kalamity roku 2002, ale i přesto voda dokázala, 

jak ničivým živlem je. Díky obětavé práci a obrovskému nasazení spousty lidí nebyly letos 

následky pro Roztoky katastrofální. Jak povodně probíhaly den po dni? 

Neděle 2. 6 

Přes noc na neděli a během dopoledne hladina Vltavy výrazně stoupá, proto aktivizuji 

členy povodňové komise a krizového štábu. V poledne proběhla první výzva obyvatelům 

dolní části Roztok a Žalova, aby byli bdělí. V tomto okamžiku již byla uzavřena silnice 

na Prahu přes Sedlec, protože ten již byl zatopen. Autobusy jsou odkloněny přes Únětice 

a Horoměřice. V Roztokách končí v zastávce Tyršovo náměstí. Hladina Vltavy stoupá 

raketovým tempem. 

1. krizový štáb - 15:00 

Na úvod prvního jednání krizového štábu informuji, že tímto vyhlašuji vzhledem k 

aktuálnímu průtoku Vltavy 1570 m3/s a tomu odpovídajícímu nebezpečí ihned III. 

stupeň povodňové aktivity - STAV OHROŽENÍ. Dávám pokyn ihned posílit počet 

sloužících strážníků městské policie, ověřit situaci v zahrádkářských koloniích v Žalově a 

vyzvat všechny přítomné občany k opuštění této lokality, uzavřít ulice Riegrova, 

Plavidlo, Vltavská a V Chatkách. V technických službách (dále jen TS) se začnou plnit 

protipovodňové pytle (80 ks města, 110 ks od dobrovolných hasičů - dále jen DH). TS ve 

spolupráci s muzeem ihned začnou instalovat protipovodňovou zeď u zámečku. DH jsou 

v plné pohotovosti. SČVK snížilo nátok do městské čistírny odpadních vod (dále jen 

ČOV), došlo ke změně trasy odtoku přes VÚAB, bude nezbytné ještě další přečerpávání 

odtoku a zajištění šoupěte na výtok do Vltavy. Odčerpávání je posíleno i ve VÚAB. 

Budou prověřeny možnosti ubytování v případě evakuací. 

přívoz 
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z cesty po valu 

 

          16 hod. 

 

 

  

Únětický potok ze silnice                                                     silnice na Prahu je uzavřena 

2. krizový štáb - 18:00 

Průtok se zvýšil na 1830 m3/s. Zahrádkářské kolonie v Žalově jsou již vyklizeny. 

Bohužel zde uvízlo vozidlo jednoho zahrádkáře, který si jel pro věci do chaty. Bylo 

alespoň přivázáno ke stromu (během povodní neuplavalo). Protipovodňová stěna je již 

částečně smontovaná, pytle s pískem se plní, šoupě v ČOV je zabezpečeno. Nařídil jsem 

vyzvat obyvatele v ulicích Za Potokem, Riegrova, Bělina, Tiché údolí a Svojsíkovy sady, 

aby byli připraveni k případné evakuaci. Dále jsme vyzvali majitele aut, která parkují v 

ulicích Rýznerova, Nádražní, Vltavská a na parkovišti Koruna, aby svá vozidla 

přeparkovali do bezpečných lokalit. To bylo klíčové zejména pro případnou evakuaci 

VÚAB. V muzeu probíhá stěhování nejdůležitějších věcí do patra. Zaměstnanci opustí 

areál okamžitě dle pokynů hasičů. Policie ČR zvýší dohled v lokalitě ČOV a muzea. Bude 

připraven generátor pro nemocnici. Bude přesunuta lodička z ČOV do TS. Požadavek, 

aby byli zaměstnanci VÚAB ihned informováni o možnosti protržení protipovodňové 

hráze a o případné okamžité evakuaci. Bude zabezpečena šachta kanalizace u bývalé 

vodárny ve Vltavské ulici žulovou dlažbou. Nabídka možnosti odtažení maringotky lesní 

školky (bohužel neměla potřebné úchyty a nestihlo se ji odtáhnout, byla přivázána, v 

průběhu povodní neodplavala, ale byla zcela zničená). MÚ zajistí další protipovodňové 

pytle, dostatek pohonných hmot, občerstvení pro záchranné sbory, možnost odtahu 

vozidel. Ubytovací kapacity jsou zabezpečeny (Academic, popř. penzion Veselá Milka v 

Úněticích). 



27 
 

3. krizový štáb - 22:00 

Průtok Vltavy dosáhl 2120 m3/s. Nařizuji evakuaci v ulicích Za Potokem, Vltavská a 

Tiché údolí (po Svojsíkovy sady). Doporučena je i v ulicích Riegrova a Bělina. 

Protipovodňová stěna u zámečku bude uzavřena po provedení evakuace. Pro případné 

využití náhradní trasy sanity bude prořezána silnice kolem Únětického potoka. Vznesen 

požadavek na distributora elektrické energie, aby nás o případných odpojeních 

informoval. ROPID nezajistil informování cestujících na zastávkách, proto přes noc 

zajistí MÚ alespoň základní informaci. 

V průběhu noci hladina dál stoupá. Jsou nasazena čerpadla u Braunerova mlýna. Ve 2 

hodiny v noci při průtoku 2500 m3/s přesahuje hladina zeď a stavidlo u Braunerova 

mlýna. Hasiči končí odčerpávání průsaků. Následně je areál během několika minut 

zaplaven. Hladina dál stoupá nad úroveň mostu v Riegrově ulici. Ten je ráno zcela 

neprůjezdný. Evakuace proběhla přibližně do půlnoci, lidé jsou ubytovaní v hotelu 

Academic. S dopravou během evakuace pomohli dobrovolníci. Pro případ potřeby byli 

zajištěni psychologové i duchovní pomoc. 

Pondělí 3. 6. 

Spousta z nás vůbec nespala. Hladina bohužel dál stoupá. Informace o kulminaci od 

povodí a hydrometeorologů se velmi různí. Protipovodňová stěna u zámečku částečně 

protéká, proto zde bylo nasazeno odčerpávání, které zcela dostačuje. Protipovodňová 

hráz u přívozu prosakuje. Provedli jsme kontrolu průjezdnosti cesty kolem Únětického 

potoka. 

4. krizový štáb - 7:00 

Průtok dosáhl již 2840 m3/s. Upozornění obyvatel, kteří si začali průběžně odčerpávat 

vodu ze sklepů na nebezpečí narušení statiky budov a hrozbu zřícení. Další 

protipovodňové pytle zajištěny z Černošic. Občerstvení pro hasiče a další zasahující je 

zajištěno (i ve spolupráci se školní jídelnou). Požadavek na VÚAB na zajištění přesné 

evidence pohybu osob v areálu. V ČOV se neustále odčerpává. Prověření ubytovacích 

kapacit. 

Vlaky na Masarykovo nádraží jezdí, do Libně nikoliv (provoz v následujících dnech 

obnoven). Autobusová doprava přes Horoměřice kolabuje. 

5. krizový štáb - 13:00 

Hladina Vltavy se drží na podobné úrovni jako ráno. Průjezd kolem Únětického potoka 

není možný, některé lokality jsou zaplaveny. Veřejné osvětlení v noci nebude v 
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zaplavených lokalitách fungovat. Protipovodňové pytle se průběžně plní a doplňují do 

ohrožených lokalit. Nefungují závory u železnice, lokality zajištěny MP. Bude posíleno 

odčerpávání ve Vltavské ulici a u zámečku, kde se průsaky zvyšují. S tím pomohou státní 

hasiči. Zvýšené odčerpávání probíhá i v areálu VÚAB. Nemocnice je pořád plně funkční 

a plně funkční zůstane, pokud bude dodávka el. 

energie. 

        13 hod. 

 

        14 hod. 

 

 

 

 

6. krizový štáb - 21:00 

Průtok dosáhl 3000 m3/s. Generální ředitel povodí, prohlásil, že maximální průtok přes 

noc bude 3300 m3/s. To znamená, že by hladina měla ještě stoupnout přibližně o půl 

metru. Další velká evakuace není nezbytná. Vzhledem k míře průsaků hrozí hráz u 
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přívozu protržením. Jsou přijata maximální opatření. Vyhlásil jsem přísný zákaz vstupu 

do Vltavské ulice. Ve VÚAB je zajištěna nepřetržitá pohotovost technika, aby v případě 

nouze ihned odpojil elektriku v celém areálu včetně ČOV a zámečku. Proběhla další 

důrazná výzva směrem k VÚAB na přesnou evidenci osob v areálu. DH průběžně 

monitorují hladinu v ulici Za Potokem, kde ve dvou domech odmítli lidé evakuaci. V 

případě potřeby bude evakuace okamžitě a striktně nařízena. DH jsou připraveni 

zásobovat nemocnici (ač je nemocnice patřičně předzásobená) v případě zatopení 

přístupové cesty. Státní hasiči zajistí ještě záložní agregát do nemocnice. Veřejné 

osvětlení je vypnuto v ulicích Riegrova, Za Potokem, Vltavská, Rýznerova a ve VÚAB. 

Komunikace s dodavatelem el. energie je nelehká, v průběhu povodní se ale výrazně 

zlepšila. 

Úterý 4. 6. 

V průběhu noci hladina Vltavy dále stoupala. Křižovatka u restaurace Tiché údolí byla 

zaplavena. Díky vstřícnosti majitele této restaurace byl možný průchod „suchou nohou“ 

do Tichého údolí přes její zahrádku. 

7. krizový štáb - 7:00 

Průtok dosáhl již 3200 m3/s. Později se ukázalo, že již v tuto chvíli Vltava kulminovala. 

Nadále probíhá odčerpávání ve Vltavské ulici a u zámečku. Protipovodňová hráz pořád 

drží. Je nezbytné, aby bylo odlehčeno nátoku na ČOV. Proto budou povolání potápěči, 

kteří před povodňovou hrází do zámečku uzavřou nátok z kanalizace. Na plnění 

protipovodňových pytlů jsou povoláni dobrovolníci. Zjištěno, že evidence osob v areálu 

VÚAB stále nefunguje jak má. Jako předseda krizového štábu důrazně požaduji, aby 

toto do 10:00 fungovalo, jinak areál zcela uzavřu. Následně systém evidence začal 

fungovat. Stále probíhá monitoring hladiny Vltavy ve všech zaplavených lokalitách. 

Prověřena bude výše skládkovného. MÚ je pověřen sháněním vysoušečů. 

8. krizový štáb - 13:00 

Průtok mírně klesl na 3120 m3/s. Hladiny na horních tocích začínají klesat. Vltavská 

kaskáda by měla upouštět o 100 m3/s méně. Predikce však předpokládá, že hladina 

nebude razantně klesat. Odpoledne dorazí dobrovolní hasiči z Nového Strašecí, kteří 

pomohou s odčerpáváním u zámečku, protože se zde průsaky výrazně zvýšily (oblast 

rybníčku byla téměř zcela zaplavena, ve vodním příkopu byla již velká louže). Pokračuje 

intenzivní odčerpávání průsaků protipovodňové hráze. Nátok do ČOV byl za pomoci 

potápěčů uzavřen. TS ve spolupráci se Suchdolem zajistili zpevnění komunikace kolem 

Únětického potoka, takže je v případě nouze průjezdná. MP zajistila dodávky vody a 
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léků v nedostupných oblastech. Husův sbor CČSH ve spolupráci s městem zřídil 

materiální i finanční sbírku pro postižené povodněmi. 

9. krizový štáb -21:00 

Průtok klesl na 2740 m3/s. Z Nového Strašecí dorazí na pomoc i městští strážníci. 

Chodník u restaurace Tiché údolí je již opět průchozí. Hladiny průsaků díky 

intenzivnímu odčerpávání klesají. Týká se to ulice Vltavská a prostor zámečku. Hasiči 

zde budou nadále držet nepřetržitou službu. Policie ČR a městská policie zajišťuje 

zvýšenou hlídkovou činnost v postižených lokalitách. Nemocnice nabídla pomoc při 

očkování po záplavách.  

Středa 5. 6. 

V noci hladina Vltavy poklesla, proto byl v noci obnoven nátok kanalizace na ČOV 

10. krizový štáb - 8:00 

Průtok klesl na 2460 m3/s. Hladina již klesla do okolí Braunerova mlýna. Hladina 

průsaků v hrázi výrazně klesla, ale stále se odčerpává. Vzhledem k situaci jsem odvolal 

evakuaci. MÚ zajistí čisticí prostředky, které budou poškozeným během dne 

distribuovány. Hasiči a TS budou průběžně čistit komunikace, kde již voda opadla. 

Kontaminované protipovodňové pytle budou zlikvidovány. Protipovodňová stěna může 

být odvezena (nosné konstrukce pro případ zvednutí hladiny budou ponechány). TS 

zajistí přistavování kontejnerů. 

Evakuované, kteří se vrátili do svých domovů, jsme během dne obešli, abychom zjistili 

jejich potřeby a požadavky na vysoušeče. 

 

   9.30 hod. 

 

  10.30 hod. 
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11. krizový štáb  16: 00 

Průtok mírně klesl na 2400 m3/s. Ve Vltavské ulici bylo ukončeno odčerpávání, stačí 

kanalizace. V zámečku již stačí pouze jedno čerpadlo. Začne odčerpávání zaplavených 

sklepů. Zahrádkářské kolonie v Žalově jsou stále pod vodou. Hasiči a TS průběžně čistí 

komunikace. Park v zámku byl znepřístupněn kvůli možnému pádu stromů. Nové 

Strašecí nám zapůjčilo 4 vysoušeče. ČOV částečně funguje na manuální provoz. Trvá 

zvýšená hlídková činnost policie. Další vysoušeče zajištěny z Berouna. 

Čtvrtek 6. 6. 

12. krizový štáb  8:00 

Průtok klesl na 2170 m3/s. Hladina má nadále pomalu klesat. V Braunerově mlýnu voda 

pomalu klesá, bylo otevřeno stavidlo. Hasiči budou odčerpávat případné laguny. 35 kusů 

vysoušečů dorazilo, tím by měly být pokryty potřeby po povodních. Vysoušeče budou 

průběžně distribuovány tam, kde budou potřeba. TS sváží odpad. Úklid probíhá. Podána 

informace o vakcinaci.  

13. krizový štáb  17:00 

Průtok klesl na 1840 m3/s a hladina nadále pomalu klesá. Ruším III. stupeň povodňové 

aktivity - ohrožení a snižuji jej na II. POHOTOVOST. Pokyny pro asanaci a dezinfekci 

studní budou zveřejněny. V Braunerově mlýnu je voda odčerpávána. 

Dále již nezasedá krizový štáb, ale povodňová komise, protože byl zrušen krizový stav. 

Pátek 7. 6. a následující víkend 

Průtok klesl na 1700 m3/s. Předpovědi počasí nejsou dobré. O víkendu má nadále pršet. 

Hrozí lokální povodně. Proto jsou všichni v maximální pohotovosti. V zahrádkářské 

kolonii v Žalově je velká laguna vody, kterou DH odčerpávají v průběhu pátku a po celý 

víkend. Vstup je zde umožněn jen na vlastní nebezpečí a v doprovodu hasičů. V 

Braunerově mlýně probíhá odčerpávání a zejména úklid. Laguna u lesní školky je také 
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odčerpána. Probíhají úklidové práce. Dobrovolní hasiči a strážníci z Nového Strašecí v 

průběhu víkendu odjedou domů. V ČOV se nepodařilo obnovit automatický chod, přes 

víkend bude chod zajištěn manuálně. Budeme se snažit uspíšit revizi přeložky směrem na 

Sedlec, který je ale stále pod vodou. Přes víkend probíhá důsledný monitoring srážek a 

průtoku a všichni jsou 

v  pohotovosti. 

     

   

      9. června 13. hod. 

 

Druhý týden (po povodni) 

Průtok přes víkend klesl k hranici 1000 m3/s, což je i rozhraní mezi I. a II. stupněm 

povodňové aktivity. Vzhledem k situaci v zahrádkářských koloniích a k hrozícím pádům 

stromů je zachován II. stupeň pohotovosti. Vstup do zahrádkářských kolonií v Žalově je 

stále na vlastní nebezpečí. Byly zde ale přistaveny kontejnery na odpad a dovezeny čisticí 

prostředky. Většina postižených budov je již vysoušena. ČOV již plně funguje v 

automatizovaném režimu. Pražská ČOV ještě není plně funkční. Bude zajištěna 

odpovídající vakcinace. Poškození povodní budou znovu kontaktováni a bude ověřeno, 

zda nepotřebují s něčím pomoci. Všem dobrovolníkům, kteří se přihlásili, jsme se s díky 

ozvali. Ve středu je již průtok na úrovni 700 m3/s. Předpověď počasí je příznivá. V pátek 

klesá stupeň povodňové aktivity na stupeň I - bdělost. Přes víkend probíhají intenzivní 

úklidové práce v zahrádkářských koloniích se zapojením dobrovolníků. Silnice do Prahy 

přes Sedlec  je otevřena v pondělí 17.6. ve 4:00. 

Lidská sounáležitost 

V průběhu povodní vznikla společná sbírka Církve československé husitské a města 

Roztoky pro postižené povodněmi. Kromě materiálních potřeb (především čistící 

prostředky), které se plně využily, jste štědře přispívali i finančně. Celkem bylo v této 

sbírce vybráno 73.299,- Kč. Z této částky bylo přispěno 40.000,- Kč lesní školce, které 
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povodeň zničila maringotku, 23.399,- Kč starším manželům Ptáčkovým, kterým povodeň 

zaplavila přízemí a zničila vybavení, a 20.000,- Kč V. zahrádkářské organizaci Roztoky 

Žalov, která byla celá zaplavená. Druhá sbírka bila uspořádána v Café del Rio, kde bylo 

vybráno 11.164,- Kč pro rodinu samoživitelky z Řeže, jejichž dům byl zaplaven. 

V neděli 23. 6. se uskutečnil benefiční koncert Voda nás nezlomí. Celkový výtěžek akce 

byl 48 300,-Kč. Z toho dostane Středočeské muzeum 32.200,- Kč jako symbolický 

příspěvek na opravu Braunerova mlýna a ateliéru Zdenky Braunerové, a Sbor 

dobrovolných hasičů Roztoky 16.100,- Kč jako poděkování. 

Celkem se díky charitativním akcím vybralo neuvěřitelných 132.763,- Kč. Všem dárcům 

moc děkujeme. Je úžasné, že si pořád ještě umíme pomáhat. 

Poděkování 

Letošní povodně rozhodně nebyly tak ničivé jako ty v roce 2002. Na tom má podíl i 

spousta lidí, kteří při povodni prokázali obrovské nasazení, za což jim z celého srdce a 

věřím, že za všechny Roztocké, moc děkuji. Děkuji zejména těmto lidem a organizacím: 

• Sdružení dobrovolných hasičů Roztoky - René Šmíd st. (velitel zásahu), Pavel 

Janák, Jan Novák, David Jánský, Vlastimil Drchota, Petr Ambrož, Petr Vacek, David 

Hercjuk, Petr Šolín, Daniel Fiala, Lukáš Janák, Hana Tichá, Pavel Paluka, René Šmíd 

ml., Miloslav Vacek, Ladislav Říčka, Jan Čejka, Marek Velíšek, Tomáš Gorgoň 

• městská policie Roztoky -Petr Vevera, Ivo Šesták, Radek Vondra, Kamil Valeš, 

Tomáš Vyškovský, Danuše Hübnerová, Dušan Stovička, Pavel Aubrecht, Markéta 

Janoušková 

• městský úřad - Eva Maršíková, Eva Skalníková, Roman Jandík, Tomáš Tříska, 

Miroslava Kalinová, Milena Kocourková, Marie Šlancarová, Dita Walterová a ostatní 

zaměstnanci 

• technické služby - Josef Sládek a ostatní pracovníci 

• státní hasiči - Milan Strádal, Petr Brožek, Vladimír Došek, Petr Šulc a ostatní 
 hasiči 

• státní policie - npor. Maršálek, npor. Petřík a ostatní policisté 

• SČVK - Alexandr Mutňanský, Jaroslav Horváth a ostatní pracovníci 

• Středočeské muzeum - Petr Vágner, Zita Suchánková a ostatní zaměstnanci 

• RHG - Vladimír Matoušek st., Vladimír Matoušek ml., paní doktorka Svatoňová 
 a vrchní sestra Sikelová a ostatní zaměstnanci 
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• VÚAB -Josef Šašek a ostatní pracovníci 

• školní kuchyni - Michaela Labutová a paní kuchařky 

• Husův sbor CČSH - Jarmila Kučerová, Vlaďka Drdová 

• hotely Academic, Alexandra, penzion Veselá Milka 

• restaurace Tiché údolí a Na Vrškách, Únětický pivovar 

• společnost Lidl 

• sdružení RR - David Lomos a ostatní členové sdružení 

• všichni dobrovolníci, ať už se jejich práce využilo či nikoliv 

• a všem ostatním, na které jsem omylem zapomněl. 

• Speciálně děkuji dobrovolným hasičům, městské policii a starostovi z Nového 
 Strašecí, kteří nám velmi pomohli. 

Jan Jakob, starosta Roztok, předseda krizového štábu - autor článku pro časopis Odraz 

                                     foto Jaroslava Weberová, Tomáš Weber (další fota v příloze kroniky a na DVD 2013) 
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Obyvatelé města 

 K datu 31. prosince 2013 mělo město Roztoky  cca 7 520 obyvatel (MÚ Roztoky). 

Cizinci přihlášeni pouze k trvalému pobytu v Roztokách  nejsou započtěni. Odhadem je 

jich cca 500. 

V roce 2013 se  narodilo 92 

  zemřelo 74 

  přihlásilo 246 

  odhlásilo 189 občanů. 

 
 

 V letošním roce proběhlo v zasedací místnosti MÚ Vítání dětí ve třech termínech: 

28. února  -  27 dětí, 30. května  -  35 dětí a 3. října  -  31 dětí.  

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

 

31. ledna oslavili diamantovou svatbu - 60 let společného života 

manželé Stanislav a Marie Sedlákovi z Roztok. 

 

 V únoru, v květnu a v říjnu se sešli jubilanti z řad seniorů se starostou města. Jsou to 

senioři, kteří v roce 2013 dovršili 80, 85 nebo 90 a více let. 

 

 Koncem června, krátce po svých 65 narozeninách, po vleklých zdravotních 

problémech zemřel pan Pavel Blažek, majitel a bývalý vedoucí samoobsluhy  

v Masarykově ulici. Prodejna potravin byla dokončena v roce 1970 a pan Blažek v ní 

působil jako vedoucí 20 let. „U Blažka“ se tam říká dosud, i když tam nyní prodávají 

Vietnamci. 

 Více informací v příloze kroniky. 
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Život ve městě  
 

 Prioritou města pro letošní rok bylo zahájení Dostavby ZŠ, otevření další třídy MŠ 

v Lidické ulici (více v kapitole Školství) a pokračování rekonstrukcí komunikací a chodníků. 

 Po všech schváleních RM a ZM (v příloze kroniky), na 

základě smlouvy o dílo podepsané dne 18. června 2013 zahájil 

Metrostav, a.s. dne 8. července práce na dostavbě objektu ZŠ 

v Roztokách. Ode dne zahájení stavby byly realizovány 

každý týden kontrolní dny za účasti investora, zhotovitele, 

stavebního dozoru a autorského dozoru, kde se hodnotil průběh prací, aktuální problémy, 

plán prací na příští týden i projednání a schvalování případných změn. Pravidelně 

jednala i technická rada, vytvořená v září pro lepší koordinaci přípravy a následnou 

realizaci prací. Každý měsíc byla zasílána MÚ zpráva MF ČR o průběhu stavby. 

Do konce roku bylo proinvestováno 30 mil. z dotace MF a sbírka na Dostavbu ZŠ - 

zřízena městem - 84 600 Kč. 

  

               dostavba  

       září                     listopad 

 

 

Do konce prosince byly hotovy tyto hlavní práce: 

dokončení výtahové šachty, ukončení betonáže schodiště, dostavba - dokončení 

železobetonových svislých a vodorovných konstrukcí, dostavba i tělocvična - vyzdívky, 

montáž a zateplení prefa stěn, podchycení a bourání otvorů do staré budovy školy, zásyp 

požární nádrže, 

propojení teplovodu, 

montáž ocelové 

konstrukce - foyer. 

             prosinec 
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Na Školním náměstí během roku doznala 

změn další zeleň, do chodníků byla 

položena optická síť a chodníky potom 

vydlážděny, byl nově upraven prostor 

kolem pomníku padlých. Začátkem 

příštího roku, jak počasí dovolí, budou dokončeny okraje vozovek u 

chodníků. 

 
 Na Dubečnici se v roce 2013 výstavba pozastavila, začala příprava pro stavby 

rodinných domů. 

 RM 4. prosince nesouhlasila s dělením pozemků dle geometrického plánu spol. GBS 

Praha s.r.o., předložené projektové dokumentace stavby „Rodinné domy Na Dubečnici“ ve 

stupni územního souhlasu DPS ze dne 30. 10. 2013, neúměrné zahuštění výstavby s 

dopady na inženýrské sítě a komunikace a trvá na původní parcelaci dle vydaného 

územního rozhodnutí. 

 

 Na Panenské II. je stále ve výstavbě I. etapa. Pracovalo se na vozovkách a 

doprodávaly se již dokončené byty a domy se slevou až 30%. K prodeji byly nabídnuty i 

nezastavěné parcely. 

 RM v prosinci vzala na vědomí podnět občanů k vykonání dozoru nad průběhem 

terénních úprav v lokalitě Na Panenské II a k přezkoumání jejich souladu s RP 

Panenská II a uložila MÚ na základě zjištěných skutečností okamžitě vstoupit 

v jednání s firmou Talora, a.s., věc je v řešení. 

 
 V červenci byla zahájena výstavba  PV Roztoky II. 

Investorem je celosvětově působící společnost Eaton, která 

začátkem roku 2012 otevřela své Evropské 

inovační centrum v  dokončeném VTP Roztoky, 

které sdílí společně s ČVUT. 
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 V letošním roce se v Nádražní dále bouralo a dohadovalo o podmínkách výstavby 

obytného komplexu.  

 3 ZM, 27. února vzalo na vědomí Návrh zadání regulačního plánu Nádražní ulice - 

dolní Roztoky a schválilo místostarostu Boloňského jako určeného zastupitele pro jeho 

pořízení, 

       16 RM, 4. prosince uložila vedení města a MÚ podat odvolání ke KÚSK proti 

rozhodnutí o umístění stavby „Bytového souboru Roztoky“ na pozemcích p.č. 2142/1   

st.,2142/3, 2142/4, 2146 st., 2143, 37 a 2145/1 vše v k.ú. Roztoky u Prahy vydanému 

SÚ Roztoky dne 23. listopadu 2013 pod č.j. 3282/2013/Mk/SÚ (doručeno 26.11.2013). 

Dvakrát se konalo veřejné projednávání projektu. 

    

                     duben                                             květen               prosinec         

 

 V budově MÚ byla v roce 2013 dokončena přízemní část MÚ. V lednu se do nově 

upravených prostor přestěhoval finanční odbor, který byl dočasně umístěn v zasedací 

místnosti, zprovozněna pokladna, od března podatelna a malá zasedací místnost.  

Úprava dvora MÚ zatím není dokončena. 
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Odpady: 

 V roce 2013 byl v rámci Sběrného dvora zaveden kamerový systém propojený 

s Městskou policií. Rozmístěny byly tři kamery. 

 
 Společnost ELEKTROWIN udělila městu Roztoky „Certifikát“ za nejlepší výsledek 

ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů spojený s odměnou 20 000 Kč, která bude využita 

v odpadovém hospodářství. Za tři čtvrtletí bylo sebráno 17,14 t elektrozařízení. 

 Ze zprávy firmy EKO-KOM o výsledku sběru tříděných odpadů v našem městě i 

v ČR vyplývá, že v rámci ČR díky recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových 

kartonů bylo uspořeno 27 034 318 GJ energie, tedy asi tolik, kolik spotřebuje 300 000 

domácností. Roztoky si v odpadech také vedou dobře. 

 
 Svoz separovaného odpadu zajišťovaly Technické služby města, svoz popelnic, 

kontejnerů i biopopelnic zajišťovala společnost Regios,a.s. 

 Ta ve spolupráci s městem Roztoky umístila v dubnu pět kusů 

sběrných nádob na sběr použitého oblečení a obuvi. Nádoby jsou kromě 

Tyršova nám. umístěny na stanovištích kontejnerů na tříděné odpady. 

Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2013 v příloze kroniky. 

 

Voda: 
 11 ZM 19. prosince 2012 schválilo cenu vodného a stočného na rok 2013 navýšenou 

o 10% oproti loňskému roku. Za 1 m3 odebrané a splaškové vody byla stanovena cena 

celkem 68, 45 Kč. Cena vody vzrostla od roku 1989 stonásobně. 

 4 RM 13. března vzala na vědomí informaci o podpisu a účinnosti „Dohody 

vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a povinnostech. 

Zároveň uložila MÚ informovat o nabytí účinnosti „Dohody“ a dohodnutém limitu 

odběru vody ve výši 1 000 000 m3/ročně. 

 8 RM 26. června vzala na vědomí informaci o nutnosti aktualizace dokumentace pro 

opravu vnitřního límce akumulačních komor vodojemu Žalov. 

 14 RM 6. listopadu schválila zadávací dokumentaci k VZ „oprava vnitřního líce 

akumulačních komor vodojemu Žalov a udělila výjimku ze směrnice č. 5 na výběr 
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poskytovatele služeb TDI při sanačních pracích na vodojemu Žalov z důvodu existence 

autorských práv Ing. Pavla Bíny k dokumentaci pro provádění sanačních prací na 

vodojemu a jeho odborné kompetence z dlouholeté spolupráce se správcem 

vodohospodářské infrastruktury města. 

 
Městská čistírna odpadních vod: 

 7 RM 29. května vzala na vědomí havarijní stav vnějšího kalového potrubí a návrh 

řešení, 

 8 ZM 28. srpna schválilo záměr rekonstrukce kalového hospodářství jako součást 

výstavby nové průmyslové čistírny odpadních vod VUAB Pharma, a.s., 

 11 ZM 4. prosince na doporučení RM souhlasilo s uzavřením dodatků smluv 

zajišťujících provozování MČOV (více v kapitole Město Roztoky). 

 
Rekonstrukce komunikací a chodníků: 

 V letošním roce bylo do silnic a chodníků proinvestováno 10,4 mil. Kč. 

 Smetanova - dokončena 2. etapa, kompletní rekonstrukce včetně 

vodovodních přípojek, vozovky a chodníků. Petici občanů na 

rozšíření vozovky a chodníku vzhledem k rozpracovanosti a výši 

vícenákladů RM neodsouhlasila, 

 Haškova - na konci října dokončena celková rekonstrukce za 3,5 

mil. Kč, musel být vyřešen drenážní systém, který odvádí dešťovou 

vodu až do ulice Třebízského, zatravňovací pásy (rozšíření 

parkovacích míst, vodovodní přípojky a nový povrch vozovky i 

úprava chodníků, optická síť, 

 část Spěšného - vodovodní přípojky, asfaltový povrch, chodník, 

 Čakov - vodovodní přípojky, povrch dlažba, optická síť, 

 Vošahlíkova - vodovodní přípojky, optická síť - až do roku 2014, 

 Dobrovského - vodovodní přípojky, optická síť - až do roku  2014, 

 Havlíčkova - chodníky, dlažba, optická síť, 

 upraven chodník u vstupu do zámku, 
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bylo vymezeno parkovací místo u budovy MÚ pro invalidní občany, 

zjednosměrněna ulice 17. listopadu od ulice Puchmajerova ke Školnímu náměstí. 

 
 2 ZM 30. ledna trvalo na stavu, aby předmětná část komunikace mezi ulicí 

Šebkovou a Levohradeckou Na Panenské II. p.č. 3414 a 3415/9 byla užívána v souladu 

s platným územním rozhodnutím a stavebním povolením pro Panenskou II. z r. 2002, 

 3 ZM 27. února vyzvalo pana Mgr. J. Vojtěchovského k urychlenému odstranění 

překážky na veřejné komunikaci na jeho pozemku na spojnici ulic Šebkova a 

Levohradecká z důvodu bezpečnosti provozu. Pokud tak neučiní do 10. března 2013, 

odstraní překážku město. Překážka byla odstraněna, spojnice průchozí, napětí trvá. 

 7. ZM 19. června schválilo koupi pozemků pod komunikacemi v ulicích Wolkrově a 

Na Valech, p.č. 2858/1 o výměře 4 261 m2, p.č. 2825/27 o výměře 10m2 a p.č. 2731/2 o 

výměře 29m2 za celkovou kupní cenu 1 548 000 Kč. 

 13. ZM 20. listopadu, schválilo návrh směnné smlouvy s vlastníky zbytkových 

pozemků ve Wolkrově ulici a Na Valech, jejím smyslem je vypořádání vlastnických práv 

k pozemkům pod komunikacemi. 

 16. RM 4. prosince schválila výsledek poptávkového řízení na provedení 

geotechnického průzkumu v ulicích Na Valech, Pod Řivnáčem a Wolkerova 

geotechnickou kanceláří GEO LuCa a podepsáním smlouvy. 

 
 4. února se konalo tradiční setkání starosty a předsedy kulturní komise se zástupci 

neziskových organizací (přítomno 21 zástupců). 

 
Levý Hradec: 

 Kostel je v majetku církve, ale město se na údržbě kostela i jeho okolí podílí nemalou 

měrou. V posledních patnácti letech byly opraveny gotické fresky, instalována naučná 

stezka, informační panely před kostelem, opravena průvodcovská věžička, obnoveno 

několik křížů, opravena hřbitovní zeď, restaurována socha Krista v centrální části 

hřbitova, vyspraveno okolí hrobů na starém hřbitově, kam zatékalo, v loňském roce byl 

předlážděn vstup do kostela a vyměněno schodiště u prodejny vstupenek (kronika 2012). 
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 V letošním roce byla provedena kompletní oprava střešní 

krytiny (schválena orgánem památkové péče) objektu márnice, 

kterou provedla firma Jaroslav Kousal, Puchmajerova 193, 

Roztoky a do jara 2014 budou obměněny některé patníčky  

s popisem naučné stezky. 

 Levý Hradec má své webové stránky s kontakty na průvodcovskou službu, kterou 

vykonávají 3 šikovní studenti, obec vydává pohledy, turistické známky i omalovánky, 

anonce o možnosti návštěvy památky je každý měsíc v kulturním přehledu. 

 Za více než 13 let existence průvodcovské služby je jasné, že kostel si každý rok 

prohlédne necelá tisícovka návštěvníků, což je přiměřené jeho velikosti i místu. 

 Příkladem kultivace prostředí u chráněné oblasti je nabídka vychutnat si místo 

krátkým zastavením bez jakýchkoliv negativních zásahů do 

hodnot lokality, což sám od sebe udělal výtvarník pan Jiří 

Němec, který otevřel na svém pozemku v Levohradecké ulici 

čp. 1119 Medovou kavárnu a pro zimní měsíce upravil jako 

kavárnu i malý, útulný prostor v domě.                                     

Volně použit článek pana Tomáše Novotného v Odraze 2013. 

 Každý pátek se v době od 5. dubna do 25. října konaly na Tyršově náměstí 

Farmářské trhy. 

 27. dubna sdružení Roztoč zorganizovalo Jarní trhy v Zahradě vůní.  

 25. května na Tyršově náměstí před sokolovnou se konal jarní Bleší trh. Tentokrát 

byl takový zájem návštěvníků, že parkující automobily zkomplikovaly průjezdnost 

Hasičskému sboru k zásahu. Ten stav se nesmí již opakovat. 5. října se konal ještě 

podzimní, už s průjezdnou dopravou. 

 21. září proběhl v parku na Tyršově náměstí již 8. ročník řemeslnických trhů - 

Festero. V nabídce byly rukodělné výrobky, slané i sladké pochutiny, pro děti výtvarné 

techniky, lukostřelba, pro dospělé středověké tance, španělské flamengo i hudební 

skupiny. 
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 31. května se konala na Tyršově náměstí před sokolovnou 

Oslava Dne dětí, kterou pořádalo sdružení Roztoky-město pro 

život s Městem Roztoky. Dopoledne lilo a lilo, po obědě zlom a 

na pár hodin přestalo pršet. Pro děti byly připraveny pouťové 

atrakce, loutkové divadlo i taneční představení. Každé dítě si odneslo nějakou cenu. 

 8. června uspořádalo Dětský den Myslivecké sdružení Hubertus na střelnici na 

Holém vrchu v Úněticích. 

 
 1. června, kdy opět pršelo, se v zámecké zahradě 

připravoval festival Zámeček 2013, pořádaný občanským 

sdružením RR. Podařilo se zastřešit 275 m2. Program 

zahájili žáci ZUŠ „Promenádní koncert nejen pro seniory“, 

následovalo divadelní představení, vrcholem byl nevidomí hudebník Mário Bihári. 

Závěrem si všichni zazpívali „Prší, prší, jen se leje….“. Odhadem přišla proti loňskému 

roku asi polovina lidí, přesto v tom hrozném počasí jich přišlo asi 700. 

 Další den již zasáhly povodně a v občanském sdružení RR vznikl nápad na pořádání 

benefičního koncertu na podporu zatopeného Braunerova mlýna. 

 23. června se na Tyršově náměstí konal benefiční koncert Voda nás nezlomí, který 

počtem účinkujících dosáhl rozměru Zámečku 2013. 

 Základem benefiční sbírky byla částka 5 000 Kč, 

kterou věnovalo sdružení RR, k tomu výtěžek z prodaného 

občerstvení, dárkových předmětů i příspěvků občanů. 

Celková suma činila 48 300 Kč, z čehož jedna třetina byla 

věnována roztockým dobrovolným hasičům a dvě třetiny Středočeskému muzeu na 

opravu Braunerova mlýna. Muzeum navíc dostalo 10 000 Kč od roztocké nemocnice. 

Suma je to spíše symbolická, škody jdou do milionů. 

 
 7. září proběhl na louce před MÚ druhý ročník Dne dětí a 

seniorů. Děti se vyřádily na skákacím hradu, u „hořícího“ 

domku, u velmi oblíbeného malování obličejů i ohrádky se 
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živými zvířátky. Záchranářský vůz ASČR zajišťoval trpělivě zájemcům všech věkových 

kategorií měření tlaku, pulsu a hladinu cukru v krvi. Byl to hezký společný zážitek. 

 
 14. září se konal již třetí ročník Slavností Levého a Pravého břehu. 

Zábava probíhala na obou březích, levém roztockém a pravém 

klecanském, nepřetržitě jezdili převozníci a lodičky. Připraveno 

bylo bohaté vyžití sportovní i kulturní pro děti i dospělé, 

doprovodný program z místních spolků, seskok parašutistů do 

Vltavy i ohnivá show nad řekou po setmění. 

 
 29. září se uskutečnil v hotelu Academic Benefiční koncert, jehož výtěžek byl 

věnován na vybavení nových učeben v ZŠ v Roztokách. Pro školu zpívali: Marie 

Rottrová, Viktor Sodoma, Hana Horká, Helena Arnetová. Vážnou muziku představila 

houslová virtuoska Shizuka Ishikawa s klavírním doprovodem Kvity Bilynské 

(Kubelíkovo trio), Daniela Valtová Kosinová (klavír a Jan Valta (housle). 

 Proběhla také dražba děl roztockých výtvarníků. 

Vstupenky na koncert byly v hodnotě 500 Kč a 1 000 Kč. Výtěžek ze vstupného a 

z prodeje výtvarných děl dosáhl 87 600 Kč, které byly věnovány škole. 

Podrobněji v příloze kroniky. 

 

 Vzpomínka na 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii na Tyršově náměstí  

začal programem pro děti, v kinostanu byl k vidění film o 17. listopadu, následoval projev 

 poslance pana Daniela Korteho a pana starosty. Na závěr vystoupil roztocký sbor se 

svými sólisty - Marika Singers. 

 
 Bezmála devadesátiletý nestor české literatury myslí na Roztoky. 

Ludvík Vaculík napsal 19. března do Lidových novin článek „Zločin v Tichém údolí“, 

kde se pozastavuje nad současnou vyhořelou Maxmiliánkou a Kolibou, které po dlouhé 

době viděl při procházce Tichým údolím. Originál článku v příloze kroniky. 

 
 



45 
 

Co je ve městě nového: 

 Bylo rozšířeno dětské hřiště u křižovatky ulic Masarykova a Obránců míru, proti 

němu se začalo budovat hřiště pro starší děti, na náměstí Jana Procházky doplněno nové 

ručkovadlo, Pod Koláčovem - houpačka, park Tiché údolí dostal prvky na posilování, 

dětský koutek a hřiště na pétangue (2014). 

 
U roztockého kostela, za budovou DPS byl vytvořen Park pro 

seniory - dřevěný altán s posezením, lavička s pedály pro 

procvičování dolních končetin a prvek pro ručkování a 

protahování. Místo je doplněno zasazením sekvojovce 

obrovského, který věnoval městu pan Tomáš Ivan. 

 Stále je kritizován provoz České pošty, jsou tam dlouhé fronty. 

 V Jungmannově ulici (u pekárny) byly TS umístěny veřejné vývěsky na smuteční 

oznámení a informace, které bezplatně zhotovil pro město pan Pávek, 

 Firmou Pro-Sin byla v Lidické ulici 2368, vedle Tesca 

dokončena výstavba prodejního komplexu a v červenci byla 

otevřena prodejna Rossmann - drogerie, parfumerie s prodejní 

dobou Po - Ne, 8 - 19 hodin.  

 V areálu sokolovny byl otevřen Cafe-bar Eiffel s dětským koutkem.  

  V říjnu byla na Tyršově náměstí otevřena nová prodejna La Moda - oděvy, kožené 

zboží (bývalá prodejna knih). 

 

 Již 25. listopadu se na Tyršově náměstí připravovalo zasazení vánočního stromu. 

1. prosince byl rozsvícen. Adventní atmosféru 

dokreslovaly stánky s vánoční tematikou, 

Mikuláš s andělem a čertem rozdali dárky, 

vystoupil dětský sbor a Pěvecký sbor ROSA. 

V noci na 6. prosince při silném nárazovém 

větru strom padl. 10. prosince už na náměstí                 

              stál nový strom. 



 

46 
 

Doprava 

 Z důvodu modernizace trati proběhla od 21. září nepřetržitě do 29. listopadu 2013 

výluka v úseku Praha-Holešovice-Praha-Bubeneč na trati Praha-Roztoky-Kralupy nad 

Vltavou-Vraňany. 

 Provoz “Městské linky“ v pracovních dnech měl pouze interval 60 minut. 

 Na konci září zavedla soukromá společnost Arriva nový vlakový spoj mezi Prahou-

Masarykovým nádražím a Kralupami nad Vltavou. Nových 8 párů spojů bohužel 

nezastavovalo v Roztokách, ale až v Libčicích nad Vltavou. 

 15. prosince však společnost Arriva na této trati ukončila provoz. 

 S platností nového jízdního řádu ČD od 15. prosince 2013 bylo navýšeno jízdné o 

2%. Na naší krátké trase se nic nezměnilo. Zdražily oblíbené skupinové víkendové 

jízdenky a cestování s kolem a psem na delší vzdálenosti. 

 
 Dotace autobusové dopravy.  

 Dopravci mají vyčísleny tzv. vozokilometry - náklady na jeden kilometr jízdy 

autobusu. V současné době je to částka cca 40 Kč. Ztrátu na území Prahy dotuje Praha, 

která tak reguluje počet automobilů přijíždějících ze Středočeského kraje do Prahy. 

 O ztrátu na území kraje se dělí kraj a obce. Počítá se od poslední zastávky v Praze a 

u linek 350 a 604 do poslední zastávky v Roztokách. Základní obslužnost je doprava do 

škol, k lékaři a na úřady - to by měl hradit kraj. Ostatní obslužnost hradí obce. Dělí se 

mezi sebou odhadem. Roztoky zálohově dotují autobusy částkou 1,3 mil. ročně, cca 15 

spojů denně.   Vybráno z článku Odrazu č. 6 a 7-8/2013. 

 

 Od 27. května došlo v Praze - Dejvicích v souvislosti 

s realizací vyhrazeného jízdního pruhu v ulici Jugoslávských 

partyzánů trvale k přemístění nástupních zastávek linek 

č. 340 a 350 na ulici Evropskou. 
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 Při povodních (popsány samostatně v kapitole Město Roztoky) byla hned dopoledne 2. června 

silnice na Prahu v Sedlci neprůjezdná, přidala se rychle Podbabská, takže busy jezdily 

přes Únětice a Horoměřice, dále po Evropské do Dejvic. 10. června byla otevřena ulice 

Podbabská v úseku viadukt Podbabská - kruhový objezd Kamýcká - Roztocká, busy 

jezdily přes Suchdol. Ulice Roztocká přes Sedlec byla 14. června zpřístupněna pro 

cyklisty a pěší v obou směrech. Běžný provoz po silnici na Prahu byl obnoven 17. června 

ve 4.00 hod.  

 
 Od 19. září byly na linku 340 Dejvická - Levý Hradec 

nasazeny dva nové autobusy, nízkopodlažní a šetrnější 

k životnímu prostředí. Na této lince už je 55% spojů 

bezbariérových. Dopravní podnik hl. m. Prahy, který 

provozuje linku 340 nové vozy pořídil v rámci dotace z Regionálního operačního 

programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007-2013. 

 
 Již dlouho se jedná o prodloužení spojení z Únětic se zastávkou v Solníkách a nyní 

se rýsuje i konkrétní podoba. 

 Rada města již v září souhlasila s navrženou trasou prodloužení linky č. 359 

z Únětic, přes lokalitu Solníky, kolem nádraží Roztoky do konečné zastávky v Riegrově 

ulici a schválila názvy nových zastávek Roztoky-Bělina (ulice Riegrova v křižovatce 

s ulicí Bělina), Roztoky-Masarykova (v ulici Masarykova, cca 30m za křižovatkou s ulicí 

Obránců míru směrem k Solníkům) a Roztoky-Solníky (v ulici Masarykova, cca 20m za 

křižovatkou s ulicí Čáslavského směrem k Tyršovu nám.). 

 Linka však do konce roku jezdit nezačala. 
 
 Společnost Marina Vltava - Nelahozeves - přístav, Petr 

Kožený s.r.o., provozuje osobní lodní dopravu Nelahozeves - 

Troja a zpět. 

Zastávky Nelahozeves, Kralupy, Libčice, Řež, Úholičky, 

Roztoky, Troja a zpět. (Vybudování přístavního můstku v Úholičkách-Podmoráni bylo schváleno naší RM 

v roce 2012).                   Více informací a jízdní řády v příloze kroniky. 
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Bezpečnostní situace 

 V roce 2013 nepřetržitou službu ve městě zajišťovala Městská policie. 

Personální stav:  1 vedoucí strážník + 8 strážníků. 

Z činnosti Městské policie: 

- na pokutách uloženo 36 900 Kč, 

- uloženo 30 bloků na pokutu nezaplacenou na místě v částce 19 400 Kč, 

- projednáno 488 přestupků v dopravě, z toho 15 oznámeno odboru dopravy MU 

 Černošice, 

- šetřeno 171 přestupků proti majetku, veřejnému pořádku, občanskému soužití a 

 územní samosprávě, 85 řešeno v blokovém řízení, 65 oznámeno správnímu orgánu, 

- v rámci hlídkové činnosti zajištěno a předáno Policii ČR 14 pachatelů trestné 

 činnosti, 8 řidičů pod vlivem alkoholu a 17 hledaných osob, 

- v rámci hlídkové činnosti nalezeno 7 vozidel v pátrání, kontrolováno 706 osob, 

 zejména v nočních hodinách, 

- provedeno 32 odchytů volně pobíhajících psů. Podklad: Výroční zpráva MP za rok 2013. 

 
 Od začátku února policisté vyšetřovali v Roztokách sedm vykradených rodinných 

domů, obvykle to bývá jeden až dva za měsíc. Krádeže probírali i zastupitelé. Zloději 

kradli věci, které nemusí ani schovávat a dobře je prodají. Kabelky, peníze, šperky. 

Kradou i v noci, když rodina spí. V listopadu se krádeže přesunuly do oblasti Žalova. 

 Stále trápí krádeže měděných okapů, téměř každý měsíc, v září např. 4 případy. Také 

v Albertu se krade hojně, v Tescu snad méně, ale krade. 

 
 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, stanice Roztoky provedl v roce 2013 

215 zásahů, z toho zhruba po 1/3 zásahů technických (neprůjezdné vozovky, spadané 

stromy, technické překážky), u dopravních nehod a požárů.  

 V Roztokách se jejich pomoc nejvíce projevila při červnových povodních, v srpnu se 

podíleli na odstranění následků silné bouřky a větru, kterou byl zasažen nejvíce 

Středočeský kraj, především Kladensko, 5 000 domácností bylo bez proudu. Roztoky ne. 
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 RM 9. května souhlasila s uzavřením smlouvy o umístění koncového prvku varování 

a vyrozumění obyvatelstva na budově ZŠ Roztoky s Hasičským záchranným sborem 

Středočeského kraje. 

  
Nadporučík  Petr Šulc , nadstrážmistr Josef Votava a nadstrážmistr Stanislav Votava 

ze stanice HZS Roztoky obdrželi 24. října 2013 medaile Hasičského záchranného sboru 

ČR za statečnost. Zachránili člověka, který se z důvodu rozvodněné řeky už nemohl 

evakuovat ze své chaty a bezpečí hledal na střeše i se svými třemi psy. Hasiči vytvořili 

mezi stromy lanovku a pomocí další techniky a svého jištění osobu zachránili. Zásah 

trval více než dvě hodiny a byl velmi fyzicky náročný. 

 
 Jako ocenění vynikající práce při povodních souhlasilo 10 ZM 7. listopadu 

s poskytnutím věcného daru do výše 50 000 Kč místní jednotce Hasičského záchranného 

sboru. Vybavení bude zakoupeno v součinnosti se zástupci HSZ Roztoky a darováno 

místní jednotce, i když jejich vybavení je věcí státu. 

 
 Také Sbor dobrovolných hasičů pomáhal nejvíce při povodních a jeho pomoc byla 

příkladná. Vše popsáno v části kapitoly Město Roztoky, Povodně 2013 a Benefičním koncertu v kapitole 

Život ve městě. Jinak jsou aktivně přítomni na všech akcích města. 

 

 Spolu se členy HZS Roztoky získali 24. října 2013 ocenění i dobrovolní hasiči. 

V rámci celorepublikové soutěže Dobrovolní hasiči roku 2013 získali první místo 

v kategorii Mimořádné události - zásah v rámci povodní 2013. Z přihlášených 52 

jednotek a 112 sborů DH navrhla odborná porota finalisty, ze kterých vítěze vybrala 

hlasováním veřejnost. Cenu oběma sborům předával ministr vnitra. 

 

 RM 9. května schválila výjimku z vnitřní směrnice na pořízení nového dýchacího 

přístroje pro jednotku SDH Roztoky přímou objednávkou u českého zastoupení výrobce. 
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 Oddíl mladých hasičů při SDH se v letošním roce zúčastnil několika soutěží. 

V březnu Uzlové štafety v Bratřínově, v květnu Májového závodu ve Středoklukách, 

v říjnu celostátní hry Plamen v Jílovišti, kde obsadili krásné 7. místo a v listopadu 

Orientačního běhu mladých hasičů v Cholupicích. V dubnu si uspořádali vlastní soutěž o 

Putovní zlatou Proudnici a v létě absolvovali týdenní soustředění v Jižních Čechách. 

Schůzky mají jednou týdně, většinou venku na hřišti Sokola. Učí se o první pomoci, 

orientaci v terénu a jak zvládat nebezpečné situace. 

 V listopadu se ve Velkých Přílepech zúčastnili akce k uctění památky válečných 

veteránů. Ukázali dekontaminační zásah, jak se likviduje hnízdo nebezpečného hmyzu a 

vyprostí a zachrání člověk zpod spadlého stromu při vichřici. Sledovali je i vojáci Armády 

ČR a překvapili je velkým poděkováním a diplomem.  

 V prosinci měli ještě vánoční besídku i s rodičovským fanklubem, bohužel události 

v rámci SDH Roztoky nabraly nečekaný spád a rozhodnutím výkonného výboru OS SDH 

byl vedoucí Kamil Valeš od mládeže odvolán, přestože měl plnou podporu dětí i rodičů. 

Besídka tak byla i rozloučením s ním. Kolektiv mladých hasičů mu poděkoval za jeho 

práci a za to, že v Roztokách kroužek vůbec rozjel.                    
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Zdravotnictví, sociální služby 

 

V našem městě byly v roce 2013 zajištěny tyto zdravotnické služby: 

1. praktičtí lékaři 5 

2. dětští lékaři 2 

3. stomatologie 3 

4. ortodoncie 1 

5. ortopedie 3 

6. kožní 2 

7. psychiatrie 1 

8. psychologie 1 

9. ušní, nosní, krční 1 

10. foniatrie 1 

11. klinická logopedie 1 

12. neurologie 2  

13. gynekologie 1 

14. oční 1 

15. rehabilitace 1 

16. RTG 1 

17. sono, ultrazvuk 1 

18. diabetická poradna 1 

19. lékárna 2 

 V letošním roce byla pro občany Roztok zpřístupněna Lékařská pohotovost na letišti 

Václava Havla. Lékařská pohotovostní služba Kladno zůstává v platnosti. 

 Letiště Praha v rámci dobrých sousedských vztahů umožnilo svému okolí využití 

Záchranné služby Asociace Samaritánů ČR, která na Letišti Václava Havla Praha 

zajišťuje nepřetržitou lékařskou pohotovost. V případě zdravotních potíží je možno 

navštívit plně vybavenou ordinaci umístěnou ve spojovacím objektu Terminálu 1 a 2. 

 
 Městská nemocnice RHG spol. s r.o., kterou má společnost ve vlastnictví od 

června 2010 má nyní 100 - 199 zaměstnanců, ředitelem je PhDr. Vladimír Matoušek. 

Disponuje 77 lůžky následné péče a jsou v ní umístěny i ordinace a ambulance lékařů. 

Podrobný rozpis zdravotnických služeb v příloze kroniky. 
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 Svaz postižených civilizačními chorobami se snaží, aby zdravotně postižení a starší 

občané zůstali v kontaktu se společností a novou realitou, která je pro ně často cizí. 

 Organizace nabízí zájezdy do pražských divadel, poznávací zájezdy po republice, 

cvičení zaměřené na seniory, přednášky se zdravotní tematikou, Mikulášské setkání s 

pohoštěním a poradenskou činnost. Zprostředkovává plavání, nákupní zájezdy do 

Polska. 

 V klubovně důchodců v Havlíčkově ulici je možno posedět se známými u kávy nebo 

čaje, přečíst časopisy nebo využít internet. 

 Informace o nabídce je možné zjistit na vývěskách Svazu v prodejně Albert, u 

roztocké pekárny a v Žalově. 

 V letošním roce svaz připravil tyto zájezdy: 

Moravský kras, Punkevní jeskyně 

Horšovský Týn-zámek, Domažlice-hrad 

Častolovice-Vamberk-Doudleby 

Hrádek u Nechanic-Chlumec nad Cidlinou 

Kratochvíle-Bechyně 

Klášter Sázava, Ondřejov hvězdárna, Hrusice Lada 

Veselý kopec-skanzen, Slatiňany, Chrudim-město 

Polsko 2x 

 
 16 RM 4. prosince uložila sociální a zdravotní komisi zabývat se možnostmi 

dopravy imobilních občanů do zdravotnických zařízení. 

 

Pečovatelská služba: 

 3 RM 13. února schválila úpravu Provozního a domovního řádu Domu s 

pečovatelskou službou v Roztokách ve znění přílohy č. 1, 

 4 ZM, 27. března souhlasilo s uzavřením smlouvy o poskytování pečovatelských 

služeb pro občany obce Velké Přílepy, 
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 5 ZM, 24. dubna souhlasilo s uzavřením smlouvy o poskytování pečovatelských 

služeb pro občany obce Únětice za smluvně stanovených podmínek, 

 11 RM stanovila výši nájemného pro byty v DPS pro rok 2013 ve výši 45 Kč/m2 

s tím, že rozdíl mezi cenou dotovanou a skutečnou je dotován z rozpočtu města, 

 16 RM schválila úhradu za poskytnutí pečovatelské služby „zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím“ ve výši 120 Kč/hod. 

Více informací v příloze kroniky. 

   

 Od 1. dubna 2013 bylo zákonem povoleno užívat konopí k léčebným účelům.  
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Školství 

 V době od 11. do 14. března proběhly zápisy dětí do MŠ, děti naplní 5 tříd prvňáčků. 

 Za poslední tři roky byla kapacita MŠ navýšena o 75 dětí na současných 298 dětí, 

které navštěvují naše městské školky. Je to nárůst o třetinu původní kapacity. 

 Již v loňském roce byla z dalších možných variant rozšíření kapacit MŠ vybrána 

úprava nebytových prostor v Lidické ulici /bývalý Lexik/. 

 7 RM 29. května vzala na vědomí informaci o průběhu veřejné zakázky malého 

rozsahu na „stavební úpravy interiéru nebytových prostor 2.NP objektu Lidická 2240, 

Roztoky, uložila uzavření smlouvy s vítězným uchazečem firmou AMIKA FIRST, s.r.o., 

Praha 8 a neprodleně zahájit realizaci zakázky cena cca 1 mil. Kč, s účinností od 1. září 

2014. 

 9 RM 10. července schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově Lidická 

2240 mezi městem Roztoky a společností PRO-SIN, s.r.o. se schválenými změnami, na 14 

let s možností prodloužení. Předmětem užívání bude 1. třída MŠ, odloučeného pracoviště 

Přemyslovská. Na některé úpravy budovy, které bylo možné považovat za její zhodnocení 

majitel přispěl částkou 150 000 Kč. Ostatní stavební úpravy byly z hlediska zhodnocení 

neutrální (původní vnitřní příčky vybourány a nahrazeny novými, potřebnými pro provoz 

MŠ) a hradilo je město. 

 Od září byla opravdu otevřena nová třída pro 25 dětí 

v Lidické ulici, která spadá pod MŠ Přemyslovská. 26. září 

proběhl Den otevřených dveří. Poděkování patří paní ředitelce 

Novotné i jejím kolegyním a zaměstnancům firmy Eaton ( VP 

Roztoky II), kteří mezi sebou vybrali již před časem nemalou 

částku, která byla použita na vybavení MŠ. 

 Od září 2013 má MŠ Přemyslovská 5 tříd to je 114 docházejících dětí a 16 členů 

personálu. 

 14. října se hezký začátek školního roku změnil havarií, kdy o víkendu praskl přívod 

vody v 1. patře a nastala spoušť v celé budově, hlavně v přízemí. Další dny se ve dne 
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v noci vysoušelo, od 21. října hostovaly děti v Kaštánku MŠ Spěšného, 4. listopadu byl 

zahájen provoz v 1. patře MŠ, 18. listopadu byl obnoven provoz v části přízemí a od 25. 

listopadu byla celá MŠ v plném provozu. Velmi pomohl SDH Roztoky, Technické služby, 

firma L. Chaloupky a obrovským nasazením celý kolektiv MŠ i rodiče. 

 

 V MŠ Spěšného (odloučené pracoviště MŠ Palackého 781 bylo 12 RM odsouhlasena 

navýšení počtu dětí ze 24 na 25 dětí. 

 V MŠ začala spolupráce se vzdělávacím centrem Lexik, každý týden „Lexíček“ - 

zdokonalení dovedností potřebných pro vstup do školy. Nabídnut byl kroužek keramiky, 

angličtiny, tanečků a individuální logopedie. MŠ se zúčastnila projektu vydavatelství 

National Geographic Learning, které v příštím roce vydá novou učebnici pro předškolní 

děti, jejíž součástí bude DVD s písničkami nazpívanými dětmi z různých zemí světa 

v originální verzi v rodném jazyce a v předělané verzi v angličtině. MŠ přispěla písní 

„Měla babka čtyři jabka“.  

  
 Od 15. srpna bylo otevřeno nové 

celodenní hlídání dětí od 3 do 5 let formou 

miniškolky v Roztokách,  

v ulici Nad Vinicemi pro cca 12 dětí, 

Dětský klub Pohádka. 

 

 16 RM 4. prosince vzala na vědomí, že z důvodu samostatné právní subjektivity MŠ 

a povinnosti ředitelky každé MŠ provést vlastní přijímací řízení dle správního řádu, 

nelze zajistit jednotné přijímací řízení pro všechny MŠ a souhlasila se současně platnými 

kritérii přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2014 -15. 

 

Základní škola (ZŠ): 

 V prosinci loňského roku proběhly volby do školské rady na nové funkční období. V 

tajných volbách se volili zástupci rodičů (zákonných zástupců nezletilých žáků) a 

zástupci pedagogických pracovníků školy. Dosavadní předsedkyně ŠR Vladimíra Drdová 
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získala 45% hlasů a zvítězila na obou školách, dále byli zvoleni: MUDr. Zdeňka 

Pechačová a Ing. Martin Kořínek. Za pedagogy Ing. I. Cihlář, Mgr. M. Bromovská  a 

.Mgr. P. Červinková. 

 
 28. a 29. ledna se konaly zápisy do 1. tříd ZŠ. Přihlásilo se 145 dětí, možno očekávat 

cca 15 odkladů. 

 Již od ledna probíhal kurz Předškoláček, osm skupinek v obou budovách. 

 
 Letošní olympiády: 

 Vítězové školních kol postoupili do kola okresního: 

Český jazyk - Denisa Kosíková, 9. A - 4. místo (chyběly 2 body na třetí), 

30 soutěžících, 

 Attila Zinčak,  9.B - 8. místo. 

Anglický jazyk: Pavel Vorel, 7.B - 4. místo kategorie I.A 

                  Doreen Prittsová, 9. A - 7. místo kategorie II.A. 

Dějepis:  Jahana Panenková,  8.B. - 3 místo. 

  
 V únoru proběhlo školní kolo recitační soutěže ve 4 kategoriích. Nejvíce byla 

zastoupena 1. a 4. kategorie.  

 Vítězi se stali: D. Prittová (4. kategorie 7.- 9. ročník) 

  A. Lauermannová a L. Minksová (1.kategorie (1.- 2. ročník). 

Ocenění: V. Maršová, Š. Dvořáček (2. a 3. kategorie). 

Čestné uznání: recitace vlastní básně K. Sehaková. 

  
 V okresním kole turnaje ve stolním tenisu zvítězili chlapci Ondřej Novák, Jakub 

Jakoubek, Miroslav Dalihod a Lukáš Navrátil v konkurenci 9 družstev. 

 V dalším turnaji ve stolním tenise v říjnu obsadilo družstvo chlapců ve složení Lukáš 

Navrátil, Jakub Dalihod, Martin Faměra a Lukáš Tůma 3. místo. 

  Děvčata ve složení Kristýna Pejřilová, Tereza Buchtová a Kateřina Kostrová 

zvítězila a postoupila do krajského kola, kde  Kristýna Pejřilová a Tereza Buchtová 

obsadily 2. místo. 
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 Na škole proběhly také preventivní programy v 11 třídách. 

Na prvním stupni Etiketa stolování a Etiketa do škol aneb Základní pravidla chování 

ve škole i na veřejnosti,na druhém stupni: Jednat s lidmi-to je umění a Rozdíly etikety 

v ČR a v zahraničí. 

 
 V listopadu 2012 se testovaly 9. ročníky základních škol a odpovídající ročníky 

víceletých gymnazií - Stonožka KEA 9, zapojeno bylo 628 škol a 17 106 žáků z celé ČR. 

Výsledky našich 9. tříd byly velmi dobré, ani jednou v testech neskončili ve slabší 

polovině, několik žáků dosáhlo percentil nad 90 (percentil - procento ZŠ, které skončily 

za naší školou). 

 Dva žáci - Lukáš Maršík v matematice a Jan Skalník v anglickém jazyce dostali 

ocenění od společnosti SCIO za nejlepší výsledek ve Středočeském kraji - percentil 100. 

 

 Naše ZŠ připravila další projekt na rozvíjení systému včasné péče o znevýhodněné 

žáky - žáky s SVP, ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem jsou rovné příležitosti ke 

vzdělání a k prevenci předčasného odchodu znevýhodněných žáků ze systému vzdělávání. 

V průběhu projektu byla provedena diagnostika žáků a navržen pro každého žáka 

individuální vzdělávací program. Žáci pracovali podle inovované metodiky s využíváním 

ICT nástrojů pro nápravu poruch učení. Doba trvání projektu: 1.4. 2013 - 31. 12. 2014. 

Výše dotace 3 380 549,80 Kč. 

 
 Projekt: Poznáváme svět 

 Projekt využívá dlouhodobé spolupráce s polským městem Skawina a navazuje na 

dlouhodobou koncepci školy v oblasti environmentální výchovy. Přinese výměnu 

zkušeností učitelů anglického jazyka, rozvíjet kreativitu žáků v oblasti počítačové 

gramotnosti. 

 
 25. ledna se konal 2. ročník školního plesu v tělocvičně žalovské školy, kterého se 

zúčastnilo 130 hostů. 

 27. června se konalo tradiční rozloučení s devátými třídami, tentokrát v hotelu 

Academic. 
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 Na základě doporučení konkurzní komise jmenovala RM 29. května do funkce 

ředitelky ZŠ Roztoky paní Mgr. Alenu Gabal'ovou s účinností od 1. srpna 2013. 

 
 8. července bylo předáno staveniště pro zahájení 

Dostavby ZŠ. (Proces schvalování i postup výstavby v kapitole Město 

Roztoky, Život ve městě a prezentaci Roztoky 2013). Dostavba nijak 

neovlivní samotnou výuku, ale největší omezení se týká 

školní zahrady, kde pro výuku i pro činnost školní družiny 

bude celý prostor za budovou uzavřen až do odvolání. 

 
 O prázdninách se ve škole jako vždy uklízelo a pracovalo. Škola dala vyklidit půdu a 

vyčistit ji od holubů, byly vymalovány prostory kuchyní a jídelen, učeben a chodeb ve 

všech budovách, vyměněna lina ve dvou učebnách v Žalově a vybroušeny a nalakovány 

parkety ve třech učebnách v roztocké budově, byl navýšen počet umyvadel s novým 

obkladem ve třídách v Žalově, nainstalována nová tabule v učebně přírodopisu a ve 

spolupráci s městem byly přeinstalovány 3 tabule kvůli dostavbě. Ve školní jídelně bylo 

vybudováno druhé výdejní okénko pro zrychlení výdeje jídel. 

To vše za spolupráce roztockých firem. 

 Do začátku školního roku musely být nově upraveny 

přístupové cesty ke školní družině. 

 
 Díky deštivému červnu si spodní voda našla cestu přímo 

do kotelny žalovské školy. Začátkem července vyrazil na několika místech silný pramen, 

který místnost zatopil do výše 60 cm. Celé prázdniny se voda čerpala, pramen slábl, ale 

muselo se uvažovat o výměně 17 let starých kotlů. Následně se ZM přiklonilo k výstavbě 

nové kotelny s novou technologií. Na začátku školního roku byla nutná určitá omezení, 

ale od 7. října už probíhalo vyučování ve všech třídách na svých místech. 
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 Ve  školním roce  2013/14 škola poprvé otevřela pět prvních tříd. Novinkou byl také 

druhý povinný jazyk pro všechny žáky od sedmého ročníku, němčina nebo francouzština. 

 V srpnu nastoupilo 9 nových zaměstnanců, 7 učitelek na první stupeň, jedna 

vychovatelka školního klubu a zároveň asistentka pedagoga, jedna učitelka na druhý 

stupeň. Škola má v současnosti 78 zaměstnanců, někteří z nich pracují na částečný 

úvazek. 

 K 1. září měla škola 624 žáků ve 27 třídách, 19 tříd - 445 žáků na prvním stupni, 

z toho 7 tříd - 159 žáků v Žalově, 8 tříd na druhém stupni - 179 žáků. Nastoupilo 116 

žáků do 5 prvních tříd. Celkem 9 žáků je vzděláváno na zahraničních školách v ČR 

nebo na školách v zahraničí, tito žáci docházejí na přezkoušení jednou za rok nebo dva. 

 Jako volitelný předmět škola nabízí španělský jazyk, informační a komunikační 

technologie, konverzace v anglickém a německém jazyce, sportovní hry a šikovné ruce. 

 
 Školní družina má 7 oddělení - 4 v roztocké budově, 3 v žalovské. Navštěvuje ji 198 

žáků. Dalších 92 žáků čtvrtých a pátých tříd chodí odpoledne do školního klubu, jehož 

činnost je podobná aktivitám družiny. 

 
 Školní jídelna v Žalově vaří pro 149 dětí, v Roztokách pro 382 žáků. Od poloviny 

září roztocká jídelna nabízí každý den výběr ze dvou jídel. Obě školní jídelny vaří i pro 

zaměstnance školy a pro cizí strávníky. 

 Od 1. října začaly činnost kroužky organizované školou, ale i kroužky jiných 

organizací, které si pronajímají prostory ve škole. Škola nabídla: programování/vlastní 

projekty, základní algoritmizace, dračí doupě/hra, angličtina s VV-1.ročník i 2. ročník, 

angličtina, trampolína, přípravka na SŠ-ČJ, M, přípravka na 8letá G-ČJ, florbal, 

pohybové hry/1.-2. ročník, pohybové hry 3. a 3.- 4. ročník. 

 Kroužky jiných organizací: zábavná logika, věda nás baví, mladí hasiči, atletika-

společenské tance, moderní taneční školy, šachový kroužek, keramika. 

 
 6 RM 4. prosince schválila podání žádosti Odboru školství, mládeže a sportu KÚSK 

o navýšení nejvyššího počtu žáků ZŠ na 730 s účinností od 1. září 2014. 
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 Třída 4.C ZŠ se zapojila do účasti v programu „Skutečný dárek“ organizace Člověk 

v tísni. Živá ovečka bude předána jako start do nového života lidem postiženým 

hladomorem po katastrofálním suchu v Etiopii. Po získání více informací třída nakonec 

vybrala finanční obnos k zakoupení dvou oveček, jedné kozy a čtyřiceti kuřat. Akce třídu 

stmelila a byl to od dětí hezký projev solidarity. 

 Třída 4.A ZŠ se zapojila do projektu Holiday Card Project, kde účastníci posílají 

pohlednice k Vánocům do nemocnic po celém světě. Pohlednice jsou posílány do centra 

deviantART, kde je následně rozešlou a rozdělí mezi pacienty. Projekt probíhal v hodině 

angličtiny. Děti se snažily napsat o sobě nejdůležitější informace, popřály adresátovi 

zdraví a nakreslily malý obrázek. Většina kreslila českou vlajku. 

 V literární soutěži na téma „Každý máme svého anděla aneb Andělé mezi námi“ 

pořádané v Husově sboru CČSH byli oceněni žáci: 1. místo - J Hodač, 2. místo - A. 

Dvořáková, a 3. místo - K. Jirásek. 

  

Více informací v příloze kroniky a Prezentaci Roztoky 2013. 
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Základní umělecká škola: 

V předjaří se vždy soutěží.  

 Okresní kolo ve hře na akordeon pořádala naše ZUŠ, z celého okresu Praha-západ 

bylo obesláno pouze naší ZUŠ.  

Šimon Dvořáček a Alena Voltrová získali 1. místo bez postupu, 

Eliška Soperová, Zora Nižňanská a Hana Voltrová postoupily do krajského kola, 

Akordeonový kvintet také postoupil do krajského kola. 

Výsledky svědčí o výborné práci jejich učitelky Moniky Fukasové. 

V ústředním kole Hana Voltrová v VII. kategorii obsadila 2. místo s nejvyšším počtem 

bodů, když 1. místo nebylo uděleno. V celé republice je přes 380 ZUŠ, takže je to i velká 

propagace našeho města. 

 

 Okresního kola komorních sborů s převahou dechových nástrojů získalo: 

Trio 2 zobcových fléten a klavíru (Eliška Matasová, Alžběta Matasová, Veronika 

Kalinová ze třídy pí. uč. Hany Šulcové) 1. místo s postupem do krajského kola, 

ve kterém získalo 2. místo, když 1. nebylo uděleno. 

Trio příčných fléten (Filip Šimík, Helena Chrdlová, Lenka Rajmonová ze třídy pí. uč. 

Marie Rozsypalové) 2. místo. 

 Na konci března se Martin Lédl, žák kytarové třídy Marka Šaara zúčastnil 

celostátní kytarové soutěže „PRAGuitarra Clássica 2013“, kde mezi 60 soutěžícími 

zvítězil v I.  kategorii. Vzhledem k tomu, že Marek Šaar působí na ZUŠ jako vyučující 

3. rokem, je to skvělý výsledek. 

 
 8. dubna začal nábor dětí do hudebního oddělení ZUŠ pro školní rok 2013/14. 

Do tanečního oddělení ZUŠ se nábor konal 15. a 22. května. 

 
 25. dubna se v Husově sboru CČSH uskutečnil koncert učitelů ZUŠ.. Téměř 

dvouhodinový koncert pedagogů pod vedením ředitele ZUŠ Mgr. B. Šlégla ukázal 

vysokou profesionální úroveň účinkujících. 
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 15. května se konal koncert rockové i jiné hudby žáků elektronického oddělení ZUŠ.  

Poprvé za pětiletou existenci rockového oddělení byly prezentovány hned tři autorské 

skladby, které vznikaly za přímé účasti kreativních žáků. Kongresový sál byl zcela 

zaplněn. 

 6. června se v Kongresovém sále hotelu Academic konala přehlídka tanečního umění 

těch nejmenších pod vedením Petra Murice. Program byl doplněn i hudebními čísly.  

 

 10. června, sál STUŠky, Absolventský koncert klavírního a flétnového oddělení.  

Výborný výkon podali hlavně absolventi II. stupně Martin Schůta a Lenka Heřmanová. 

 13. června byl školní rok zakončen Zahradním koncertem (dvou a půl hodinový 

maraton) v altánku zahrady ZŠ. 

 

 31 října se konala v ZUŠ malá slavnost. 

V půdních prostorách ZUŠ v Jungmannově 

ulici bylo dokončeno nové Hudební studio, 

velmi pěkný prostor, který bude jistě oblíbený a 

je důležitý i pro navýšení kapacity ZUŠ, kde 

stále roste počet zájemců o hudební vzdělání. 

Svoji třídu zde našli žáci studující elektronickou kytaru a komorní orchestr ZUŠ. 

 

 7. listopadu se uskutečnil již 8. ročník festivalu „Roztocký podzim“, v nově 

restaurované historické síni 

zámku. Koncert žáků a jejich 

pedagogů, vystoupení taneční 

skupiny ZUŠ a interpretace 

povídek Ilji Hurníka hercem 

Josefem Somrem byl velkým uměleckým zážitkem pro všechny přítomné. 

 
 ZUŠ také pořádá dvakrát ročně výchovné koncerty pro MŠ. Vystřídalo se na nich 

téměř 200 dětí (včetně MŠ Únětice). 
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 Konec roku byl velmi úspěšně zakončen Vánočním tanečním představením 

v Tanečním sále ZUŠ a Vánočním koncertem v historickém 

sále zámku, který byl přehlídkou žáků hudebního, 

literárně-dramatického, tanečního oboru, sboru a orchestru 

ZUŠ.  

 

 

Více informací v příloze kroniky a Prezentaci Roztoky 2013. 
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Městská knihovna 

 Městská knihovna ve svých činnostech vychází z platné legislativy pro základní 

univerzální knihovnu /Knihovnický zákon, registrace na Úřadu pro ochranu osobních 

údajů, evidence knihovny Ministerstvem kultury, generální licence na provozování 

internetu u Českého telekomunikačního úřadu, OSA/. 

 Rozsah činností tvoří prezenční a absenční půjčování knih a periodik, veřejný 

internet, fax, meziknihovní výpůjční služba, spolupráce se vzdělávacími zařízeními ve 

městě, pořady pro děti, akce pro veřejnost. 

 Knihovna pravidelně informuje o novinkách v časopise Odraz, registrovaní čtenáři 

mají na webu možnost rezervace knih a informaci o připravených knihách mailem nebo 

SMS zprávou. Jednou měsíčně je knihovna otevřena i v sobotu. 

Knihovnu tento rok navštívilo: 14 753 návštěvníků 

z toho: 8 248 návštěv čtenářů 

  909 návštěv internetu 

  935 kopírovací služby 

  383 počet návštěvníků akcí 

  4 278 virtuální návštěvy webu 

  30 748 počet absenčních výpůjček 

 
Její knižní fond k 31. prosinci 2013 obsahoval svazků   26 333 

  přírůstek 698 + 67 

   úbytek 1 299 

Příjmy z poplatků: knihovnické poplatky 55 269 Kč 

  kopírování 15 062 Kč 

  fax 387 Kč 

  pronájem 300 Kč 

  příjem z prodeje map a brožur a publikací Roztok 10 934 Kč. 

Příjem z placených služeb byl pravidelně předáván do pokladny města. 
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Na doplnění knižního fondu bylo v tomto roce vyčerpáno 127 772 Kč za knihy v hodnotě 

166 388 Kč, z toho 13 740 Kč bylo použito na uhrazení předplatného a nákup 

audioknih. Při nákupu knih knihovna využívá min. 10% zákaznické slevy, s výraznou 

slevou nakupuje i roční předplatné časopisů. 

 V průběhu roku se vyřazovaly opotřebované a zastaralé knihy dle platných předpisů.  

Koncem června probíhal odprodej vyřazených knih z fondu knihovny za jednotnou cenu 

5 Kč /kniha. 

 Městská knihovna spolupracuje se ZŠ a MŠ, připravuje dle jejich požadavků 

tematické literární a bibliografické informativní hodiny v knihovně. Během roku 

připravila 19 akcí. 

 V odpoledních hodinách se 1x měsíčně pravidelně konaly literární pořady pro děti. 

 Knihovna zajišťuje meziknihovní výpůjční službu - zajišťování převážně odborné 

literatury podle konkrétních požadavků čtenářů. Tato služba probíhá ve spolupráci se 

Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně i jinými knihovnami v ČR. 

Takto bylo zajištěno v letošním roce 48 titulů. 

 Přes všechny nabídky služeb byl zaznamenán mírný pokles počtu výpůjček knih. 

Jednak tento pokles mohl způsobit zvýšený zájem o čtečky, také se zřejmě projevilo 

snížení finančních prostředků na nákup knih ze 150 000 na 125 000, což znamená 

v průměru 50 nových knih. 

 Knihovna také poskytuje zájmovým organizacím ve městě možnost pronájmu 

prostoru studovny k výročním schůzím. 

Podklad: Výroční zpráva Městské knihovny za rok 2013. 
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Církve 

Církev římskokatolická:  

Pravidelný pořad bohoslužeb v Roztokách: 

Středa:  18:00 (dle ohlášení - někdy v kapli sv. Jana,                                                                     

evangelisty na faře)  

Pátek:   18:00  

Neděle: 10:15 

 26. a 27. dubna se konala tradiční poutní slavnost na paměť mučednické smrti 

sv. Vojtěcha na Levém Hradci, 26. dubna večer mše svatá v kostele sv. Klimenta, 

27. dubna poutní mše na prostranství před levohradeckým kostelem.  

NOC KOSTELŮ 2013 - Levý Hradec, 24. května 

Program: 

•16:30 - 17:15 Loutkové divadlo Žebřík pro děti - Svatováclavská legenda  

•17:30 - 18:00 Koza na útesu - Klezmer kapela (částečně z farních řad)  

•18:00 - 18:30 Komentovaná prohlídka kostela (Zlata Dobošová)  

•18:30 - 19:00 Doteky gregoriánského chorálu - Jiří Hodina, Ludmila Topiarzová 

      (Hošková) a Ridina Ahmed  

•19:00 - 19:45 Čtení o počátcích Levého Hradce + Skupina MLHA - čtení z Kroniky  

      Fuit in provincia Bohemorum a z Kristiánovy kroniky, prokládané meditativní 

          hudbou skupiny MLHA.  

•19:45 - 20:15 Skupina KLEC - židovská klezmer muzika  

•20:15 - 20:45 2. Komentovaná prohlídka kostela (bude-li zájem)  

•20:45 - 22:00 Meditace v tichu. 

 
 23.6.2013 sloužil P. Petr Bubeníček Poutní mši svatou 

v kostele sv. Jana Křtitele jako poděkování za 25 let kněžství. 

 
 V předvečer 17. listopadu do farnosti jezdí p. Mikuláš Kroupa ze společnosti 

PostBellum a Paměti národa povyprávět a pobesedovat na faru o historii nedávno minulé 

(tj. o historii 20.století). Je to většinou v předvečer předávání cen Paměti národa. 
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Rozvrh hodin náboženství pro jednotlivé skupiny:   

Středa 14:00 - 14:45 Roztoky (nejmladší děti)  

  15:00 - 15:45 Roztoky (mladší děti I.)  

  16:00 - 16:45 Roztoky (mladší děti II.)  

  17:00 - 17:45 Roztoky - Zpívání  

Pátek 15:00 - 15:45 Roztoky (mladší děvčata)  

  16:00 - 16:45 Roztoky (mladší chlapci)  

  17:00 - 17:45 Roztoky (starší děvčata)  

  17:00 - 17:45 Roztoky (starší chlapci) 

  

 O vánočních svátcích byly mše slouženy ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele 
v Roztokách i v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci 
24. prosince Roztoky Štědrovečerní mše svatá, 15.30 hod. 

25. prosince Roztoky Slavnost Narození Páně, 10.15 hod. 

28. prosince Levý Hradec Svátek Svaté Rodiny, 14. hod. 

29. prosince Roztoky nedělní mše, 10.15 hod. 

31. prosince Levý Hradec Mše svatá a Te Deum s požehnáním, 18.00 hod. 

 

V roce 2013 bylo v Roztokách  pokřtěno                   22 dětí 
   pohřby s knězem       23 
   sňatky (a konvalidace-tj. druhá svatba v kostele)  6 

 

. 

Řešení nedostatečné kapacity kostela sv. Jana Křtitele v Roztokách 

Schůzka č.2-17.12.2013 

Účast: 

o.Petr M. Bubeníček, Prokop Šatava, Miloš Mužík, Kateřina Choudhary, Jan Píka, 

Věra Pašková, Milan Svoboda, Petr Nohel, Jan Jakob, Tomáš Bloudek, manželé Veselí, 

Petr Diviš, Pavlína Šumníková, Stanislav Boloňský, 

Projednávané oblasti: 
1. Rekapitulace stavu a doposud provedených kroků, 
2. Identifikace dalších možných variant řešení kapacitní otázky kostela, 
3. Pracovní skupina - způsob ustavení, 
4. Další postup, 
5. Identifikace jiných potřeb, 
6. Doplňující informace. 

Více informací v příloze kroniky.  
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Církev československá husitská 

 
 Církev československá husitská nabízí pro všechny občany velmi širokou nabídku své 

činnosti. Jsou to pravidelné programy a setkání, koncerty a výstavy, duchovní péči, křty, 

svatby, pohřby, sociální péči, charitativní sbírky a akce, pronájem prostor.  

 Z její činnosti: 

Pravidelné nedělní bohoslužby, 

Výuka náboženství - formou zájmového kroužku v ZŠ Roztoky, 

Večerní setkání a rozhovory nad Biblí, 

 Program svěží senior: 

Křesťanská kavárna - pravidelná čtvrteční setkání, jednou za měsíc s harmonikou, 

Hejbejte se - pravidelná skupinová rehabilitační cvičení, 

Angličtina nejen pro seniory, 1x týdně, 

 Program Husata: 

Duchovní péče o malé děti od dvou let, 

Baby angličtina -  angličtina hrou pro nejmenší, 

Tvoříme a hrajeme si - výtvarný program pro nejmenší. 

 V říjnu a listopadu se konal bezplatný seminář „Jak najít zaměstnání“ pro osoby nad 

50 let, a „Bezpečnost dětí na internetu“, poplatek 50 Kč. 

 
 V roce 2013 se v Roztokách uskutečnily 4 křty, a 10 pohřebních rozloučení. 
 
 13 RM 9. října přiznala CČSH příspěvek 20 000 Kč na provoz vozidla pro přepravu 

seniorů v rámci diakonické služby pro rok 2013. 

 

 Hned po začátku povodní v Roztokách vyhlásila CČSH v součinnosti s Městem 

Roztoky Sbírku pro postižené povodněmi. Jednalo se o úklidové čistící prostředky nebo 

finanční dary. Úklidové prostředky byly rozdány a plně využity, finančních prostředků 

se sešlo 73 299 Kč. Z těchto prostředků bylo 40 000 Kč předáno Lesní MŠ (zničená 

maringotka), 23 399 starším manželům Ptáčkovým (zničené vybavení) a 20 000 Kč 

5. zahrádkářské kolonii Roztoky-Žalov (zcela zaplavená). 
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 V letošním roce je to již 25 let, co Husitská diakonie CČSH v Roztokách vyzvala 

občany ke sbírce humanitární pomoci pro zemětřesením postiženou Arménii. Od té doby se 

sbírky zejména šatstva konají dodnes, nyní několikrát do roka a lidé stále přicházejí. 

Letos se konaly sbírky pro diakonii Broumov 15. března a 18. října, 21. června se konala 

humanitární sbírka jako konkrétní pomoc našich občanů občanům ukrajinského města 

Ťačiv/Užhorod, Zakarpatská oblast. Sbírku převzal za pravoslavnou farnost tamní kněz 

a rozdělil ji potřebným. 

 
 Velká kulturní nabídka  CČSH i hostování jiných kulturních aktivit v Husově sboru 

(uzavřený zámek) je uvedena v rámci kapitoly Kultura. 

15. prosince, Andělé mezi námi, adventní hudebně dramatický pořad, Husův sbor CČSH, 

20. prosince, Pojďme spolu do Betléma, Husův sbor CČSH.                                                     

 

 

  

Prof. ThDr. Zdeněk Kučera obdržel dne 25. září Rakouský čestný kříž za vědu a umění 

1. třídy. Jako filozof, teolog a dlouholetý děkan Husitské teologické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze spoluvytvářel vývoj CČSH. Zasloužil se o prohloubení spolupráce mezi 

Karlovou univerzitou a Univerzitou Vídeň.  

 Žije v Roztokách, je manželem paní farářky Jarmily Kučerové. 

 

 24. prosince 2012 zemřela náhle ve věku 92 let emeritní farářka CČSH v Roztokách, 

paní Vlasta Hradcová. Roztocké farnosti sloužila 30 let, od roku 1950.  
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Kultura 

 Vlastivědný klub - občanské sdružení pro milovníky historie, přírodních i technických 

památek přispívá k aktivnímu prožívání volného času. V letošním roce zorganizoval 

autobusové i vlakové zájezdy za poznáním. 

Doksany, Třebenice, Říp Kolín přes Libeň 

Prachatice, Kratochvíle Ostrá 

Radíč, Vysoká Lhota, Benešov, Kutná Hora přes Libeň 

Mělník, Čertovy hlavy Pardubice přes Libeň. 

 

Pokračování výstav z roku 2012 ve Středočeském muzeu (dále SMR): 

- do 6. ledna, Dětský svět a móda 20. století, SMR, 

- do 27. ledna, České vánoční ozdoby, SMR. 

Rok 2013: 

- 24. ledna, Hradní fotoarchiv 1918-1933, SMR, do 24. března, 

- 15. února, Tuto Universale, SMR, do 21. dubna, 

- 15. února, Hudební cyklus RR, Hostinec Na Růžku, 

- 16. února, 2. skautský ples, sokolovna Roztoky, 

- 23. února, Co věděla Klára Kovalová, Studio mladých, Hostinec Na Růžku, 

- 2. března, Mozaikování, Ateliér Roztoč, 

- 9. března, Country bál Přehmat, Hostinec Na Růžku, 

- 16. března, Maškarní ples,  Město Roztoky, hotel Academic, 

- 22.března, Hudební cyklus RR, Hostinec Na Růžku, 

- 24. března, Velikonoční jarmark, Husův sbor CČSH, 

- 11. dubna, Veřejný koncert ZUŠ, Husův sbor CČSH, 

- 14. dubna, Jarní maškarní rej pro děti, hotel Academic, 

- 14. dubna, Koncert skupiny Bluesberry, hotel Academic, 

- 17. dubna, Základy digitální fotografie, Lexik Roztoky, 

- 19. dubna, Babočky, SMR, do 29. září, 

- 21. dubna, Skupina Let´sGo, vokální těleso, Husův sbor CČSH, 
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- 25. dubna, Koncert učitelů ZUŠ a jejich hostů, Husův sbor CČSH, 

- 26. dubna, Čarodějnice, restaurace U Hřiště Žalov, 

- 28. dubna, O drakovi, pohádka, hotel Academic, 

- 28. dubna, Koncert skupiny Spirituál kvintet, hotel Academic, 

- 3. května, Chlebová Lhota, sdružení Roztoč, půda SMR, 

- 7. května, Hardcore nigt vol.II, hudební cyklus RR, Hostinec Na Růžku, 

- 8. května, Veteráni, 34. ročník, park SMR, 

- 11. května, Kočky-travesti show, Občerstvení U Šraněk, 

- 15. května, Koncert rockové hudby, ZUŠ, hotel Academic, 

- 17. května, Vzhůru k výšinám - historie vzduchoplavby, SMR, do 28. října, 

- 24. května, Kabaret jak Brno.., Studio mladých, Hostinec Na Růžku, 

- 25. května, Dudácké odpoledne, Občerstvení U Šraněk, 

- 26. května, BRAN, bretaňský rock, Husův sbor CČSH, 

- 28. května, Fotografie, Roman Vondrouš, vítěz World Press Photo, do 15. září, 

- 30. května, Absolventský koncert ZUŠ, Husův sbor CČSH, 

- 31. května, Dětský den, Tyršovo náměstí, 

- 1. června, Pohádkový les, pro děti do 7 let, Maxmiliánka, 

- 1. června, Festival Zámeček 2013, Zámek Roztoky, 

- 6. června, Taneční představení ZUŠ, hotel Academic, 

- 8. června, Muzejní noc - prezentace balonucaptif, SMR, 

- 8. června, Typáci, Občerstvení U Šraněk- zrušeno-povodně, 

- 10. června, Klavírní koncert ZUŠ, sál STUŠky v ZUŠ, 

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

- 15. června, Přehmat-country, Občerstvení U Šraněk, 

- 15. června, Koncert studia mladých, Hostinec Na Růžku, 

- 22. června, Jimiband, Občerstvení U Šraněk, 

- 21. srpna, Na Řivnáč již posedmé! Restaurace Na Hřišti, Žalov, 

- 31. srpna, Léto ještě nekončí, zahrada Husova sboru CČSH, 

- 7. září, Den dětí a seniorů, louka před MÚ, 

- 7. září, Jiřinkové slavnosti, SMR, 
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- 14. září, Slavnosti levého a pravého břehu,  

- 14. září, Typáci, český bigbit, Občerstvení U Šraněk, 

- 19. září, Recitál šansonů Michaly Břízové, hotel Alexandra, 

- 20. září, Five Leaf Clover, keltská muzika, Café bar Eiffel, 

- 28. září, Klikaři, bývalý Přehmat v novém složení, Občerstvení U Šraněk,  

- 12. října, Kosa Vostra, koncert s projekcí, SMR, 

- 13. října, Vztahy na úrovni - komedie, Hotel Academic, 

- 13. října, Alla Breve, historická hudba, Husův sbor CČSH, 

- 18. října, Čokoláda - historie a současnost této pochoutky, SMR, do 30.4.2014, 

- 19. října, Country bál s kapelou Klikaři, Hostinec Na Růžku,  

- 20. října, Benefiční koncert a dražba výtvarných děl, Hotel Academic, 

- 21. října, Foto a povídání o Pamiru a Tádžikistánu, Roztoč, 

- 26. října, Marika Singers, vokální skupina, Hotel Academic, 

- 7. listopadu, Roztocký podzim, hudební festival ZUŠ, SMR, 

- 15. listopadu, Rytmy rovníku III., Hostinec Na Růžku, 

- 22. listopadu, Od Studia Kamarád po Krajinu her, SMR, do 31.3.2014, 

- 23. listopadu, Japonské lampiony, Atelier JoE, 

- 24. listopadu, Knížka Helča, představení pro děti, Hotel Academic, 

- 24. listopadu, Moucha na zdi, Hotel Academic, 

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

- 1. prosince, Rozsvícení vánočního stromu, Tyršovo náměstí, 

- 8. prosince, Mikulášský karneval s Beruška Bandem, Hotel Academic, 

- 12. prosince, Vánoční koncert ZUŠ, SMR, 

- 14. prosince, Vánoční mini design market, Atelier JoE, 

- 15. prosince, Andělé mezi námi,  Husův sbor CČSH, 

- 15. prosince, Vánoční trhy dětských prací, Jungmannova, Roztoč, 

- 20. prosince, Pojďme spolu do Betléma, Husův sbor CČSH, 

- 20. prosince, Jamajské vánoce II., cyklus RR, Hostinec Na Růžku, 

- 22. prosince, Příběh o světle, které tma nepohltila, Kostel sv. Jana Křtitele, 

- 22. prosince, Česká mše vánoční J.J. Ryby, sokolovna Roztoky, 
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- 23. prosince, Živé jesličky, sdružení Roztoč, SMR,  

- 24. prosince, Štědrý den, „Strom splněných přání“, Husův sbor CČSH, 

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

- 25. prosince, Slavnost Narození Páně, Kostel sv. Jana Křtitele Roztoky, 

- 31. prosince, půlnoční ohňostroj. 

 
 Na závěr velice obsáhlého kulturního dění v Roztokách se chci ještě zmínit o dvou 

roztockých pěveckých sborech a nových aktivitách. 

 Roztocká vokální skupina Marika Singers po delší době vystoupila v říjnu na 

galavečeru moderní hudby a tance v sále hotelu Academic. Tato skupina v čele se svojí 

dirigentkou Marikou Divišovou a hosty strhla diváky svým třiapůlhodinovým 

vystoupením k nadšení a dlouhotrvajícímu potlesku vestoje.  

 Komorní smíšený pěvecký sbor ROSA se zúčastnil 27. ročníku mezinárodního 

soutěžního festivalu pěveckých sborů „Praga cantat“. Na festivalu soutěžilo v šesti 

kategoriích 20 sborů z 11 zemí. 

 ROSA získala v kategorii C „Smíšené sbory“ (bez omezení počtu zpěváků“ umístění 

v bronzovém pásmu a v kategorii E „Duchovní skladby“ umístění ve stříbrném pásmu. 

Velkým oceněním je udělení Zvláštní ceny poroty za interpretaci skladby Antonína 

Tučapského „Pater meus“. 

 Muzička - soubor, který vystupoval 13. dubna v Sukově síni v Rudolfinu, 

dvanáctičlenné hudební těleso studentů z celé republiky, ve kterém hrají hned čtyři mladí 

roztočáci, bratři Marcel, David a Adam Ramdanovi a jejich sestra Ema. Hrají na basu, 

cimbál, flétnu a dobře zpívají. Hrají folklór ze Slovácka doplněný melodiemi z Balkánu. 

Léto budou letos trávit na zájezdu v Americe. 

 V bývalé dopravní kanceláři budovy, která sloužila v letech 1985-2002 při 

rekonstrukci tratě jako provizorní výpravní budova (vedle hlavní budovy roztockého 

nádraží) umístili nadšenci z Klubu železničních modelářů Roztoky od 1. dubna 2013 

celkem 160 metrů kolejí, po kterých jezdí několik desítek lokomotiv a vozů, z větší části 

vlastní výroby. Hlavní budova modelového kolejiště je kopií nádraží Praha-Vysočany. 
 

Více informací v příloze kroniky a prezentaci Roztoky 2013. 
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Muzeum 

 Od 24. ledna byla otevřena v SMR nová zajímavá výstava Hradní fotoarchiv, 

fotografické svědectví T.G.Masaryka a jeho doby. 

 V únoru výstava Tutto Universale - Vratislav Hlavatý, v dubnu Babočky. 

Historie vzduchoplavby a balonového sportu byla k vidění na výstavě Vzhůru k výšinám. 

 
 Na jednání RM 10. dubna byla projednána smlouva mezi městem a SMR o pronájmu 

prostor ke konání svatebních obřadů. Ve smlouvě je oddělen výběr 

správního poplatku a nájmu za obřadní síň. Správní poplatek 

1 000 Kč se hradí městu, pokud se obřad nekoná v zasedací síni 

MÚ, poplatek za nájem obřadní síně je svatebčany hrazen 

Středočeskému muzeu (SMR). Svatební síň je nově upravena v gotickém přízemí tvrze a 

fungovala od 1. června. Poplatky byly navýšeny z 2 000 na 4 500 Kč za jeden svatební 

obřad (v obřadní síni), 2 800 Kč v parku a 8 000 Kč v ateliéru Z.B. Do cen se promítly 

velké finanční náklady na rekonstrukci objektu.  

 
 Po skoro 11 letech postihla začátkem června areál Středočeského muzea opět 

povodeň. 

 Zasažen byl areál Braunerova mlýna (administrativní zázemí, konzervační 

pracoviště, kancelář a sklad hospodářské správy muzea, bohužel též Atelier Zdenky 

Braunerové). Ve všech případech bylo zatopeno přízemí a suterénní prostory. Zámek 

s parkem byl jen silně podmáčen, ale interiéry zůstaly nedotčené vodou. 

 Pracovníci muzea s pomocí řady dobrovolníků vystěhovali v neděli 2. června 

maximum předmětů ohrožených záplavou. Jednalo se 

především o exponáty z ateliéru Zdenky Braunerové, 

přístrojové vybavení a technologie z konzervátorských dílen 

a i agendu nutnou pro další fungování instituce. Práce 

musely být ukončeny půl hodiny před půlnocí. V té době již 
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hasiči čerpali vodu, která začala zaplavovat areál. Brzy museli odejít i oni a voda areál 

Braunerova mlýna zaplavila. 

 Po opadnutí vody byly vyklizeny za pomoci Sboru 

dobrovolných hasičů Roztoky a pomocníků veškeré prostory 

dotčené vodou, vyčištěny, vysušeny. 

 Pro veřejnost byl areál Braunerova mlýna včetně ateliéru 

Z. B. uzavřen. Exponáty byly uloženy v depozitářích. 

Ředitelství a pracovny z Braunerova mlýna i s konzervátorskými dílnami byly 

přestěhovány do provizorních prostor v areálu zámku. Výstavy byly nainstalovány zpět, 

ani svatby v interiéru zámku nebyly omezeny, v parku je bylo možno konat po dohodě 

v jeho horní části. 

 Do konce roku nemohlo být nic přestěhováno zpět. Stále se pracuje v náhradních 

prostorách. 

Zámecký park byl ochuzen o dva  

stromy, jeden padl, druhý musel být 

poražen v důsledku podmáčení. 

Více o povodni v kapitole Město Roztoky, 

Benefiční koncert v kapitole Život ve městě. 

 3. května uspořádalo sdružení Roztoč spolu se SMR v nově zrekonstruovaném 

prostoru zámecké půdy autorské čtení Chlebová Lhota. 

 Muzejní noc se 8. června nekonala z důvodu povodní. 

 Středočeské muzeum nabídlo dětem ve věku 6-12 let 

Zámecké rozloučení s prázdninami. 

29. - 30. srpna měly přihlášené děti 

možnost strávit dva dny 

s programem a s přespáním na 

zámecké půdě. Maximálně 20 účastníků, cena 250 Kč. 
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 7. září se konaly na nádvoří zámku Jiřinkové slavnosti s velkou módní přehlídkou. 

18. října přišla ke slovu všemi oblíbená Čokoláda - historie i současnost, s prodejem 

výborných čokolád i jejich ochutnávkou. 

 
 Děti uvítaly v listopadu otevřenou výstavu Od Studia 

Kamarád po Krajinu her z díla Stanislava Holého s hracími 

prvky a filmovou produkcí. 

 
  

 
 V letošním roce byl SMR vydán Středočeský vlastivědný sborník č. 31, 187 str. 

včetně obrazových příloh., cena 130 Kč. 

 

 V listopadu letošního roku se podařilo přemístění ostatků Bohuslava 

Braunera a jeho ženy Ludmily z Vinohradského hřbitova na starý 

hřbitov na Levém Hradci. Nový náhrobek je v místě hrobu rodiny Josefa 

Ledera, bývalého majitele zámku a velkostatku v Roztokách.  

  

  

 Paní PhDr. Zita Suchánková, ředitelka Středočeského muzea převzala 6. prosince 

v rezidenci pražského primátora Cenu Přístav. Je to ocenění České rady dětí a mládeže za 

přínos k rozvoji mimoškolní výchovy. 

 
 

Více informací v příloze kroniky a prezentaci Roztoky v roce 2013. 
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Roztoč 

 Letos již 8. a 9. února připravilo Sdružení Roztoč a Kravín 

Únětice ve spolupráci se Středočeským muzeem v Roztokách a 

Spolkem pro obnovu únětické kultury Masopust 2013!   

 8. února byla obchůzka po Roztokách, 9. program na zahradě 

u zámku, cesta Kroupkou na Tyršovo náměstí, Legií na Holý vrch, 

kde se setkaly průvody z Roztok, Únětic a Suchdola, kolové tance, 

poprava Klibny a cesta do Únětic, kde v sokolovně následoval masopustní ples. 

 Letošního Masopustu se zúčastnilo 22 umělců z Francie a Finska, partnerských 

zemí v rámci mezinárodního projektu Grundtvig Partnerství. 

Od středy do neděle byli zapojeni do masopustních příprav, 

vyráběli masky, vlajky, pekli koblihy, nosili pódium. Obchůzku 

i masopustní průvod obohatili svým hudebním i divadelním 

vystoupením. 

 Příprava a průběh masopustu stojí na práci dobrovolníků. Letos se jich na přípravě 

podílelo více než 100 a odpracovali neuvěřitelných 1800 hodin. Bez jejich práce a bez 

finanční a materiální podpory sponzorů by masopust nebyl. 

 Sdružení Roztoč se také úspěšně prezentovalo na semináři „Citizens in Public Space“ 

pro americké studenty v Evropě v Národní technické knihovně přednáškou Dity 

Votavové o roztockém a únětickém masopustu jako příkladu tradiční lidové slavnosti ve 

veřejném prostoru. 

 
 16. dubna organizovalo sdružení již pátou Krajskou postupovou přehlídku dětských 

skupin scénického tance pro Středočeský kraj. V kině Ořechovka na Praze 6 se představilo 

11 souborů s 20 choreografiemi. 
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Barbora Šromová (6 let), žákyně Dory Tiché z Výtvarné dílny Semiška, 

získala za svou výjimečnou výtvarnou práci čestné uznání jako 

významné ocenění na 41. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy 

Lidice 2013. 

Mezinárodní odborná porota posuzovala více než 24 500 prací od dětí z 

68 zemí světa a udělila přes 1400 ocenění..  

 
Valná hromada sdružení se konala 29. května už v novém domě. 

  
Se školním rokem se všichni rozloučili Zahradní slavností 

na Levém Hradci. Představili se děti i dospělí z kroužků a 

kurzů i profesionální umělci. 

 

Prezentace práce hudebních kroužků byla k vidění na koncertu v Husově sboru. 

 

Roztočí dům: 

 Holá stavba „roztočího domu“ byla dokončena v roce 

2012, přes zimu se pracovalo na vnitřním vybavení. Stále 

chyběly peníze, proto byl uspořádán cyklus akcí na jeho 

podporu. Velikonoční dílna, přednáška o Národních parcích 

České a Saské Švýcarsko, Malý jarní koncert hudebních kroužků, přednáška v Medové 

zahradě včelaře Jiřího Němce “V souladu se včelami“, dílna na šití tašek, módní 

přehlídku s tanečním vystoupením kroužku Po špičkách, jehož součástí byl prodej 

originálního oblečení a módních doplňků pro děti vytvořených spřátelenými výtvarníky.  

 Vyvolávací cena šatů byla 500 Kč, ty nejdražší v dražbě vyskočily na 750 Kč. 

Prodalo se 19 kousků, utržilo 10 500 Kč. O výsledná 

umělecká díla byl zájem i mezi maminkami, na místě si 

je objednávali. S nápadem ušít šatičky a udělat 

taneční módní přehlídku přišla Lenka Svobodová. 

Všechny akce podpořily dokončení nového domu. 
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 Nájemní smlouva mezi Sdružením Roztoč a  ZŠ Roztoky na prostory v budově 

školní jídelny byla ukončena k termínu 30. června a jejich  protokolární předání dne 

1. července 2013. 

 

Nový roztočí dům byl 

slavnostně otevřen  

5. září 2013. 

 

Stal se místem setkávání  

a umělecké inspirace. Přestěhovány do něho byly pohybové a dramatické obory. Bude také 

sloužit jako zázemí pro přípravu všech velkých akcí (Masopust, Živé jesličky atd.).   

 Od září se prostory Roztoče rozšířily o podnájem prostor v Puchmajerově ulici, kde je 

samostatný výtvarný ateliér. 

 
 Nové ateliéry by nebyly otevřeny bez dotací. Podporu Roztoč získal od: 

MŠMT - 1 320 000 Kč, Letiště Praha 183 000 Kč, individuální dárci a pravidelní 

podporovatelé 272 853 Kč. 

 Benefiční akce na podporu domu (Knižní trhy a cyklus kulturních akcí Stavíme 

roztočí dům tancem, hudbou, divadlem) vynesly celkem 69 659 Kč. Řada jednotlivců a 

firem podpořila stavbu službou, prací a materiálem zdarma. Celkový počet dobrovolníků 

překročil 60. 

 12 ZM 18. prosince schválilo účelový dar Sdružení Roztoč ve výši 65 000 Kč na 

investici do nového roztočího domu, vyplaceno bude v roce 2014. 

 
 Zápis do nových uměleckých kurzů pro školní rok 2013/14 proběhl 2. a 3. září. 

  V novém školním roce byla rozšířena nabídka výtvarných kurzů o Barevný ateliér - 

vede Alena Trávníčková, Přípravku na výtvarné školy pro mládež Dory Tiché.  Novou 

formou je hudebně pohybový Paleček pro děti od 3 do 4 let. Po delší přestávce se otevřel 

Kurz šití pro mládež a dospělé. Vrací se Klasické kytary a od poloviny října běžel kurz 

Harmonizační jógy. 
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 Od začátku nového školního roku odešel od Roztoče Atelier Joe, který se 

osamostatnil a užívá nyní prostory na Tyršově náměstí 1731/9 (vchod z Nerudovy ulice), 

Lektorkou je Lada Krupková Křesadlová. 

 
 6. prosince se konalo Vánoční knihkupectví, 

  

 15. prosince se dvorek u nového ateliéru v Jungmannově 

ulici proměnil na vánoční tržiště, kde děti prodávaly svoje výrobky.  

  

 

 23. prosince sdružení Roztoč uvítalo vánoční čas spolu se všemi svými příznivci 

v zámecké zahradě a na nádvoří zámku Živými jesličkami, zpěvem a rozdáváním 

Betlémského světla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní kulturní aktivity sdružení v rámci kapitoly Kultura, příloze kroniky a prezentaci Roztoky 2013. 
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Rožálek 

 Mateřské centrum Rožálek, Roztoky, sídlící v suterénu 

budovy školní jídelny v ulici 17. listopadu nabízí nízkoprahové 

programy pro rodiče na mateřské či rodičovské dovolené a jejich 

děti. Jedná se o pravidelné kroužky tvořivé, pohybové či 

vzdělávací, ale též o jednorázové kulturní či osvětové akce, pro dospělé pak jazykové 

kurzy s rodilými mluvčími (angličtina, němčina, italština a španělština), či pohybové 

(aerobik, Zumba). 

 

V roce 2013 si návštěvníci mohli vybrat z bohatého harmonogramu: 

  
Pondělí: 9-10hod MIMINKA (masáže, říkanky) 
 10.30-11.30  VÝTVARKA a volná herna pro nejmenší 
 17.45-18.45 ZUMBA 
Úterý: 9-12 „SLUNÍČKA“ - program pro děti od 3 let 
 16-17.30 „Hraní všemi smysly“ 
Středa: 9-12 „SLUNÍČKA“ - program pro děti od 3 let 
 18.30-19.30 ITALŠTINA začátečníci 
 19.30-20.30 ITALŠTINA pokročilí 
Čtvrtek: 9-10 BATOLÁTKA (básničky, písničky a opičí dráha) 
 10.30-11.30  VÝTVARKA a volná herna pro nejmenší  
 16.30-17.15 FLÉTNIČKA (pro děti od 4let) 
 17.15-18 „HRÁTKY S ANGLIČTINOU“ 
Pátek: 9-10 AEROBIK 
             9-12 „SLUNÍČKA“ - program pro děti od 3 let  
  

 V roce 2013 se uskutečnily také jednorázové kulturní akce pro 

děti, některé se již staly tradičními: 

+ Den otevřených dveří 

+ Maškarní 

+ Jarní slavnost s Beruška Bandem 

+ Cesta za pokladem 

+ Podzimní slavnost 

+ Lampionový průvod 
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+ Mikulášská nadílka 

+ Bazárky dětského oblečení 

+ Fotografování s profesionálem 

 Jarní a Podzimní slavnost, Maškarní, Cestu za pokladem a Mikulášskou nadílku 

podpořilo grantem město Roztoky. 

 Začátkem září se konal Den otevřených dveří, kde si zájemci prohlédli prostory 

Rožálku a jeho činnosti v dalším školním roce. 

 V roce 2013 se centrum zapojilo do sbírky víček od PET lahví pro postiženého 

Kubíčka Navaru z Neratovic a do charitativního projektu Krabice od bot, aneb Děti 

darují dětem k Vánocům, který pořádá Českobratrská církev evangelická v Libčicích. 

 I v letošním roce bylo možné zapůjčit si v MC Rožálek nafukovací skákací hrad 

na soukromé akce. 
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Lexik 

 7. - 9. ledna se konal zápis na všechny aktivity Lexiku. Hned začátkem ledna začal 

Přípravný kurz na státní maturitu z českého jazyka a literatury, Přípravka ke zkouškám 

na víceletá gymnázia a Cyklus o digitální fotografii.  

  
 V lednu byly úspěšně zakončeny projekty na Karlovarsku a Plzeňsku věnované 

předškolákům s rizikem dyslexie a dalších poruch učení. Na základě práce s dětmi a 

učitelkami bylo vytvořeno osm odborných publikací pro učitele i rodiče a natočeno šest 

metodických DVD pro práci s dětmi. Ukázky v příloze kroniky.  

 Poslední srpnový týden byly pro děti připraveny tradiční příměstské tábory. Letní 

škola fotografie, Novinářský tábor, SOS tábor pro děti od 6 let a Rozjezd před školou byl 

určen ke zklidnění a opakování učiva. 

 Do nového školního roku byly připraveny nové stoly a židle, nová zařízení pro výuku 

jazyků - interaktivní dataprojektor a interaktivní tabule, pro dospělé studenty nový 

nábytek i noví kolegové - rodilí mluvčí němčiny, angličtiny, španělštiny a francouzštiny i 

nová nabídka kurzů. 

 Cizí jazyky pro život aneb Jak se neztratit ve světě-především jazykově nadaným 

školákům (přednostně z naší ZŠ).  

 

 Prevence specifických poruch učení pro dobrý start do školy: v pěti MŠ v okolí již 

proběhly diagnostiky a vytipování dětí - speciální kurzy Lexíček, od září se začalo 

s dětmi pracovat (soubor lekcí Včasná péče), zaměření na prvky diskalkulie a 

prosociálního chování dětí. Martina Dvořáková povede fyzioterapeutickou část kroužků 

Lexíčků v MŠ v Libčicích, Horoměřicích, Velkých Přílepech i v našich školkách 

Přemyslovské a Spěšného. Menší kroužky proběhnou i v MŠ Havlíčkova, v Centru Žirafa 

i v Lexiku. 
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 Pro nejúčinnější pomoc byl připraven cyklus seminářů pro rodiče i pedagogy 

mateřských i základních škol k této problematice. Centrum prevence SPU Lexik byla 

dostupná i v srpnu. 

 
 Od září byl zahájen řádný provoz Pedagogicko-psychologické poradny přímo 

v Lexiku. Bezplatné konzultace si mohou objednat rodiče dětí již od 3 let do ukončení 

středoškolského studia nebo vyššího odborného vzdělávání, pedagogové i rodiče. 

 Závěry, zprávy a doporučení mají stejnou platnost jako ze státní pedagogicko-

psychologické poradny. 

 

 Stálé místo má Malý objevitel, pro malé badatele z řad předškoláků od 3 let. 

 
 Zahájen byl nový projekt Mediální komunikace jako odborná kompetence. E-

learningová i prezentační výuka pro zaměstnance obecních úřadů, muzeí, galerií, 

knihoven, farností, sociálních služeb a ostatních organizací v komunikaci s médii, 

základy redakční práce, vytváření mediálního obrazu organizace a krizové komunikace. 

Rozjezdová účast v programu je díky dotaci z EU bezplatná. 

 Prvním prezenčním dnem 21. září začal program Základy redakční práce. Jeho 

účastníci studují v tříměsíčním e-learningovém kurzu. Další programy začaly po 14 dnech 

až do 2. listopadu. 

 
 Lexik nabízel možnost na míru připravit dárkový certifikát. 

Více v příloze kroniky. 
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Sport 

 Již po pětačtyřicáté vyrazilo asi 350 účastníků 4. ledna na Tříkrálovou Okoř po 

trasách 13, 16 nebo 28 km. Na Okoři byl sokolník se svými dravci, v cíli pak občerstvení, 

zkouška psaní husím brkem a výsledky Malého turistického sázení. 

 
 1. června se opět konal Pohádkový les, start 10 -11 hod. za torzem Maxmiliánky. Na 

chvíli přestalo pršet, ale potom děti i  jejich rodiče opět máčel 

déšť. Přesto přišlo cca 120 dětí s rodiči a dokázali, že i v tomto 

počasí lze zachraňovat princeznu. Všichni kdo se zúčastnili, 

organizátoři, soutěžící včetně sponzorů zasluhují velké 

poděkování. 

 
Sokol Roztoky: 

 11. března 2013 se konala Valná hromada TJ Sokol, která zvolila nový výbor TJ : 

starosta  Ing. Martin Švarc 
místostarosta  Ing. Ivo Cihlář 
jednatel  Ing. Josef Křehnáč 
hospodářka  Renáta Kolářová 
náčelnice, pokladník Martina Sasková 
předseda odboru sportu Mgr. Petr Šturm 
technická údržba Miloš Holubec 
revizní komise:předseda Jiří Tomiška 
  Anna Třešňáková 
  Zdeněk Preclík 
matrikářka Naďa Vanková 
správce Antonín Melichar 
  

Oddíl všestrannosti v roce 2013 nabídl: zdravotní cvičení - členové Sokola 50Kč, 
  členové důchodci zdarma 
  nečlenové 90 Kč 
zumba, jóga, aerobik, gymbally členové 50 Kč 
  nečlenové 90 Kč. 
 
 Valná hromada poděkovala br. Jaromíru Prokešovi, bývalému starostovi za jeho 

dlouholetou činnost a přínos pro fungování jednoty.  
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Neposedná pastelka a TJ Sokol Roztoky uspořádala Letní tábor s medvítkem Pú a jeho 

kamarády. 

 22. září se konalo v roztockém areálu 

Sokola Sokolení - buď v pohybu, akce pro celou 

rodinu. Děti s rodiči plnily úkoly na 12 

stanovištích. Úkoly byly zaměřeny na zručnost 

a rychlost, skok do dálky i běh, každé dítě si na závěr vysoutěžilo 

 odměnu. 

   
 14. prosince se v roztocká tělocvična zaplnila malými čertíky a jejich rodiči. Pro děti 

byl připraven pestrý program i dobré občerstvení - Uspávání čertíků. 

 
 12 ZM 18. prosince schválilo účelový dar TJ Sokol Roztoky ve výši 240 000 Kč na 

investici do sociálního zařízení v sokolovně, vyplaceno bude v roce 2014. 

  
 Roztocká atletická přípravka se zúčastnila atletického finále nejlepších mužstev 

kraje a byli důstojnými soupeři. Tvrdá práce trenérů Františka Tomišky a Martiny 

Matasové byla vidět. Výsledky v příloze kroniky. 

 
 Volejbalisté TJ Sokol si už zvykli na nejvyšší krajskou soutěž, ve které hrají již 

druhým rokem, domácí zápasy v hale FTVS UK v Praze-Vokovicích, kam za nimi jezdí i 

skvělé publikum.  Výsledky v příloze kroniky. 

 
Nohejbal: 

 12. května se odehrál jeden velký nohejbalový turnaj PokerStars.nohec cup 2013. 

Hrálo se na pěti kurtech Sokola v Roztokách ve dvou výkonnostních skupinách. 

Registrovaní a neregistrovaní hráči. 

 Do turnaje bylo přihlášeno 40 dvojic, pár týmů se nakonec omluvilo. 

Neregistrovaní: finále: Kralupy - Dolní Beřkovice, které zvítězily. 

Registrovaní: finále: Tukánci - Nespeky - vítězi. 

 Turnaj byl dotován 20 000 Kč díky herně PokerStars.net. 
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Fotbal: 

 Fotbalová sezona skončila pro všechna naše družstva úspěchem - přední místa ve 

svých soutěžích. Bohužel nikdo nepostoupil výš. 

„A“ mužstvo  III. třída Praha-západ 4. místo 

„B“ mužstvo IV. třída Praha-západ 2. místo 

Dorost  I :A třída Středočeského kraje 2. místo 

Starší žáci Okresní přebor Praha-západ 3. místo 

Mladší žáci Okresní přebor Praha-západ 4. místo 

Starší přípravka Okresní přebor Praha-západ 3. místo 

Mladší přípravka Okresní přebor Praha-západ 2. místo 

 Družstvo dorostu, které nyní hraje: nejlepší umístění, výborná parta, výborní trenéři, 

ve dvou uplynulých sezonách mají bilanci: 46 zápasů, 38 výher, 4 remízy, 4 porážky 

(doma ani jedna). 

 22. června se na ukončení sezony konala na fotbalovém stadionu tradiční Dokopná, 

kde na závěr zahrála skupina TYP. 

 Po podzimní části sezony 2013/14 se nejlépe umístili mladší žáci na prvním místě a 

„A“ mužstvo na druhém místě. Minipřípravku, kam se hlásí stále další zájemci zastupují 

dvě mužstva v soutěžích Středočeského kraje.  

 12 ZM 18. prosince schválilo účelový dar SK Roztoky ve výši 45 000 Kč na investici 

do kabin pro fotbalisty, 

 V prosinci proběhla Valná hromada SK Roztoky. 

 

Další rekord! 

 Pana Vladimíra Vidima z Roztok každý zná jako ochotného a šikovného majitele 

zámečnictví a prodejce i opraváře jízdních kol. On je ale také držitel několika rekordů na 

silničním kole (2004), jednokolejce (2006) a propadl lásce k historickým vysokým kolům - 

rekordy (2000, 2001, 2013).  
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 Kola si sám staví, včetně replik vysokých kol, i těch soutěžních (měl připraveny dvě), 

na kterých se v červenci vydal ke svému zatím poslednímu 

rekordu. 

 19. července 2013 se rozjel z Tyršova náměstí v 

Roztokách na pokoření neobvyklého rekordu v jízdě na 

vysokém kole po dobu 48 hodin, který ještě nikdo nezkusil. 

 Na Tyršově náměstí byl od 15 hodin kulturní program a stánek únětického pivovaru, 

který akci sponzoroval. V 17 hodin byla sládkem únětického pivovaru rekordní jízda 

odstartována. Odjelo také doprovodné vozidlo, komisaři Agentury Dobrý den, kteří na 

jízdu dohlíželi (pro uznání rekordu), televize, novináři i doprovod cyklistů, kteří se však 

mohli kdykoliv vrátit. 

 Vysoké kolo nemá brzdu, brzdí se protipohybem do pedálu, takže se kolo pomaličku 

zpomaluje. Proto je cesta z kopce těžší než do kopce. 

 K rekordu potřeboval spíš rovinu a minimální provoz. 

 Jezdil proto kolem Chlumína na Mělnicku, vše probíhalo podle plánu, nepříjemností 

byla podle jeho vyjádření hlavně moucha, která mu během jízdy vlétla do ucha. Celkem 

udělal 42 přestávek po 5 až 15 minutách. Pil iontové nápoje, do vody 

dával hořčík a jedl tyčinky proti křečím. Během závodu snědl ale i 

utopence a po 20 hodinách jízdy guláš a pivo. 

 Po dojezdu 48 hodin zimnice a odvoz. Rekord padl, Agentura 

Dobrý den mu byla stále v patách. Za 48 hodin ujel 805 km a 740 m. 

Několik okruhů mu dělal doprovod známý velocipedista Antonín 

Mittelbach, který ho k vysokým kolům přivedl. Gratulaci na dálku dostal od Josefa 

Zimovčáka, který v roce 2005 projel na stejném typu kola celou trasu Tour de France. 

Rekord bude zapsán do české knihy rekordů. 

 V Úněticích přijel opět na kole do pivovaru usměvavý a po převzetí gratulací si ještě 

zatancoval s manželkou. 

 Sama jsem viděla, že druhý den ráno už opět na kole, ale jiném, jel pro rohlíky zcela v 

pohodě. 
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 Město podpořilo akci technickým zázemím, podporou v Odraze, na plakátovacích 

plochách a příspěvkem 10 000 Kč na kulturní program. 

 

Orientační běh: 

 4. - 6. ledna se konalo zimní soustředění orientačních běžců OK Roztoky v 

Harrachově, kterého se zúčastnilo 20 dětí. 

 12. června uspořádal oddíl závod v orientačním běhu pro širokou veřejnost v pražské 

Stromovce. Závod byl určen dětem, ale našly se tratě i pro dospělé. Závod byl zařazen do 

série závodů pro děti, Žaket pražský pohár žactva a série závodů Orientace v přírodě. 

 

11. - 13. ledna lyžovala i tenisová škola. 

 Tenisová škola myslela na děti i o prázdninách. Organizovala letní kurzy tenisu a 

sportu v Žalově, kterých se mohl zúčastnit kdokoli z řad široké veřejnosti. Také tábor a 

tenisový kemp. 

 V září se konal Otevírací rodinný turnaj v pétanque spojený s grilováním, degustaci 

vína i soutěžemi pro děti. Po celé, září se konal vždy v sobotu od 17-20 hod. tenisový 

kurz zdarma, všechny soboty v říjnu dvě hodiny hry za cenu jedné. 

 
 14. prosince se odehrál 6. vánoční tenisový turnaj roztockého ITC v žalovské 

tenisové škole. Vítězi se stal pár L. Staněk a J. Slanec ml., kteří ve finále porazili pár 

P. Pecha a M. Cabalka. 

 
Jóga nad Vltavou 

 Pro praktikování jógy bylo otevřeno malé studio v ulici Nad Vltavou 2164a 

v Solníkách. Probíhá zde Vipassana jóga v češtině i angličtině, jóga s hlídáním dětí, jóga 

pro děti od 3-7 let, taneční a pohybová průprava děti 3-7 let, meditativní cvičení Čchi 

Kung, shiatsu, masáže a břišní tance. 

 Na podzim byl pro ženy připraven seminář Tantra jógy pro ženy s tajemstvím 

pánevního dna, vedla jej MUDr. Katka Lenka Lorencová. 
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Gabriela Jílková na okruzích… 

 11. - 12. května se konal v Rakousku šampionát, ve kterém se jela i třída Formula 

Renault 2.0, ve které již druhým rokem startuje. Z 19 vozů si dojela pro 2. místo. V další 

kvalifikaci musela pro poruchu vůz odstavit v boxech. 

 
 V Roztokách též působí schopný foosballkový tým pod jménem NEVIM DÁL. 

Sport či hra známá spíše jako stolní fotbálek. Za několik let postoupil ve Středočeském 

kraji z čtvrté nejnižší soutěže do druhé ligy. V loňské sezóně bojovali o postup do nejvyšší 

krajské soutěže. Tým hraje na stolech Rosengart (oficiální stoly určené pro ligu). 

Nejcennéjší je pohár z loňské sezony za 3. místo v druhé lize.  

  

 21. srpna se šlo opět na Řivnáč. 

  
 V Roztokách máme atletického rekordmana. 81 letý žalovský atlet Karel Šerpán se 

nesmazatelně zapsal do historie oblíbeného závodu Velká kunratická. Letos proběhl 

cílem už po jedenašedesáté, čímž o jeden start předstihl předchozího rekordmana. Závod 

se běhá vždy v listopadu, tedy jednou za rok, takže jeho rekord je neuvěřitelný. 

Více viz článek z časopisu Odraz v příloze kroniky. 
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Okolí Roztok 

 V Klecanech ani v letošním roce nebyla dokončena cyklostezka až k přívozu. 

 

 XI. ročník festivalu Tichý hlas pro Svatou zemi v Libčicích nad Vltavou se 9. června 

2013 nekonal z důvodů povodní.  

 

 Tak pouze Únětický pivovar v našem okolí vyniká činností. Za zmínku stojí 

zajištění pohoštění na oslavách Masopustu, když z Roztok přes Holý vrch dorazí 

všechny maškary na zábavu do Únětic, v červenci sponzoroval rekord pana Vladimíra 

Vidima na vysokém kole, jeho sládek tento pokus startoval v Roztokách a vítal 

rekordmana v pivovaře po dojezdu. 16. listopadu otvírali pivovarskou stodolu a narážely 

vánoční speciál, polotmavé jantarové pivo 13,50, který mohli ochutnat i návštěvníci 

Adventních trhů, které se konaly v již zmíněné stodole začátkem prosince. 
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Počasí 

 Leden - slunce svítilo méně než 20 hod., průměr je 50. Ani v únoru to nebylo lepší. 

Chybí vitamin D, hlavně starším lidem. Jeden z nejtemnějších začátků roku. 

 23. února (sobota) celý den chumelenice, asi 20 cm sněhu, lyžuje se i v Roztokách. 

V Praze výzva od policie, aby řidiči nevyjížděli. Do 15 hodin 

bylo v Praze 80 dopravních nehod. Nejhorší situace 

v okrajových částech města, hlavní tahy byly sjízdné. 

Autobusy až 20minutové zpoždění. Odpoledne začaly 

problémy na železnici. Desítky minut stály vlaky 

v hlavním městě, kde se komplikovala doprava Praha hl. nádraží, Praha-Bubeneč. Sníh 

zavál výhybky. Situace se dotkla 14 spojů včetně rychlíků i mezinárodních. 

V neděli dalších 10 cm. 

 Celý březen zima, vítr, ještě v noci ze 7. na 8. dubna byl v noci mráz Roztoky -40C, 

např. Kvilda -21,50C. Přes den slunce 50, ale večer vítr, zima. Nejstudenější březen od 

roku 1975. 

 Metro 11. dubna: Takový začátek jara nebyl 100 let! Letošní začátek jara byl 

nejchladnější od začátku měření, tedy od roku 1912. Průměrná teplota byla -10C.  

 
 Již koncem května stále pršelo, země byla nasycená vodou a začátkem června se 

v Roztokách opakovala povodeň po 11 letech. Nevyrovnala se naštěstí roku 2002, ale 

dosáhla 50leté vody. Podrobný popis průběhu povodní je zpracován v kapitole Město 

Roztoky - Povodně 2013. Tyto povodně nejvíce postihly Středočeský a Ústecký kraj, 970 

obcí a měst, škody cca 10 miliard. Extrémně chybí slunce. 

 
 Červenec byl naopak teplý a suchý, jeden z nejsušších od roku 1951. Konec července a 

začátek srpna, Roztoky 350C-pocitová teplota 40,30, v noci přes 210.. Kolapsy z horka. 

Následovaly  bouřky se silným větrem. 

 
 Podzim byl příjemný, ještě 28. října padl v Klementinu 33 let starý teplotní rekord, 

bylo 23,20C. 
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 Za listopad bylo překonáno 12 teplotních rekordů nejvíc za dobu měření.  

 Začátkem prosince mezi tlakovou níží na severovýchodě a vysokým tlakem na 

severozápadě k nám proudil silný vítr, který nejvíce řádil na severu Evropy (9 mrtvých), u 

nás byla nejhorší situace na severních horách. Krkonoše, Krušné hory - zákaz vycházení - 

silné poryvy větru, mnoho lidí bez proudu (vysoké i nízké napětí přetrhané), polámané 

stromy.  

 
 V noci z 5. na 6. prosince se při velkém větru zlomil a padl již rozsvícený vánoční 

strom na Tyršově náměstí. Nejhorší bylo dostat ven 

rozštípanou spodní část, která zůstala v železné rouře 

zapuštěné v zemi. 

Nikomu se nic nestalo, 

rozřezaly a uklidily vše Technické služby, maminky 

s kočárky dostaly pár větví na výzdobu a 10. prosince na 

náměstí stál nový strom, který vydržel až do Třech králů. 

 
 V Roztokách rozkvetlé, teplé Vánoce, ve světě ale Anglie velké povodně, USA mrazy 

až -400C. 
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