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Město Roztoky 

 

Historie 

450 let  v roce 1565 se ujal roztockého panství rytíř David Boryně ze Lhoty a  

  provedl rozsáhlou úpravu tvrze na renezanční zámek, 

160 let v roce 1855 se narodil a v roce 1935 zemřel významný český chemik,  

  Bohuslav Brauner, syn politika Františka Augusta Braunera a bratr  

  malířky Zdenky Braunerové, který je od roku 2013 pohřben na hřbitově  

  na Levém Hradci, 

160 let v roce 1855 byla v Nádražní ul. čp. 22 zřízena roztocká pošta, 

160 let v roce 1855 byla dostavěna jednopatrová školní budova na Kostelním 

  náměstí - dnešní MÚ, 

135 let v roce 1880 byla dokončena vila čp. 10 v Tichém údolí na místě původního 

  mlýna, 

 90 let v roce 1925 byla provedena rozsáhlá parcelace horních 

  Roztok, 

 25 let byl zvolen prvním polistopadovým předsedou MěNV  

  pan Vojtěch Sedláček, 

 10 let  byla na MÚ zřízena elektronická podatelna, 

 10 let v roce 2005 byla otevřena Zahrada vůní, která  

  vznikla na místě zarostlé zahrady u lékárny, 

  5 let v roce 2010 byla otevřena přeložka  

  silnice II/242  a byl uzavřen   

  železniční přejezd s věčně staženými 

  závorami. 
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Současnost 

 Roztoky mají v současné době katastrální výměru 8,44 km2..Jsou jednou obcí, která 

zahrnuje dvě katastrální území, Roztoky u Prahy a Žalov.  

 Jsou pověřenou obcí, jejich nadřízenou obcí je obec s rozšířenou působností pro Prahu 

západ, obec Černošice.  

V letošním roce na zasedáních ZM a jednáních RM se rozhodlo: 

1. zasedání ZM  -  14. ledna  

 schválilo územní rozpočet na rok 2015 jako schodkový, ve výši 155 913 295,00 Kč 

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

 Schodkové hospodaření bude sloužit k financování investičních akcí v hodnotě cca 

 50 mil. Kč. Jeho čerpání k 31. prosinci 2015  -  145 090 812,80 Kč. 

 

1. jednání RM  -  19. ledna 

 schválila vnitřní směrnici č. 3/2015 - Zásady a postupy při zadávání veřejných 

 zakázek malého rozsahu, platnost od 1. února 2015, 

 souhlasila se změnou stavby před dokončením domu čp. 155 TU, vila Amálka a 

 udělila výjimku ze stavební uzávěry pro přístavbu zimní zahrady, 

 souhlasila s vyplacením příspěvku 1 500 Kč měsíčně poskytovaného zákonným 

 zástupcům dítěte nepřijatého ve školním roce 2014/15 do veřejné MŠ, 

 vzala na vědomí předloženou Studii proveditelnosti zřízení městské kompostárny na 

 zpracování biologických odpadů. Vzhledem k náročnosti a vysokému finančnímu 

 zatížení souhlasila s pokračováním v zavedeném systému separace odpadů a 

 investici městu nedoporučila. 

 

2. zasedání ZM  -  28. ledna 

 schválilo poskytnutí dotace na rok 2015 neziskové organizaci: 

  Svaz postižených civilizačními chorobami ve výši 58 000 Kč, 

 Roztoč  143 000 Kč,  



6 
 

 Sokol Roztoky 190 000 Kč, 

 SK Roztoky 180 000 Kč, 

 vzalo na vědomí vnitřní směrnici č. 3/2015 a zrušilo vnitřní směrnici č. 5/2012, 

 zřídilo pracovní skupinu pro dopravu ve složení: Stanislav Čáslavka (předseda), 

 Vít Calta, Petr Frint, Jan Jakob, Luděk Kořínek, Michal Přikryl, Eva Sodomová a 

 Jitka Šrejberová, 

 souhlasilo s provedením kamerové prohlídky splaškové kanalizace spolu s měřením 

 ovality Na Panenské za cenu 32 000 Kč. 

 

2. jednání RM  -  4. února 

 jmenovala na návrh tajemníka MÚ Mgr. Kateřinu Skutilovou do funkce vedoucí 

 Odboru kancelář vedení města s účinností od 9. února 2015, 

 souhlasila s vypsáním výběrového řízení na osobu městského architekta, 

 souhlasila s pronájmem nebytového prostoru č. 102 (39,20m3), Nádražní čp. 22, 

 Roztoky za účelem poskytování služeb v oblasti pojišťovnictví České pojišťovny, 

 schválila výjimku při zadávání veřejných zakázek pro autorský dozor při 

 vybudování komunikace v ulici Třebízského ve výši 48 000 Kč, 

 schválila výjimku při zadávání veřejných zakázek pro uzavření smlouvy s firmou 

 VYDIS na kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení v ul. Třebízského v ceně 

 199 443 Kč s DPH, 

 schválila podmínky pro přiznání jednorázového finančního příspěvku z rozpočtu 

 města a uložila MÚ jejich zveřejnění v městském časopise Odraz, 

  uložila TS vyčištění protipovodňového příkopu po pravé straně vozovky v Tichém 

 údolí (směrem k Maxmiliánce) proti čp. 124, od hranice pozemku náležejícího k čp. 

 687 až za parkoviště u bývalého hotelu, kde je vyústění do Únětického potoka. 
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3. zasedání ZM  -  25. února 

 souhlasilo s provedením komplexních pozemkových úprav na městských 

 zemědělských pozemcích v k.ú. Žalov a v k.ú. Roztoky u Prahy. 

 

3. jednání RM  -  11. března 

 vzala na vědomí analytickou část strategického plánu města Roztoky, 

 uložila zpracovat a podat žádost o dotaci na ozelenění ulice Jana Palacha včetně 

 mobiliáře na Fondu zemědělství a životního prostředí Stk, 

 vzala na vědomí dopis AK Havel v zastoupení společnosti Ekospol, týkající se 

 stavební uzávěry v lokalitě Dubečnice a uložila MÚ zajistit právní stanovisko 

 k tomuto dopisu. 

 

4. zasedání ZM  -  25. března 

 vzalo na vědomí návrh zadání změny č. 1 regulačního plánu Roztoky-Panenská II 

 včetně požadavků dotčených orgánů a uplatnění požadavků veřejnosti a města, 

 schválilo zadání změny č.1. RP Panenská II. v předložené podobě s tím, že ZM 

 považuje za přiměřenou šíři pásu zeleně kolem ulice Lidická min. 8 m, 

 schválilo OZV města Roztoky č. 1/2015 „O stanovení systému shromažďování, 

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

 se stavebním odpadem na území města Roztoky ve znění přijatých změn, 

 uložilo MÚ vypracovat záměr síťového propojení objektů města,  

 schválilo sazbu za zřízení všech druhů věcných břemen ve výši 300 Kč/1bm (m2) + 

 DPH, minimálně však 1 000 Kč + DPH, 

 vzalo na vědomí informaci o provedení kamerové prohlídky splaškové kanalizace 

 v lokalitě Na Panenské a vyhotovení technické zprávy, 

 je srozuměno s okamžitým zrušením koncesního řízení z důvodu nedostatečného 

 počtu přijatých přihlášek k účasti. 
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4. jednání RM  -  15. dubna 

 požádala Stavební úřad Roztoky o prověření výpustí a dalších staveb zasahujících 

 do koryta Žalovského potoka, 

 vzala na vědomí informaci předsedkyně školské komise ohledně dětí se specifickými 

 potřebami ve vzdělávání a navrhuje tematickou komisi, věnovanou této problematice 

 v MŠ, 

 schválila realizaci více prací při rekonstrukci chodníků v lokalitách „u knihovny, u 

 železniční zastávky a ul. Puchmajerova ve výši 86 386 Kč bez DPH, 

 uložila zajištění podepření verandy vily čp. 110 a podání žádosti do příslušného 

 grantového programu MK o příspěvek na její rekonstrukci, 

 schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. ledna 2015 Územní studie 

 Roztoky-Dubečnice a Dodatek č. 1 jejího zadání, 

 vzala na vědomí rezignaci Tomáše Pařízka na člena i předsedu Komise životního 

 prostředí a jmenovala ke dni 15. dubna členem a předsedou této komise Jaroslava 

 Huka. 

 

 Na návrh vedení města vypsal tajemník MÚ výběrové řízení na pozici městského 

architekta. Ze šesti uchazečů byl vybrán Ing. arch. Tomáš Slavík, který na svůj poloviční 

úvazek nastoupil 20. dubna 2015.  

 

 23. dubna se konala na levohradeckém hřbitově pietní 

vzpomínka na transport smrti, který naší obcí projel koncem 

dubna před 70 lety. Vše proběhlo velice důstojně v režii Hradní 

stráže, věnce položili zástupci izraelského, německého a 

polského velvyslanectví, projev pronesl roztocký starosta Jan 

Jakob, úctu obětem vzdal ministr vlády ČR Jiří Dienstbier a 

izraelský ambasador pan Gary Koren. Velmi apelující řeč 

pronesl i přímý účastník bojů druhé světové války plukovník Pavel Vranský. Na závěr 

zazněla hymna v podání žáků druhé a třetí třídy naší ZŠ. 
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 Vzpomínková slavnost pokračovala u památníku 

roztockých židů, kde po zahájení starostou města promluvil 

Tomáš Kraus, představený Federace židovských obcí, který 

poděkoval městu za pravidelnou připomínku, která i mladší 

generaci připomíná hrůzy v naší zemi dnes již nepředstavitelné. 

 Další zastavení bylo ve dvoraně nádraží, kde po 

položení květinových darů přečetla paní Pavla Plachá 

z Historického servisu krátký výklad a poté vzpomínka 

vnučky pana Jana Najdra, přednosty stanice z roku 

1945, kde paní Zdeňka Žilová vzpomínala na svého 

dědečka a na vše, co ji o Roztokách vyprávěl. 

Jednotlivé projevy v příloze kroniky. 

 

  

 5. května se konala připomínka 70. výročí konce  

2. světové války na Školním náměstí u památníku 

padlých a na Levohradeckém náměstí v Žalově. 

 

 

5. zasedání ZM  -  29. dubna 

 souhlasilo s navýšenou částkou rozpočtu města o 81 000 Kč  z důvodu havárie 

 vodovodu v Nádražní čp. 21 (uteklo 2000m3 vody), 

 uložilo MU zajistit revizi stavu vodovodních přípojek a rozvodů v objektech města, 

 uložilo MU zajistit revizi smluv ke krytí škod z obdobných událostí,  

 souhlasilo s pořízením RP lokality Solníky z vlastního podnětu v rozsahu území 

 stanoveného platnou stavební uzávěrou a jmenovalo do konce volebního období 

 2014-2018 určeného zastupitele Michala Hadrabu, pořizovatelem bude MU 

 Roztoky, 
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 uložilo MU zajistit uložení rezervních chrániček do rekonstruované ulice Jana 

 Palacha v úseku od ul. Jungmannova po Školní nám., v maximální výši 80 000 Kč, 

 souhlasilo s uvolněním částky 500 000 Kč na zabezpečení komunikace v ulici 

 Potoky, 

 uložilo MU zajistit odborný posudek odtokových poměrů z poldru Na Panenské ve 

 vlastnictví firmy Talora,a.s. tak, aby poldr splnil svůj účel a zmírnily se kulminační 

 odtoky do Žalovského potoka. 

 

5. jednání RM  -  13. května 

 schválila závěry komise na zhotovení PD pro protipovodňovou ochranu v dolních 

 Roztokách s dodavatelem Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., 

 souhlasila s realizací projektu na převzetí sběrné sítě pro tříděný sběr využitelných 

 komunálních odpadů se společností EKO-KOM,a.s. a vzala na vědomí Projekt 

 obnovy a rozvoje sběrné sítě nádob na využitelné komunální odpady včetně obalové 

 složky v letech 2015-2019, 

 schválila výjimku při zadávání VZ pro smlouvu s firmou Vydis,a.s. na realizaci 

 ochrany kabelů PRE v ul Wolkerova za cenu 74 973 Kč bez DPH, 

 poskytla záštitu města na akci oprava krovů a střechy kostela Sv. Klimenta na 

 Levém Hradci, 

 souhlasila s rozšířením kamerového systému města v předloženém rozsahu, 

 uložila MU ve spolupráci s MP zajistit zapojení bezpečnostních kamer soukromých 

 vlastníků nemovitostí do kamerového systému města, pokud o to vlastníci požádají, 

 zřídila pracovní skupinu pro vypracování koncepce optické sítě města ve složení: M. 

 Hadraba, P. Macoun, O. Mirtes, J. Polák, kterou povede p. Macoun, 

 uložila odboru OSRMŽP zajistit okamžité zpracování aktualizace generelu 

 odvodnění a zahájení projekčních prací. 
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6. zasedání ZM  -  27. května 

 uložilo MU zajistit zaměření vil čp.110 a 125 v Tichém údolí včetně souvisejících 

 pozemků a  zeleně, 

 vyjádřilo svou vůli zachovat vily č.110 a 125 v Tichém údolí jako historický celek 

 v majetku města, 

 uložilo RM, aby v případě vily čp.110 pokračovala v jednání s Federací židovských 

 obcí, 

 považovalo z hlediska a potřeb města, při respektování památkové ochrany a 

 veřejného využití vily čp. 125, za nejvýhodnější využití vily pro MŠ s 1 třídou 

 v přízemí a pro potřeby spolkové činnosti v prvním patře, 

 a) považuje z hlediska hospodárnosti a možnosti získat co nejvíce prostředků, aby 

  projektová dokumentace umožňovala alternativní využití prvního patra jak pro 

  spolkové prostory, tak pro druhou třídu MŠ, 

 b) ukládá podat žádost o dotaci v rámci IROP tak, aby obě patra byla využita pro 

  MŠ, 

 c) souhlasí s tím, aby v případě, že do konce srpna 2016 město nezíská příslušnou 

  dotaci, byla na podzim 2016 zahájena rekonstrukce s využitím vily pro MŠ 

  (1. třídu) v přízemí a pro potřeby spolkové činnosti v prvním patře. V případě  

  získání dotace bude v obou patrech MŠ, 

 d) uložila MU zajistit projektovou dokumentaci na rekonstrukci vily čp. 125 s tím, 

  že v rámci rekonstrukce bude posíleno statické zajištění pro budoucí využití  

  půdních prostor a bude řešit i úpravu okolního parku, 

 vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/20165 o ochraně nočního klidu a regulaci 

 hlučných činností, 

 vzalo na vědomí rezignaci Martina Kohouta na člena FV a zvolilo do FV Martinu 

 Krátkou, 

  vzalo na vědomí rezignaci Josefa Mudry na člena KV a zvolilo do KV Lukáše 

 Mirtese, 
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 vzalo na vědomí revizi stavu vodovodních přípojek v objektech města a souhlasilo

 s postupnou výměnou litinových vodovodních přípojek za plastové dle potřeby. 

6. jednání RM  -  10. června 

 schválila vícenáklady ve výši 2 493 108 Kč při rekonstrukci komunikací v ulicích Na 

 Valech, Pod Řivnáčem, Wolkerova, Třebízského, 

 vzala na vědomí vícenáklady ve výši 92 223 Kč bez DPH při změně projektu 

 venkovního hřiště pro ZŠ Roztoky, 

 schválila vybavení horolezecké stěny ve výši 166 000 s DPH od společnosti ALPIN-

 BUFEX, 

 souhlasila se zpracováním územní studie-Sportovně rekreační centrum a marina 

 Roztoky pro lokalitu u přívozu do Klecan, jejímž pořizovatelem bude MU Roztoky, 

 souhlasila se zajištěním technické pomoci při pořízení RP Solníky Ing. arch. Radkem 

 Bočkem za maximální cenu 50 000 Kč bez DPH, 

 schválila Vnitřní pravidla organizace poskytování služby péče o dítě v dětské 

 skupině a Plán výchovy a péče o dítě, rozvoje schopností, kulturních a hygienických 

 návyků dítěte, 

 pověřila starostu města jednáním se zástupci MČ Praha 6 ve věci finančního podílu 

 na zřízení záchytného parkoviště u železniční stanice Roztoky a ověřením možnosti 

 jeho výstavby na pozemcích ve správě SŽDC a uložila prověřit možnost financování 

 řízení záchytného parkoviště z dotací. 

 

7. zasedání ZM  -  24. června 

 vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se stanovují koeficienty pro 

 výpočet daně z nemovitých věcí. 

 

7. jednání RM  -  8. července 

 schválila smlouvu o nájmu mezi Městem Roztoky a TJ Sokol Roztoky v projednaném 

 znění, 
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 schválila závěry komise „rekonstrukce vybraných komunikací v katastru obce 

 Roztoky pro rok 2015,“ 

 schválila „Vyhotovení studie proveditelnosti intenzifikace ČOV Roztoky, 

 schválila navrhovaný postup pracovní skupiny „vily Tiché údolí“ při pořizování 

 nezbytné projektové dokumentace pro realizaci rekonstrukce vily čp. 125 a pro 

 podání žádosti o dotaci IROP, 

 schválila závěry komise pro hodnocení přihlášek k účasti v koncesním řízení na 

 provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Roztoky a přijala 

 přihlášku uchazeče Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice a vyloučila 

 z účasti uchazeče V a K Zápy, s.r.o. Brandýs nad Labem pro neprokázání 

 kvalifikace pro účast v koncesním řízení, 

 schválila kritéria pro přijímání dětí do dětské skupiny provozované městem Roztoky, 

 souhlasila se záměrem „Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - Plavební komory 

 Roztoky dle projektové dokumentace Sweco Hydroprojekt, a.s. z roku 2014, 

 souhlasila se spoluúčastí města s rekonstrukcí povrchu ulice Svojsíkovy sady, uvítala 

 iniciativu občanů a uložila zajistit projekt na rekonstrukci této ulice. 

 

8. jednání RM  -  22. července 

 schválila výsledek VZ na služby „Zpracování změny č. 1 RP Panenská II, 

 zpracovatel Akad. Arch. Tomáš Turek, Roztoky za cenu 149 000 Kč, 

 stanovila podmínky pro záměr výstavby administrativního objektu společnosti Pohl 

 CZ,a.s., který jinak považuje za přínosný pro danou lokalitu, 

 schválila vícenáklady na dodání materiálu pro veřejné osvětlení v ul. Jana Palacha a 

 Puchmajerova ve výši 433 090 Kč bez DPH, 

 souhlasila s využitím nabídky společnosti Panoramas s.r.o. na vytvoření virtuální 

 prohlídky města (v rozsahu dvou vzletů dronu a čtyř bodů zájmu). 
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9. jednání RM  -  12. srpna  

  schválila znění směrnice č.6/2015 k provádění zákona č. 106/1999 Sb., o

 svobodném přístupu k informacím, 

 schválila předložený návrh smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské 

 skupině s úpravami, 

 schválila prostředky na rekonstrukce vodovodního potrubí v ulicích Smetanova, 

 Sedláčkova a  Vidimova ve výši 2 564 533 Kč bez DPH,  

 udělila výjimku ze směrnice pro VZ pro přímé zadání rekonstrukce armaturní šachty 

 na vodovodním přivaděči provozovateli městských vodovodů a kanalizací - SČVK, 

 a.s.  z důvodů enormně výhodné nabídky řešení tohoto havarijního stavu a uložila 

 navýšit prostředky kapitoly pitná voda o potřebných 670 000 Kč, 

 schválila vícepráce v rámci rekonstrukce ulice Jana Palacha: 

- odstranění pařezů 19 250 Kč 

- sanace pláně vápennou stabilizací 881 401 Kč 

- zásyp drenážní rýhy štěrkem 748 995 Kč, 

 nesouhlasila s návrhem stavby „Roztoky - potok“ investora Talora, a.s. a je názoru 

 v souladu s vyjádřením Odboru územního plánování MÚ Černošice, že stavba není 

 v souladu s platným RP Žalov - Panenská II, 

 vzala na vědomí uvolnění mandátu v ZM ke dni 25. července 2015 (úmrtí Ladislava 

 Kantora) a předala osvědčení o zvolení členem ZM náhradnici za volební stranu  

 Volba pro město Roztoky, paní Mgr. Janě Chržové, 

 schválila výjimku z VZ na realizaci překládky vysokého napětí v ul. Jana Palacha 

 v ceně 287 631 Kč bez DPH, 

 vzala na vědomí a nesouhlasila s výzvou KúStk ke zrušení předmětné stavební 

 uzávěry a uložila starostovi města informovat KúStk o krocích, které byly započaty 

 ve věci příslušných regulativů. 
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8. zasedání ZM  -  26. srpna  

 zvolilo členem a předsedou Kontrolního výboru ZM Martina Matase, 

 rozhodlo o pořízení RP Roztoky - Horní Žalov a jmenovalo pro něj určeného 

 zastupitele do konce volebního období Ing. Michala Hadrabu, 

 souhlasilo s prodejem dvou obsazených bytů v půdních vestavbách v Braunerově 

 ulici, 

 přijalo dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální péče, dále 

 dotaci ve výši 80 000 Kč od Stk na vybavení městské knihovny novým mobiliářem, a 

 dotaci ve výši 304 200 Kč od Stk na repasování a dovybavení zásahového vozu 

 CAS32, 

 vzalo na vědomí návrh zadání územního plánu zpracovaný pořizovatelem a nemá 

 námitek k zahájení projednávání tohoto návrhu. 

10. jednání RM  -  9. září 

 schválila Technickým službám zakoupení dodávkového vozu v hodnotě 150 000 Kč 

 a stroje na odstraňování plevelů v hodnotě 91 000 Kč, 

 stanovila cenu za plošný inzerát uvnitř časopisu Odraz na 1 400 Kč bez DPH, 

 souhlasila s pronájmem části pozemku parc. č. 37 v k.ú. Roztoky o výměře 7,2m2 na 

 dobu neurčitou za cenu 300 Kč/m2/rok za účelem zřízení a provozování zahrádky 

 kavárny Kofííí s podmínkou, venkovní posezení nebude bránit průchodu chodců a 

 kočárků po chodníku, 

 vzala na vědomí informaci o zakázce „Dodávka překážek street charakteru pro 

 skateboarding na DH Obránců míru v celkové výši 423 500 Kč včetně DPH, 

 souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s Ing. arch. Radkem Bočkem na zajištění 

 technické pomoci při pořízení RP Roztoky-Horní Žalov za maximální cenu 50 000 

 Kč bez DPH, 

 souhlasila se záměrem výstavby 6 bytových (polyfunkčních) domů na pozemcích 

 2142/1,2142/2,2142/3,2142/4,2143,2146 v k.ú. Roztoky (Nádražní ul.), dle 

 projektové dokumentace ze dne 21. května 2015, 
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 jmenovala pracovní skupinu pro spolupráci na studii řešení ČOV, 

 zřídila komisi RM pro dopravu ve složení: Stanislav Čáslavka (předseda), Vít Calta, 

 Petr Frint, Jan Jakob, Luděk Kořínek, Michal Přikryl, Eva Sodomová, a Jitka 

 Šrejberová, 

 vzala na vědomí rezignaci V. Sodomy na členství v komisi pro sport a jmenovala 

 členem komise Lubomíra Valíka ml., 

 vzala na vědomí informaci starosty o postupu výstavby objektu pro dětskou 

 skupinu (azbest). 

 Ve dnech 11. až 13 září přijela na pozvání starosty našeho města delegace vedení 

partnerského města Skawina v Polsku. U příležitosti 10. výročí uzavření partnerské 

smlouvy mezi oběma městy bylo podepsáno memorandum o další spolupráci obou měst.  

Vzájemné vztahy se rozvíjí především mezi školami a spolky.  

  

 Již v loňském roce se RM rozhodla vyrovnat s dědictvím z konce druhé světové 

války, s hromadnými hroby německých vojáků a roztockých občanů (kolaborantů), 

zabitých před sedmdesáti lety v naší obci a nedůstojně pohřbených v Roztockém háji.  

 Ve spolupráci s Ministerstvem obrany, německým 

spolkem Volksbund Deutsche Kriegsgraberfürsorge a 

vlastníky pozemků bylo rozhodnuto nechat ostatky 

exhumovat a převézt do Chebu, kde je k tomuto účelu 

zřízen a německou stranou financován válečný hřbitov. 

Po souhlasu majitelů pozemků byl navázán kontakt 

s Igorem Nachtigallem, který se v praxi zabývá již mnoho let vyzvedáváním válečných 

ostatků. 

 Dne 14. září 2015 začal průzkum pískovny, která se za 70 let změnila. Zásadním 

způsobem pomohl pan Miroslav Košťál, který událost pamatoval v chlapeckém věku (jeho 

otec sloužil v Roztokách jako četník). Pan Košťál přesně identifikoval místo, kde se 

nacházely dva ze tří předpokládaných hrobů.  
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 Celkový počet nalezených koster bylo 30, z toho 

29 v hromadném hrobě a jedna v hrobě několik 

metrů od něj. Kromě lidských ostatků byly nalezeny 

dvě vojenské známky, několik prstýnků, kovový 

odznak atd. Tyto věci byly předány do 

Středočeského muzea. 

 Průběh exhumace dokumentovali pánové Nachtigall a Boloňský. O celé akci byla 

vydána Igorem Hachtigallem úřední zpráva, ve svých tiscích ji popíše i Středočeské 

muzeum. Ostatky nalezené v pískovně byly letos v říjnu pietně uloženy do válečného 

hrobu v Chebu. 

 Prostor pískovny je nyní důkladně prozkoumán a žádný další hrob ani jiné válečné  

pozůstatky již neobsahuje.    Výběr z článku v časopise Odraz  č. 10/2015 viz příloha kroniky, foto město. 

 

9. zasedání ZM  -  23. září 

 nevyhovělo žádosti Sdružení zábavního průmyslu UNASO o změně zákazu 

 provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce, 

 schválilo zadání RP Roztoky-Tiché údolí a vzalo na vědomí vyhodnocení 

 požadavků a stanovisek dotčených orgánů a připomínek veřejnosti, 

 vzalo na vědomí rezignaci člena KV p. Václava Strnada a jmenovalo členem KV  

 p. Michala Kinského. 

 

11. jednání RM  -  7. října 

 vzala na vědomí informaci o problému s azbestem objektu v prostoru areálu Sokola, 

 z důvodu nálezu azbestu ustupuje od záměru zřízení dětské skupiny v objektu 

 v prostoru areálu Sokola a uložila do příštího jednání RM vypracovat PD pro 

 nízkonákladovou opravu objektu tohoto objektu za účelem zřízení archivu MÚ a 

 jednat s vedením Sokola o možnosti nájmu tohoto objektu za účelem zřízení archivu, 

 vzala na vědomí prognózu počtu dětí v MŠ do roku 2021, 
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 doporučila ZM zrušit usnesení, že ve vile čp.125 bude umístěna MŠ a doporučila 

 využít vilu čp.125 jako bytový dům a pokusit se o získání dotace s termínem žádosti 

 do června 2016, 

 uložila starostovi města ve spolupráci s ředitelem ZŠ, školskou komisí a městským 

 architektem zadání prověřovací studie možnosti výstavby nového objektu ZŠ 

 v severní části pozemků č. 3601 a 3602/4, k.ú. Žalov pro třídy a novou školní 

 kuchyni, 

 schválila zhotovení PD pro splaškovou kanalizaci ve vybraných lokalitách Roztok 

 za nabídkovou cenu 462 500 Kč bez DPH, 

 souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání č. 101.0 a 

 101.1, Nádražní 21 Roztoky a pronájem části pozemku p.č. 37 sloužící jako 

 předzahrádka restaurace, dohodou ke dni 7. října 2015, 

 souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na prostory 101.0 a 101.1 firmě PAELE 

 FOOD, s.r.o. Praha 7 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za cenu 700 

 Kč/m2/rok + zálohy na služby, s platností od 8. října 2015. Veškeré náklady spojené 

 s případnou úpravou prostor ponese nájemce a nebudou kompenzovány, nájemní 

 prostory části pozemku p.č.37 o výměře 30 m2 předzahrádka) bylo pronajato za 

 stejných podmínek, pouze za cenu 300 Kč/m2/rok. 

 

12. jednání RM  -  21. října 

 vzala na vědomí záznam z místního šetření a ústního jednání za účelem uspořádání 

 zeleně a mobiliáře v průběžných zelených pruzích, včetně projednání možnosti 

 umístění nových autobusových zastávek MHD v ulici Jana Palacha. 

 

10. zasedání ZM  -  21. října  

 vzalo na vědomí návrh Územní studie Dubečnice a vyžádalo si právní stanovisko 

 k možnosti rizika finanční náhrady v souvislosti s případnou změnou ÚP dle 

 varianty 2 a 3 a ve vztahu k variantě 4, 
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 vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o zákazu požívání alkoholických 

 nápojů na veřejném prostranství a ruší vyhlášku č.4/2011, 

 vzalo na vědomí postup RM v záležitosti zřízení dětské skupiny a předškolních 

 zařízení a Prognózu počtu dětí v MŠ do roku 2021. 

 

13. jednání RM -  4. listopadu 

 vzala na vědomí studii úprav Levého Hradce i etapizovaný rozpis prací včetně 

 finančního vyčíslení, a žádala o předložení řešení vstupního prostoru a kolumbária, 

 souhlasila se záměrem novostavby RD na pozemku č.2448/3, k.ú. Žalov s tím, že 

 v rámci výstavby bude proveden propustek pro Žalovský potok o min. průměru 800 

 mm a na vlastním pozemku umístěna minimálně dvě parkovací místa pro osobní 

 automobily, 

 doporučuje omezit parkování v prostoru ul. Jana Palacha před domy čp. 506 a čp. 

 544 pomocí vodorovného značení a nesouhlasí s umístěním jakýchkoliv zábran v této 

 ulici., 

 uložila zadat aktualizaci generelu odvodnění k.ú. Žalov stávajícímu zpracovateli, 

 schválila znění zadávací dokumentace VZ „montovaná MŠ na pozemku p.č. 117 

 v Roztokách - projektová příprava a realizace stavby“, 

 schválila znění zadávací dokumentace VZ „Objekt MŠ v ulici Palackého 

 v Roztokách - projektová příprava a dodávka stavby“, 

 schválila výsledek VZ „Zpracování územní studie Přívoz“ za nabídkovou cenu 

 160 000 Kč, 

 navýšila od 1. ledna 2016 pracovní síly v Městské knihovně na 2,5 úvazku, 

 schválila nabídku na rozšíření kamerového systému města Roztoky  společnosti 

 Connect plus s.r.o. ve výši 207 936 Kč bez DPH, 

 vzala na vědomí informaci o parkovacích zónách na Praze 6, 

 vzala na vědomí žalobu Ekospolu a.s. proti nezákonnému zásahu, 

 vzala na vědomí informaci o sporu na pozemcích školní zahrady. 
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11. zasedání ZM  -  18. listopadu 

 doporučilo k dopracování variantu č. 4 Územní studie Dubečnice, zpracované 

 společností DGGG, ing. arch. Pavlem Grassem a Ing. arch. Ivanem Gogoilákem, 

 schválilo na doporučení RM Strategický plán města Roztoky na období 2015-2025. 

 

14. jednání RM  -  2. prosince 

 uložila zajištění zpracování projektové dokumentace na dva sociální byty v půdních 

 prostorách domu v Nádražní čp. 22, 

 uložila vypsat výběrové řízení na rekonstrukci verandy čp. 110 a na revitalizaci 

 okolí Levého Hradce, 

 schválila závěry komise „výběr správce počítačové sítě MÚ Roztoky pro období 

 2016-2019, firmou PROFNET,s.r.o., Chrášťany s cenou měsíčního paušálu ve výši 

 3 900 Kč bez DPH, 

 schválila závěry komise na plynofikaci bytů v BD Jungmannova 286 v Roztokách 

 za nabídkovou cenu 766 666,66 Kč včetně DPH, 

 vzala na vědomí nabídku vlastníků pozemků v lokalitě „U přívozu“ k jejich prodeji, 

 ale jejich navržená cena je pro město nepřijatelná, 

 souhlasila s prodloužením platnosti smluv se SVVK do 30. června 2016, 

 souhlasila s vydáním souhlasného stanoviska pro připojení 360 EO MČ Suchdol. 

 Tato kapacita je v souladu se smluvními závazky z roku 2009, 

 vzala na vědomí rezignaci Milana Štochela na člena komise stavební a rozvoje města 

 a jmenovala členem komise Jiřího Macáka, 

 odvolala z dopravní komise Milana Veselého a jmenovala členem Jakuba Ševčíka. 

 

15. jednání RM  -  16. prosince 

 schválila závěry komise na Montovanou MŠ na pozemku p.č. 117 v Roztokách 

 s uzavřením realizační smlouvy s Haas Fertigbau Chanovice za cenu 4 791 119 Kč 

 bez DPH, 



21 
 

 schválila závěry komise na vybudování MŠ s názvem Objekt MŠ Palackého ulice 

 v Roztokách se stejnou firmou za cenu 7 821 180,60 Kč bez DPH, 

 vzala na vědomí Vzdání se pracovního místa ředitele Základní školy Roztoky, pana 

 Mgr. Petra Bezděky, která byla podána k 16. prosinci 2015 a  

 pověřila s účinností od 17. prosince 2015 řízením ZŠ Roztoky pana Mgr. Josefa 

 Vondru do doby, než převezme tuto funkci ředitel, který vzejde z konkurzního 

 řízení. 

 

12. zasedání ZM  -  16. prosince 

 vzalo na vědomí informaci starosty o vzdání se pracovního místa ředitele pana 

 Petra Bezděky k 16. prosinci 2015 a pověření pana Josefa Vondry řízením ZŠ od 

 17.  prosince 2015, 

 schválilo dodatky ke smlouvám mezi městem a současným provozovatelem  městských 

 vodovodů a kanalizací - SČVK, a.s. pro provozování vodohospodářské 

 infrastruktury do 30. června 2016, 

 schválilo na základě předloženého návrhu SčVK, a.s. a souhlasu RM ceny vodného 

 a stočného pro rok 2016 a to ve výši: vodné 32,19 Kč/m3 a stočné 29,09 Kč/m3, 

 celkem vodné a stočné 61,28 Kč/m3 bez DPH, 

 vydalo obecně závaznou vyhlášku č.5/2015 o místních poplatcích s účinností od  

 1. ledna 2016, 

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

 Stanislava Boloňského, Petru Kazdovou a Jana Jakoba, 

 schválilo rozpočtový výhled na roky 2016 až 2019, 

 souhlasilo s prodejem pozemku parc. č. 3770 v k.ú. Žalov o výměře 4 607m2 za 

 cenu 680 000 Kč a uzavřením smlouvy s obcí Úholičky, 

 souhlasilo s uzavřením dohody o zrušení a vypořádání  spoluvlastnictví mezi městem 

 Roztoky a panem A.O. k pozemku p.č.2671 v k.ú. Žalov. Předmětem dohody bude 

 rozdělení pozemku p.č. 2671 v k.ú. Žalov v souladu s GP č. 1136-37/2015 na



22 
 

 pozemek p.č. 2671/1 o výměře 5083 m2, jehož výlučným vlastníkem se stane město 

 Roztoky a na pozemek p.č. 2671/2 o výměře 1523 m2, jehož výlučným vlastníkem se 

 stane pan A.O. a vypořádání zrušeného spoluvlastnictví. ZM souhlasilo 

 s uzavřením dohody, která obsahuje způsob vypořádání spoluvlastnictví k pozemku 

 p.č. 2671 v k.ú. Žalov spočívající v provedení výstavby dřevěného oplocení na hranici 

 nově vzniklých pozemků p.č. 2671/1 a 2671/2 v k.ú. Žalov se zabudovanou vstupní 

 bránou a překládky vodovodní přípojky k pozemku p.č. 2671/2 v k.ú. Žalov. 

Podrobnější informace v příloze kroniky. 

Foto J. Weberová 
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Obyvatelé města 

 K datu 31. prosince 2015 mělo město Roztoky cca 7 635 obyvatel (MÚ Roztoky), 

z toho muži 3 687, ženy 3 948. 

 Cizinci přihlášeni pouze k trvalému pobytu v Roztokách nejsou započteni. Odhadem 

je jich cca 500.  

 Dle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) mělo město Roztoky k 31. prosinci 

2015  8 123 obyvatel. 

 

V roce 2015 se narodilo  103 

  zemřelo 80 

  přihlásilo 262 

  odhlásilo 203 

  

 V letošním roce se konalo v nově zrekonstruované zasedací síni MÚ Vítání dětí 

ve dvou termínech: 14. května 28 dětí ve třech skupinách a 8. října 30 dětí ve třech 

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

 

  

Roztockým trojčatům, narozeným  

13. března 2009 již bylo 6 let.  

 

 

 Byly to ale poslední narozeniny, 

které slavili v Roztokách, potom se 

odstěhovali. 

Foto rodina 
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15. listopadu oslavili zlatou svatbu - 50 let společného života 

manželé Josef a Marja  Burešovi 

z Roztok 

 V lednu, červnu a září se sešli jubilanti z řad seniorů se starostou a zástupci města. 

Byli to senioři, kteří v roce 2015 dovršili 80, 85 nebo 90 a více let. 

 

 Pan Vojtěch Sedláček  -  v historickém úvodu kapitoly Město jsem jej zmínila jako 

prvního polistopadového starostu Roztok, v roce 2006 získal ocenění Sociální podnikatel 

roku 2006 (viz kronika města 2007) a v loňském roce se podílel na výpočtu slunečních 

hodin na vnější stěně nové ZŠ (kronika 2014). Na podzim letošního roku mu Nadace Via 

Bona udělila Cenu za otevírání nových cest. Jako iniciátor projektu Nejdřív střecha 

pomohl více než 150 lidem bez přístřeší překonat první dny bezdomovectví.  

 

 Krátce po obdržení ceny Dobrovolník roku Středočeského kraje ( kronika 2014) náhle 

zemřela 2. března 2015 paní Ing. Marie Nadrchalová ve věku 77 let. 

 33 let se věnovala péči o zdravotně handicapované a seniory, od roku 1982 vedla 

organizaci Svazu invalidů, nyní Svaz postižených civilizačními chorobami bez jakékoliv 

finanční odměny, Sama po dětské obrně s vážným fyzickým handicapem. 

 V únoru se rozhodla předat vedení ZO Roztoky mladším, o posledním únorovém 

víkendu vše zpracovala k předání a v noci zemřela. Bylo to krásné naplnění života. 

 25. července 2015 po dlouhé nemoci zemřel pan Ladislav Kantor (*25.11.1945), 

dlouholetý roztocký zastupitel a významný patriot města, který se zasazoval o prestiž 

Levého Hradce, rozkvět Žalova i celých Roztok,  byl častým přispěvatelem do městského 

časopisu Odraz, kterého byl i dlouhou dobu šéfredaktorem. Jako dlouholetý předseda 

Občanského sdružení Levý Hradec byl také zakladatel každoročního Dobytí vrchu 

Řivnáč během jediného dne bez použití kyslíku, konaném vždy 21. srpna. Byl svůj, 

neměnil své názory a v Roztokách se na něj jistě nikdy nezapomene.  

Více informací a fota v příloze kroniky. 
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Život ve městě  

 Největším oříškem k řešení pro tento rok bylo pro město určitě řešení mateřských škol, 

rekonstrukce ulice Jana Palacha a Puchmajerova, rozhodnutí o vilách čp. 110 a 125, 

výstavba firmy Ekospol Na Dubečnici a další, neméně významné akce.   

Rekonstrukce ulice Jana Palacha: 

 V letošním roce byla největší investicí města 

rekonstrukce ulice Jana Palacha. Tu dosud tvořily až 

po Školní nám. dva jednosměrné pruhy uprostřed se 

zeleným pásem se stromořadím. Další část až po ulici 

Puchmajerova byl jeden pruh bez povrchu, takže se 

jezdilo v jednom 

pruhu oboustranně a poslední část k ulici Haškova byl 

také jeden pruh obousměrný. Na vedlejší zelené části 

parkovaly na divoko auta. Místní obyvatelé chtěli 

pouze rozšíření jednoho jízdního pruhu. Bylo proto 

svoláno veřejné projednání akce na 21. května 2014, 

aby si obě strany vyjasnily svá stanoviska. Dostavilo se 9 občanů a 6 radních včetně 

starosty a obou místostarostů. K dohodě nedošlo, ale k vyjasnění stanovisek ano. 

 Pro zeleň v chodníkových partiích sestávající z kulovitých javorů starých přes 60 let 

by byla rekonstrukce ulice velmi náročná, proto po 

získání posudků bylo rozhodnuto o jejich kompletní 

výměně. Mladí jedinci javorů byly v předjaří vyjmuty 

a přesazeny. Vzrostlé ořešáky ve středovém pásu ulice 

byly zachovány, až na jeden, ten největší na Školním 

náměstí, který byl v blízkosti přechodu vozovky. Stalo 

se tak na podnět oddělení životního prostředí, které 

vycházelo z platného pasportu zeleně, kde byl strom uveden v dohledné době 

k odstranění. Přesto toto rozhodnutí bylo přijato s výhradami a ZM neschváleno. 
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 27. února 2015 bylo zahájeno kácení starých javorů v chodnících, které zajišťovaly 

technické služby města. 

 Po začátku prací byl hned provádějící firmou 

objeven problém, který si vyžádal změnu v dalším 

postupu prací. Příčinou bylo složení vrstev pod starou 

silnicí, ve kterých byl mnohem vyšší podíl spraší, než 

předpokládal projekt. Tyto spraše nezajišťovaly 

dostatečnou nosnost komunikace. Na základě konzultací s geologem stavby a autorem 

projektu bylo rozhodnuto stabilizovat a zpevnit spraše smícháním s vápnem. To bylo 

nutné provést mimo vozovku (možnost poškození plynového vedení), její vrácení a 

zaválcování. 

 V prostoru od ulice Jungmannova po Školní nám. byly uloženy rezervní chráničky. 

 Rekonstrukce byla provedena mezi ulicemi Nerudova a Haškova. Byly zachovány 

jednosměrné jízdní pásy (šíře 3m) v celé délce. 

Odvodnění je řešeno pomocí uličních vpustí na 

vnějším okraji parkovacího pruhu, které jsou v 

souladu s generelem odvodnění města zaústěny do 

vsakovacího žebra pod parkovacím pásem. Na 

vozovce (šíře 3m) nejsou retardéry, výrazně užší 

vozovka a platné omezení rychlosti jsou podle 

názorů policie i města dostačující. 
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 S dokončováním ulice Jana Palacha byla rekonstruována i část ulice Puchmajerova, 

a to mezi ulicemi Jana Palacha a Jungmannova. 

 

  

 

 

  

 Ulice Jana Palacha je už nyní velmi hezky upravená a těšíme se na jaro až se vše 

zazelená a výsadba bude dokončena, přesto jsou dotazy např. na praktičnost zeleného 

pásu a na zvlnění komunikace. Zelený pás je podle projektantů naprosto nezbytný pro 

vyrovnávání rozličné nivelity v různých částí ulice. S rozdíly se vyrovná snáze než 

chodníky, které jsou stanoveny normou.  Ke zvlnění dochází odvodněním dešťových vod a 

dorovnáváním terénu kvůli jednotlivým vjezdům na soukromé pozemky. 

 Technické služby a jejich spolupracovníci z odborné firmy vysázeli cca 50 stromů 

(stejný druh javoru mléče, který tam byl), mladí jedinci, kteří byli na jaře vyzvednuti byli 

vráceni na původní místo. Výsadba byla provedena od Tyršova náměstí až po ulici 

Puchmajerovu, v dalším úseku není možné stromy zasázet kvůli blízkosti inženýrských 

sítí a jejich ochranných pásem. Instalované odpadkové koše budou v příštím roce 

nahrazeny novým mobiliářem. 

 Možnost průjezdu ulicí J.P. autobusovou linkou 359 není zatím aktuální a bude 

podroben veřejné diskusi.  

 Celkově bylo za rekonstrukci ulic Jana Palacha a Puchmajerovu vynaloženo  

25 424 081,17 Kč. 
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Vily č. 110 a 125 v Tichém údolí: 

 Na květnovém jednání RM se rozhodovalo jak dál v rekonstrukci vil č.110 a 125 

v TU.  

  Již v roce 2014 byla zadána studie, která velmi kvalitně popisuje možnosti jejich 

využití.  RM v květnu jednoznačně navrhla vily 

neprodávat, jako první rekonstruovat tu, která 

to naléhavě potřebuje (čp. 125) a hledat 

možnosti postupné rekonstrukce druhé, 

zachovalejší vily 110 (stále obydlená nájemníky). 

ZM toto doporučení schválilo a navrhlo využití 

vily č.125 jako MŠ a spolkovou činnost. 

 Prozatím byl vyklizen nepořádek a v rámci 

Festivalu Svobody, uspořádaném sdružením 

Roztoč a SMR ve dnech 17. - 19. května se konaly 

tři komentované prohlídky sklepení památkově 

chráněné vily č. 110 a vystavených dobových 

pohlednic života v Tichém údolí a dolních 

Roztokách na přelomu 19. a 20. století. V úvodu 

prohlídky Mgr. Marcela Šášinková, největší bojovnice za zachování vil v majetku města, 

zájemce seznámila s historií vil a odpovídala i na četné dotazy. Během třech podvečerů se 

dostavilo cca 70 občanů. 

 20. května se konalo veřejné slyšení k této problematice v ZŠ Roztoky, kde autoři 

studie vysvětlili jednotlivé možnosti využití vil. Následné ZM 27. května jednoznačně 

pověřilo RM dalším jednání s Federací židovských obcí, která projevila zájem podílet se 

na rekonstrukci vily č.110 a využít objekt, nebo jeho část, pro expozici dokumentující 

život židovských obyvatel v Roztokách. Toto jednání však do konce roku nijak 

nepokročilo. 

 Vzhledem k nutným změnám v budování MŠ (kapitola Školství), bylo doporučeno 

RM změnit využití vily č.125  a využít ji jako bytový dům. 
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 Byla dokončena zadávací studie na vyjádření dopravních orgánů a památkářů na 

zajíždění minibusu do zahrady vily. 

 Pro vilu č. 110 byl architektem Tomášem Eflerem ve spolupráci s městem vypracován 

projekt k záchraně cenné dřevěné verandy, který je předán odboru památkové péče a 

odboru životního prostředí Černošice. 

 Technickými službami byl  

v parku proveden průklest 

suchých dřevin a částečné 

zprovoznění cesty do horních 

Roztok.  

 

 

Vědeckotechnické parky:   

 Park vědy Roztoky ukončil koncem srpna zkušební provoz a vstoupil do plného 

provozu. V investici za téměř 330 mil. Kč poskytuje více než 4 tisíce m2 ploch vědeckých 

pracovišť. Větší část prostor si pronajal americký průmyslový gigant Eaton. V 

současnosti pracuje v inovačním centru okolo 70 zaměstnanců, do budoucnosti se jich 

plánuje až 300. Vzhledem k obsazenosti jsou nyní v Parku vědy volné už jen některé 

prostory v horní části budovy, které jsou vhodné např. pro softwarový a hardwarový 

vývoj, vývoj elektroniky a mikroelektroniky či automatizace a optimalizace procesů. 

 Cílem Parku vědy je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim 

služby a prostory umožňující spolupráci mezi vysokými školami, výzkumem a 

podnikatelskou sférou. 

 V květnu uspořádaly společnosti Vědeckotechnický park Roztoky a Park vědy 

Roztoky opět Dny otevřených dveří, které byly tentokrát organizovány v obou parcích. 

Zájem byl nečekaně velký. Závěrem roku byli také pozváni k prohlídce představitelé 

města i zastupitelé.  
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Výstavba třetí části VTP: 

 Areál VTP 3 by měl vzniknout na žádost výzkumníků, neboť stávající parky mají již 

obsazené výzkumné prostory. Areál, který má vzniknout na místě bývalého Barumu 

v Žalově má nabídnout přes čtyři sta nových pracovních míst, služební byty a podzemní 

garáže. Neměl by mít proto negativní vliv na dopravní situaci v okolí. 

 Na únorovém ZM byla předvedena prezentace zástupců firmy Trigema, architekta 

Dana Smitky a manažera projektu VTP 3 Adama Šachla. Změnil se vzhled objektů, 

řešení dopravního napojení, firma se hlásí k řešení odtoku dešťových vod a je připravena 

s městem vyjednávat o nejvážnějším problému - nedostatečné kapacitě přečerpávací 

stanice nahoře v Potokách a celé čistírny odpadních vod. 

 18. února se konala veřejná prezentace projektu v zaplněném sále hotelu Academic. 

Vyjádřili se autoři projektu, iniciátorky petice proti výstavbě Pavla Voborníková a Yveta 

Pištěková, které pro petici sebraly přes 400 podpisů, i zastánci, kteří hájili využití tohoto 

typu, než např. postavení hal a skladových prostor. 

 Největší byly obavy z přílišné hmotnosti zástavby, nedostatečnosti vodních zdrojů a 

malé kapacity čističky. Pokračuje se dále v jednání. 

Dubečnice - Ekospol: 

 17. září byla představena v ZŠ variantní řešení pro územní studii Dubečnice.  

4 varianty návrhu byly představeny architekty Ivanem Gogolákem a Lukášem Grassem 

ze společnosti DGGG, která jej ve spolupráci s městem zpracovala. Představení proběhlo 

formou 30minutové prezentace s výkladem a následné diskusi. Otázky občanů se týkaly 

především procesu a účelu pořizování územní studie, její uvedení k životu v oblasti a 

vztah k majiteli pozemků, společnosti Ekospol, a.s. Za město odpovídali na otázky 

občanů zastupitelé Ing. Zdeněk Richter (autor připravovaného nového územního plánu 

Roztok a Ing. Michal Hadraba, předseda stavební komise). Na ně byly směrovány otázky 

ohledně nutnosti a procesních náležitostí postupu města, ochrana stávajících hodnot a 

charakteru obce i jejich technické a právní zabezpečení. Zástupci Ekospolu se nedostavili. 
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 Občané upozornili jak na specifické hodnoty tohoto území, tak na jeho problémy. 

Řešily se otázky sklonů ulic, doplnění stromořadí v konkrétních místech i velmi specifické 

povětrnostní podmínky. Zhotovitelé studie společně se zástupci města slíbili zohlednění 

připomínek v následujících fázích procesu. 

10 ZM 21.10.15  vzalo na vědomí návrh Územní studie Dubečnice a vyžádalo si 

  právní stanovisko k možnosti rizika finanční náhrady v souvislosti 

  se změnou ÚP dle varianty 2 a 3 a ve vztahu k variantě 4, 

13 RM 4.11.15 vzala na vědomí žalobu Ekospolu a.s. proti nezákonnému zásahu,  

14 ZM 18.11.15 doporučilo k dopracování variantu č. 4 Územní studie Dubečnice, 

    zpracované společností DGGG, ing. arch. Pavlem Grassem a Ing. 

arch. Ivanem Gogoilákem.  

 

Na Dubečnici: 

 V roce 2015 byla dokončena výstavba v ulici Zvoncové a dokončeny 3 vily v ulici 

Na  Pomezí. 

 

 

 

 

 

Nádražní ulice:  

 V Nádražní ulici byly stále hromady sutě, nic se do konce roku nezměnilo. 

RM 9.září souhlasila se záměrem výstavby 6 bytových (polyfunkčních) domů na 

pozemcích 2142/1,2142/2,2142/3,2142/4,2143,2146 v k.ú. Roztoky (Nádražní ul.), dle 

projektové dokumentace ze dne 21. května 2015. 
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Výstavba Na Panenské II. 

 ZM 29.4. uložilo MÚ zajistit odborný posudek odtokových poměrů z poldru Na 

Panenské ve vlastnictví firmy Talora,a.s. tak, aby poldr splnil 

svůj účel a zmírnily se kulminační odtoky do Žalovského 

potoka. Byla zahájena výstavba v ulici Václava Havla. 

Regulační plán Panenská II. 

 RM 12.8. nesouhlasila s návrhem stavby „Roztoky - potok“ investora Talora,a.s. a je 

názoru v souladu s vyjádřením Odboru územního plánování MÚ Černošice, že stavba 

není v souladu s platným RP Žalov-Panenská II. 

Regulační plán Horní Žalov 

 ZM 26.8. rozhodlo o pořízení RP Roztoky - Horní Žalov a jmenovalo pro něj 

určeného zastupitele do konce volebního období Ing. Michala Hadrabu. 

Regulační plán Solníky 

 ZM 29.4. souhlasilo s pořízením RP lokality Solníky z vlastního podnětu v rozsahu 

území stanoveného platnou stavební uzávěrou a jmenovalo do konce volebního období 

2014 - 2018 určeného zastupitele Michala Hadrabu, pořizovatelem bude MU Roztoky. 

Regulační plán Tiché údolí 

 ZM 23.9. schválilo zadání RP Roztoky-Tiché údolí a vzalo na vědomí vyhodnocení 

požadavků a stanovisek dotčených orgánů a připomínek veřejnosti. 

 V budově MÚ byla dokončena rekonstrukce zasedací síně MÚ včetně nového 

technického a interiérového vybavení. 

 V zasedací síni MÚ musela být provedena izolace 

stěn sanační omítkou. 

Obnažená stěna zasedací síně MÚ při rekonstrukci. 

Stěna mezi původní budovou - škola, (r.1855) a 

rozšiřující přístavbou o dvě třídy (r.1897) - původní i 

novější zdivo (dveře).                                                Foto RNDr.Ján Polák, vedoucí OSRŽ MÚ Roztoky 
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Komunikace v roce 2015: 

 Byla provedena kanalizace v ulici Wolkerova a dokončeny nové povrchy komunikací 

v ulicích Pod Řivnáčem, Na Valech a Wolkerova.     

 

Byla dokončena kompletní 

rekonstrukce ulice Třebízského. 

  

 

 

    

   

 

Nový povrch a chodníky byl proveden v ulici Řadová v Žalově. 
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 V ulici Vidimově byla provedena výměna vodovodních přípojek, vydlážděny 

chodníky a povrch vozovky připraven k dokončení, které bude provedeno začátkem 

příštího roku, jak to počasí dovolí. 

 Dokončení konce ulice Žirovnického přejde také na rok 2016. 

  

Odpady: 

 Dnem 30. dubna skončila splatnost poplatků na rok 2015 za psy, 31. května za 

odpady. Poplatek za svoz odpadů pro rok 2015, 600 Kč na osobu je povinen zaplatit 

každý občan do 75 let s trvalým pobytem na území obce. S platností od letošního roku je 

od poplatku osvobozeno třetí a každé další dítě v rodině, částečně občan, který se více než 

půl roku zdržuje mimo území města a splňuje podmínky pro osvobození dle vyhlášky 

č.3/2014. Nově je osvobozen také ten, kdo prokáže, že hradí poplatek v místě svého 

přechodného bydliště. 

Sazby poplatků pro rok 2015: 

Poplatek za jednoho psa 200 Kč 

Poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč 

Poplatek za jednoho psa (držitel je poživatel důchodu) 100 Kč 

Poplatek za druhého a každého dalšího psa (poživatel důchodu) 100 Kč 

Poplatek za odpady 600 Kč 

 Dnem 31. května skončil svoz popelnic (kontejnerů) označených nálepkou 2014.  

Od 1. června byly vyváženy pouze popelnice označené nálepkou 2015. Nálepky byly 

vydávány pokladnou MÚ při platbě v hotovosti, nebo na odboru financí při platbě 

převodem. Nálepkou musely být označeny všechny nádoby, které mají být vyváženy, 

kromě nádob na BIO odpad. Povinnost označit nádobu měli i osoby osvobozené od 

poplatků. 

 Svoz separovaného odpadu zajišťovaly Technické služby města, svoz popelnic, 

kontejnerů i biopopelnic zajišťovala společnost Regios,a.s. 
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 Ke svozu biopopelnic je možno se přihlásit průběžně během celého kalendářního roku. 

Od následujícího měsíce bude nádoba svážena. Nový zájemce si musí koupit vhodnou 

nádobu na bioodpad a musí doručit písemnou nebo elektronickou přihlášku s uvedením 

svého jména, data narození, adresy a telefonního čísla na MÚ. Svoz BO probíhá ve 14 

denních intervalech od dubna do listopadu. 

 V březnu ZM schválilo, aby stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických 

osob byl odkládán do sběrného dvora v malém množství, tj. objem do 0,5 m3 na jednoho 

občana za období 14 dnů. 

 Kontejnery na stanovištích jsou určeny pouze pro fyzické osoby a neslouží pro 

odkládání odpadů právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání. Ti mohou 

zdarma odkládat papír, plasty, směsné sklo a kovy do Sběrného dvora, kde na vyžádání 

obdrží doklad o předání odpadu pro kontrolní orgány. 

 Říjnová RM souhlasila s nákupem 90 ks kontejnerů na separovaný sběr odpadů za 

cenu 346 711 Kč bez DPH.  

 Technické služby také pečují o zeleň ve městě - přehled 

všech zákroků v roce 2015 v příloze kroniky. V létě byla v malé 

ploše parku na Tyršově nám. experimentálně vytvořena iluze 

louky s pestrým a rozmanitým lučním porostem. 

 V rámci výzvy „Ukliďme Česko“ vyzval Okrašlovací spolek občany všech věkových 

kategorií k úklidu břehu řeky, 18. dubna 2015. Pytle a rukavice na místě.  

 Roztocké břehy na obě strany od přívozu byly vyčištěny i díky pokácení náletových 

křovin a uschlých stromů pracovníky povodí při plánované údržbě a velký kus práce 

odvedly i pracovníci TS, kteří odvezli nespočet pytlů s naplaveninami. 

Voda: 

 10. prosince 2014 schválilo ZM ceny vodného a stočného pro rok 2015 ve výši vodné 

31,58 Kč, stočné 29,70/m3, celkem vodné a stočné 61,28 Kč/m3bez DPH. 
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 Neviditelná, ale pro všechny velmi důležitá byla rekonstrukce vodojemu 

v Roztokách. První etapa rekonstrukce začala již v loňském roce, dokončena byla  

14. května 2015.  

 Dubnová RM vzala na vědomí informaci o změně technologie sanace podlahové 

plochy pravé akumulační komory vodojemu Žalov a schválila spojené vícenáklady ve výši 

149 246 Kč bez DPH. 

 Pro vnitřní izolaci vodojemu byla použita technologie Vandex, která využívá 

originální švýcarské a evropsky certifikované materiály. Celkové náklady činily 6 149 352 

Kč včetně výměny vnitřního potrubí za nerezové. Součástí dodávky byly i kontrolní 

odtrhové zkoušky, které prováděla autorizovaná stavební zkušebna TAZÚS Brno. 

Zkoušky prověřily kvalitu aplikace a tím i životnost celé vnitřní úpravy povrchů 

vodojemu. 

 K dovršení celé rekonstrukce byla nutná ještě výměna armatur na přivaděči a 

v armaturní komoře vodojemu.  

  

 Tato složitá akce si vyžádala jednodenní přerušení dodávek pitné vody, o kterém byli 

občané v předstihu informováni. Pracovníci, provádějící výměnu si vše perfektně 

připravili, takže samotná výměna proběhla tak rychle, že někteří občané Roztok ani 

nezaznamenali obstávku vody a naopak se ptali, proč měli mít zásobu vody, kterou 

nakonec nepotřebovali. Běda, kdyby to vše nebylo klaplo. 

 Březnové ZM bylo srozuměno s okamžitým zrušením koncesního řízení z důvodu 

nedostatečného počtu přijatých přihlášek k účasti. 
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 V prosinci ZM schválilo dodatky ke smlouvám mezi městem a současným 

provozovatelem městských vodovodů a kanalizací - SČVK, a.s. pro provozování 

vodohospodářské infrastruktury do 30. června 2016. 

 V červenci RM schválila „Vyhotovení studie proveditelnosti intenzifikace ČOV 

Roztoky. 

Žalovský potok: 

 Žalovský potok opět spolkl půl mil. Kč, vozovka byla 

podemleta, bylo nutno udělat tři prahy na potoce. Byly 

odkoupeny pozemky bezejmenné vodoteče, která má návaznost na 

suchý poldr ze strže v Žalově. 

VÚAB Pharma: 

 5. října byla zahájena sanace nepoužívaného objektu pro vypouštění vod z VÚAB 

za ostrov. Cesta pod hrází byla v tomto místě přerušena a uzavřena na cca 10 dní. 

 Odstranění výpustě dešťových vod bylo opatřením, aby např. při povodni nemohla 

voda proniknout výpustí do areálu a všude kolem. 8. října bylo telefonicky potvrzeno, že 

práce je dokončena a 4 roury pod hrází jsou vyjmuté. 

Levý Hradec: 

 Levý Hradec (dále LH) v současné době prochází 

významnou proměnou. Byla vypracována studie úprav LH, 

které budou postupně realizovány. Od května do konce 

července byl kostel sv. Klimenta na Levém Hradci uzavřen - 

probíhala oprava krovů a části střechy (hradila Církev,více v kapitole 

Církve). Město této akci poskytlo záštitu. 

 Po skončení prací byl vydlážděn vchod na hřbitov.  

 Každá i malá úprava je sledována památkáři, kteří mají významné slovo. Práce byla 

provedena za dohledu roztockých architektů Václava a Marie Maškových, mini 
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staveniště prozkoumala i Dr. Tomková z Archeologického ústavu AV ČR. Nálezy ve 

dvaceticentimetrové hloubce byly jen drobné, ale bylo nutno dodržet zákonnou povinnost.  

 Významnou změnou bylo odkoupení části pozemku od soukromého majitele 

v sousedství hřbitova. Prosincové ZM souhlasilo s uzavřením dohody o zrušení a 

vypořádání  spoluvlastnictví mezi městem Roztoky a panem A.O. k pozemku p.č.2671 v 

k.ú. Žalov. Předmětem dohody bude rozdělení pozemku p.č. 2671 v k.ú. Žalov v souladu 

s GP č. 1136-37/2015 na pozemek p.č. 2671/1 o výměře 5083 m2, jehož výlučným 

vlastníkem se stane město Roztoky a na pozemek p.č. 2671/2 o výměře 1523 m2, jehož 

výlučným vlastníkem se stane pan A.O. a vypořádání zrušeného spoluvlastnictví. ZM 

souhlasilo s uzavřením dohody kde způsob vypořádání spoluvlastnictví k pozemku p.č. 

2671 v k.ú. Žalov spočívá v provedení výstavby dřevěného oplocení na hranici nově 

vzniklých pozemků p.č. 2671/1 a 2671/2 v k.ú. Žalov se zabudovanou vstupní bránou a 

překládky vodovodní přípojky k pozemku p.č. 2671/2 v k.ú. Žalov. Další úpravy dle 

studie v příštím roce.    

 K vyvěšení smutečního oznámení byla nově instalována vývěska u hlavního vchodu 

na hřbitov. 

 Město v prosinci schválilo poskytnutí mimořádné dotace na 2. etapu rekonstrukce 

kostela sv. Klimenta na Levém Hradci, ve výši 50 000 Kč pro rok 2015 a poskytnutí 

mimořádné dotace na 2. etapu rekonstrukce kostela, ve výši 50 000 Kč i pro rok 2016. 

Trhy: 

 19. září se konaly v parku na Tyršově náměstí 

Řemeslnické trhy, tradičně s množstvím prodejních 

stánků, bohatým kulturním programem a velkým zájmem 

návštěvníků. 

 V říjnu se konal podzimní Bleší trh v jehož rámci 

Ladislava Jakobová, členka sociální a zdravotní komise za 

Stranu zelených, společně s Bárou Olejníkovou uspořádaly 

malou sbírku pro běžence, kteří se nešťastnou náhodou 

nacházejí v českých uprchlických zařízeních. Shromažďovaly dětské knihy, hry, výtvarné 
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a sportovní potřeby, věci pro rukodělné práce pro ženy a bundy a boty pro muže. Sama 

potom s manželem odvezla věci na Správu uprchlických zařízení a do Zastávky u Brna. 

 Co je nového: 

 Technické služby provedly rychlou opravu lávky 

přes Únětický potok v Bělině. 

 

Nové fasády se dočkala autobusová zastávka Tyršovo 

náměstí. 

 

 

Na školní zahradě bylo vybudováno nové hřiště a 

bezbariérový přístup do školní družiny. (Více v kapitole Školství) 

  

Od ledna 2015 změnila restaurace Tiché údolí majitele a 

byla přejmenována na restauraci U Koruny. 

 12. ledna byla otevřena prodejna masa a uzenin, včetně 

teplých polévek Zrůbek a spol., Masarykova ulice 1379 (vedle bývalé samoobsluhy 

Blažek, nyní Vietnamci se širokým sortimentem). Tato prodejna však v únoru roku 2016 

byla uzavřena. Firma má pouze 2x týdně prodejní stánek 

na náměstí. 

 V Nádražní ulici čp.22 byla od února otevřena nová 

kavárna Kofííí. 

Od března v Nádražní ulici 

čp. 21 byl otevřen nový butik . 
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V Nádražní  čp. 1613 obchod OrbisFood - potraviny. 

 Na Tyršově náměstí skončil obchod La moda, v polovině prosince tam byla otevřena 

Pizzerie. 

Odbor správy, rozvoje města a životního prostředí nařídil 

zajištění domu čp.1048    pro ochranu procházejících 

občanů i projíždějících vozidel.  

 

5. září uspořádalo 

město Roztoky Den 

dětí a seniorů. 

 

 

12. září se konaly Slavnosti Pravého a Levého břehu 

 

17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii 

      Jan Jakob ,  Vojtěch Sedláček ,   Daniel Korte    Jan Burian, foto Jan Žirovnický 
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 29. listopadu se konalo Adventní setkání, slavnostní rozsvícení vánočního stromu, 

vánoční trhy, loutkové představení, vánoční promluva, koncert pěveckého sboru ROSA. 

 Tento rok všechny ozdoby na vánoční strom vyrobily děti z MŠ Havlíčkova s jejich 

učitelkami. Všech pět oddělení dodrželo při tvorbě výzdoby červeno-zlatou kombinaci 

barev dle dohody.  Z ozdobeného stromu měly děti velkou radost a těšil všechny po celou 

dobu adventní i 

vánoční. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto J. Weberová 

 

 

 

foto Jan Žirovnický 

Více informací v příloze kroniky. 
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Doprava 

 Na lednovém zasedání ZM byla ustavena pracovní skupina pro dopravu. Měla 

zmapovat současnou dopravní situaci a navrhnout případné změny v dopravním značení 

i trase linek MHD. 

 Na žádost ZM se stala od 9. září z pracovní skupiny - komise rady města. Změny 

v dopravním značení, které komise vypracovala se budou realizovat postupně v roce 2016 

a dále.  

 6. dubna byl dán do provozu prodloužený úsek metra A z Dejvické do Nemocnice 

Motol přes stanice Bořislavka, Veleslavín, Petřiny, Nemocnice Motol.  

 Od 7. dubna byl stanoven nový jízdní řád i pro linky do Roztok. Zrušena byla jedna 

linka 350 mezi 5 a 6 hod. ve všední dny a sobotní linka 350 o půl páté ráno, obě ve směru 

na Prahu, jeden spoj linky 340 před osmou hod. se změnil na linku 350. Přibyl nový spoj 

linky 340 mezi 9 a 10 hod.- přetížení autobusů. Tímto opatřením dojde k finanční úspoře 

asi 6 000 Kč měsíčně. Nástup do busu všemi dveřmi ROPID zamítl.  

 Pozměněno bylo také stanoviště příjezdu i odjezdu autobusů v Praze, na Evropskou 

třídu. Všechny ostatní linky byly z Evropské přesunuty na Veleslavín. 

 20. září byl v 15 hodin otevřen v Praze tunel Blanka pro veřejnost. Rychlost byla 

zatím omezená na 50 km /hod., během týdne již byla zvýšena na 70 km/hod. 

 Části Prahy tunel pomohl, na Praze 6 byly a stále trvají zácpy, ucpané Vítězné 

náměstí a Tř. Jugoslávských partyzánů, tím i příjezd a odjezd do Roztok.  

 SMS jízdenka (od roku 2007) - elektronická jízdenka umožňující hradit jízdné 

v MHD z kreditu mobilního telefonu zasláním SMS. Z centrály provozovatele se 

cestujícímu vrátí zpráva, kterou se prokazuje při kontrole tak, že revizorovi umožní 

nahlédnout na displej a ověřit unikátní kód obsažený ve zprávě. 

 SMS jízdenka zakoupená u DP Praha ale ve vlacích ČD, ani KŽCD neplatí, 

protože vlakový doprovod není schopen zkontrolovat její platnost. To jsou schopni jen 

revizoři DP Praha. Ze stejných důvodů neplatí ani v příměstských autobusech, tedy i 
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našich. V našich autobusech za to, že cestující má jízdenku, odpovídá řidič. Při cestě 

z Prahy do Roztok po celou cestu, do Prahy jen ve Středočeském kraji. 

 Strana zelených - největší opoziční strana vznesla přání užívat k nástupu do 

autobusu i v Roztokách všechny dveře. Na dotaz pana starosty mu bylo sděleno, že 

možné to je, ale vyčíslí nám předpokládaný propad tržeb a navýší o tuto částku městu 

platby za dopravní obslužnost. Nikoli však ROPIDu, ale PIDu. Obce a kraj nepřispívají 

ROPIDu, ale hradí rozdíl mezi náklady a tržbami PID. ROPID je pouze Regionální 

Organizátor PID (Pražská integrovaná doprava). 

 V Roztokách se nastupuje do autobusu pouze dveřmi u řidiče, cestující na 

zastávkách stojí spořádaně ve frontě a postupně, jak přišli za sebou, nastupují. V Praze 

se nastupuje všemi dveřmi, nástup je rychlejší. 

 Strana zelených v Roztokách vyzvala k diskuzi o možnosti vybudování jednoho 

patra parkoviště pro auta u nádraží, případně pro jízdní kola.  

 RM pověřila starostu města jednáním se zástupci MČ Praha 6 ve věci finančního 

podílu na zřízení záchytného parkoviště u železniční stanice Roztoky a ověřením 

možnosti jeho výstavby na pozemcích ve správě SŽDC a uložila prověřit možnost 

financování řízení záchytného parkoviště z dotací - úkol trvá. 

 Železniční doprava probíhala již dle pravidelného jízdního řádu, situace na trati se 

již uklidnila, změny byly dokončeny. 

 15. července nestihl na Masarykovo nádraží včas zastavit vlak z Českého Brodu 

hodinu před půlnocí. Při zastavování nedobrzdil, porazil zarážedlo a vjel do nástupiště. 

Vykolejily dva podvozky. Provoz nádraží byl mimo tuto kolej obnoven v 15 hodin. 

Zraněni byli 3 lidé. 

 Více informací v příloze kroniky. 
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Bezpečnostní situace 

 V roce 2015 byl personální stav Městské policie Roztoky, která vykonává 

nepřetržitou službu ve městě: od ledna do 30. listopadu 2015 - 10 strážníků,  

od 1. prosince do konce roku 7 strážníků a 1 strážník čekatel. 

Z činnosti Městské policie: 

- na pokutách bylo uloženo 37 500 Kč, 

- uloženo 16 bloků za pokutu nezaplacenou na místě v částce 16 000 Kč, 

- projednáno 403 přestupků v dopravě (parkování, zákaz vjezdu apod.), z toho 36  

 oznámeno odboru přestupků-oddělení dopravních přestupků MÚ Černošice, šetřeno 

 156 přestupků proti majetku, veřejnému pořádku, občanskému soužití a územní 

 samosprávě, 69 vyřešeno v blokovém řízení, 87 oznámeno správnímu orgánu, 

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

 činnosti, 

 6 řidičů pod vlivem alkoholu a 16 hledaných osob, 

- v rámci hlídkové činnosti nalezeno 5 vozidel v pátrání a kontrolováno 646 osob 

 zejména v nočních hodinách, 

- provedeno 41 odchytů volně pobíhajících psů. Podklad: Zpráva o činnosti MP za rok 2015. 

Co se v přehledu nedočteme: 

 V lednu letošního roku se podařilo s policisty kriminální policie Praha-venkov západ 

zjistit pachatele sprejerství z února minulého roku, kdy v té době nezletilý mladík 

posprejoval cca 30 objektů v obci Roztoky.  

 V únoru se za vydatné pomoci veřejnosti podařilo zjistit skupinu pachatelů, kteří se 

v Roztokách a nejbližším okolí dopustili vloupání do několika opuštěných objektů 

rodinných domů. V Roztokách se to týkalo opuštěných domů v oblasti Čakova, Kroupky 

a Přílepské ulice. 

 První červencovou neděli večer proběhl v Roztokách obrovský zásah státní policie. 

Několik policejních jednotek, zásahové vozidlo a vrtulník s termovizí. Pronásledovaný 

člověk unikal.  
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 Hledanou osobu zadržela o dva dny později při pochůzkové činnosti naše městská 

policie, která jej následně státní policii přivezla. 

 Z denních starostí MP zdůrazňuji pro tento rok nálezy vozidel nesplňujících 

podmínky provozu na pozemních komunikacích, jen za červen jich bylo 7. 

 28. října v pozdních nočních hodinách narazilo vozidlo na Tyršově nám. do sloupu 

veřejného osvětlení, ten se po nárazu vozidla zlomil, ke zranění nedošlo, řidič vozidla 

před jízdou požil alkohol, vyšetřování bylo předáno PČR, místo zapáskováno - zamezení 

vstupu k poškozenému sloupu.  

 V listopadu RM schválila pořízení osobního vozu pro potřeby MP Roztoky za cenu 

471 063 Kč. 

Hasičský záchranný sbor STčK (dále HZS), stanice Roztoky: 

 Během roku 2015 provedl 253 zásahů. Stále se zvyšuje počet technických zásahů 

(autonehody, padlé stromy apod.). 

 Největší zásah v rámci Roztok - únik methylalkoholu ve VÚAB Pharma, 

zasahovaly 2 jednotky Kladno (jedna chemická) a roztocký HZS a SDH.  

Sbor dobrovolných hasičů Roztoky (dále SDH): 

 RM v listopadu souhlasila se záměrem výstavby polyfunkčního domu - Základny 

technických činností SDH Roztoky na pozemcích p.č. 881/6, k.ú. Roztoky u Prahy, 

doporučuje však srovnat výšku atiky nad druhým nadzemním podlažím do jedné linie a 

upravit barevnost fasády dle doporučení městského architekta Ing. arch. T. Slavíka. 

Objekt nemá sloužit jako výjezdní místo dobrovolných hasičů. Zatím je zpracována 

studie. 

 Mladí hasiči z SDH Roztoky:  

Mladí hasiči se zúčastnili hasičské hry Plamen v Úholičkách. Trasa měřila cca 2 km, 

během kterých děti absolvovaly střelbu, vázání uzlů znalost topografických značek, 

zdravovědu, orientaci s mapou a požární ochranu.  Naše družstvo obsadilo třinácté místo 

z dvaceti družstev mladých hasičů.  
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Zdravotnictví, sociální služby 

V roce 2015 byly v našem městě zajištěny tyto zdravotnické služby: 

 praktičtí lékaři 4 
 dětští lékaři 2 
 stomatologie 3 + 2 zubní laboratoře 
 ortodoncie 1 
 gynekologie 1 
 psychiatrie 1 
 kožní 1 
 psychologie 2 
 ušní 1 
 foniatrie 1 
 logopedie 1 
 neurologie 1 
 oční 1 
 lékárna 2 
 
Přehled ambulantních lékařských služeb v městské nemocnici: 

 interní ambulance 1 
 praktická lékařka 1 
 ortopedická ambulance 2 
 neurologie 1 
 rehabilitace - ambulance 1 
 RTG 1 
 Sono, ultrazvuk 1 
 Diabetická poradna 1 
 RHG s.r.o. spravuje i nadále 77 lůžek následné péče. 
   
 Svou praxi praktického lékaře v Roztokách ukončil v říjnu 2014 po více než dvaceti 

letech prof. MUDr. Václav Kordač a nastoupila MUDr. Blanka Jugasová, která svoji 

dosavadní praxi měla na Moravě ve Strážnici. 

  Ke konci roku 2015 ukončila svoji praxi dětské lékařky MUDr. Silvia Bajová. 

 S koncem roku 2015 byla uzavřena Diabetologická ambulance v RHG, s.r.o. 

(Sakura). Ambulance bude převzata firmou DIABET HELP, s.r.o., ale bude umístěna do 

nových prostor ve Velkých Přílepech, Haškova 783. 
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 Od září dětské zdravotní středisko získalo nový typ vyšetření zraku kojenců a 

malých dětí. Nejprve do zkušebního provozu a následně do řádného provozu zařadilo 

přístroj PlusoptiXS09. Je to moderní screeningový autorefraktor, přístroj, kterým je 

možné snadným bezkontaktním způsobem odhalit oční vady již od 6 měsíců věku dítěte. 

Nejpřínosnější je pro včasné odhalení tupozrakosti, která je možná léčit pouze tehdy, 

pokud je odhalena ještě v době, kdy se zrak vyvíjí. 

Sociální služby: 

 V lednu RM souhlasila s uzavřením smlouvy na poskytování pečovatelských služeb 

městem Roztoky pro obec Únětice jako v předešlých letech. 

 V září byla RM potvrzena výše nájemného pro byty zvláštního určení v DPS na rok 

2015 ve výši 45 Kč/m2, s tím, že rozdíl mezi cenou stanovenou a cenou skutečnou bude 

dotován z rozpočtu města. 

V říjnu schválila RM podmínky pro dopravu seniorů do konce roku 2015: 

- snížila věkovou hranici seniorů na 65 let 

- na jízdu po Roztokách k lékaři a do Prahy poskytnout všem seniorům nad 65 let 

 příspěvek 50 Kč 

- pro držitele průkazu pro zdravotně postižené osoby poskytnout jízdu k lékaři po 

 Roztokách zdarma. 

 Služby poskytuje pan František Kuželka, se kterým má město uzavřenu smlouvu. 

 Na sklonku roku byl RM schválen příspěvek na provoz ve výši 20 000 Kč Hospici 

svaté Hedviky Kladno. 

Městská nemocnice: 

 V roce 2015 pokračovala společnost RHG, s.r.o., 

současný vlastník nemocnice (Sakura) v rekonstrukci. 

Stavební povolení na zvýšení zadního štítu střechy a tím 

rozšíření počtu lůžek jim nebylo opět potvrzeno, proto byla 

provedena výměna střechy stávající, fasáda objektu, úprava 

terasy a do konce roku byla dokončena výměna postelí. 
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 I v letošním roce byl v provozu Domov Alzheimer, který 

byl otevřen v loňském roce v objektu bývalého hotelu 

Alexandra pro občany trpící Alzheimerovou chorobou. 

 

Svaz postižených civilizačními chorobami (dále SPCCH): 

 Ke společnému setkávání se členové svazu setkávají v Klubovně důchodců 

v Havlíčkově ulici, každé úterý a čtvrtek odpoledne. 

 30. června 2015 si zvolili po paní Nadrchalové (zemřela v březnu, viz kapitola 

Obyvatelé) nový výbor : předsedkyně Vladimíra Drdová 

  místopředsedkyně  Blanka Humplová 

  hospodářka Marie Dittrichová. 

 Organizace pořádá přednášky o zdravém životním stylu zdravotně postižených a 

seniorů, o změnách v oblasti právní a sociální, pořádá 1x týdně cvičení kardiaků a každý 

pátek využívají plavecký bazén v Suchdole. Od dubna do prosince organizují poznávací 

zájezdy po zajímavých místech, hradech a zámcích, společně jezdí do lázní, navštěvují 

pražská divadla a se slevou i divadelní představení v hotelu Academic v Roztokách. 

 

Zájezdy ZO SPCCH Roztoky v roce 2015: 

Litomyšl zámek + Moravská Třebová zámek, Rábí hrad + Zvíkov hrad, Opočno zámek + 

Potštejn zámek, Vranov n. Dyjí zámek + Znojmo město, Rájec Jestřebí zámek + Kunštát 

nad Moravou zámek, Krásný Dvůr zámek + Budyně n. Ohří hrad, Březnice zámek + 

Vysoká u Příbrami zámek, Seeberg hrad/Ostroh + Ostrov n. Ohří zámek, Polsko i pro 

nečleny, Adventní zájezd. Cena zájezdů v Kč: plné 300-500 Kč, senior 250 - 470 Kč. 

 Město podpořilo v roce 2015 činnost ZOSPCCH částkou 78 000 Kč. 

Podrobnější informace v příloze kroniky. 

Foto J. Weberová 
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Školství 

 Počet nepřijatých dětí starších 3 let do MŠ v Roztokách se oproti loňskému roku 

snížil z 67 na 52. V MŠ se v průběhu minulého školního roku uvolnilo 27 míst. 

 V březnu RM souhlasila s navýšením kapacity pěti tříd MŠ Havlíčkova 1024 a 

jedné třídy MŠ Přemyslovská v odloučeném pracovišti Lidická 2240 pro školní rok 

2015/2016 o jedno dítě, tedy 25 dětí v každé třídě, v říjnu totéž pro MŠ Spěšného 

v odloučeném pracovišti Palackého 781. 

 Do konce školního roku 2014/15 pokračovalo vyplácení finanční kompenzace za 

nepřijetí dítěte do veřejné MŠ, 1 500 Kč měsíčně. Většina zastupitelů včetně starosty se 

rozhodla, tento příspěvek zrušit a řešit problém MŠ investicí do nedostatečné kapacity 

s přímým řešením. Od 1. ledna do 30. června bylo podáno o příspěvek 37 žádostí a 

schváleny a vyplaceny kromě jedné všechny. 

 Bylo rozhodnuto o zřízení Dětské skupiny, která měla být umístěna v prostoru hřiště 

TJ Sokol, v tzv. likusáku. Byly schváleny kritéria pro přijetí dětí, smlouva o poskytování 

péče, smlouva se Sokolem, projektová dokumentace a o prázdninách měly začít stavební 

práce, ale objevil se problém s azbestem, který zkoušky potvrdily. Odhad nákladů 

spojených s odstraněním, likvidací a nahrazením azbestem zasažených obvodových stěn 

by stálo téměř 4,5 mil. Kč. Proto se RM rozhodla od původního záměru ustoupit. 

 Bylo proto nutno vypsat výběrové řízení na montovaný objekt s kapacitou 25 dětí na 

městském pozemku za MK, respektive za objektem Roztoče. Tato třída by měla být 

otevřena v průběhu příštího roku. 

 Zároveň bylo vypsáno výběrové řízení na pořízení montovaného objektu s kapacitou 

50 dětí místo stávajícího Kaštánku (MŠ Spěšného), rozšíření kapacity o 25 dětí.  Toto 

rozšíření je vázáno na dotaci, město obojí samo nezvládne. 

 O prázdninách byl z rozhodnutí RM zbourán komín u MŠ Palackého. 

 V říjnu vzala RM na vědomí prognózu počtu dětí v MŠ do roku 2021, 
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 Prosincová RM schválila závěry komise na Montovanou MŠ na pozemku p.č. 117 

v Roztokách s uzavřením realizační smlouvy s Haas Fertigbau Chanovice za cenu  

4 791 119 Kč bez DPH, 

 a schválila závěry komise na vybudování MŠ s názvem Objekt MŠ Palackého ulice 

v Roztokách se stejnou firmou za cenu 7 821 180,60 Kč bez DPH. 

 

Základní škola (ZŠ): 

 V únoru letošního roku přišlo k zápisu do ZŠ v doprovodu rodičů 181 dětí. Podle 

informací rodičů bylo možno očekávat 20 odkladů. K zápisu přišli i čtyři pětiletí.  

 V dubnu proběhly společné přijímací zkoušky poprvé povinné pro žáky z deváté 

třídy, pokud se střední školy, kam se žáci chystají, k testování přihlásily. 

 Příští rok budou státní přijímací zkoušky úplně pro všechny žáky devátých tříd 

povinné. 

 

 V listopadu 2014 se žáci 9. ročníku (9.A a 9.B), účastnili on-line SCIO testování 

vědomostí z českého a anglického jazyka, z matematiky a obecných studijních 

předpokladů. 

 V matematice se žáci umístili mezi 40% nejlepších škol, v českém jazyce mezi 30% 

nejlepších. Ještě větší úspěch dosáhli v anglickém jazyce, kde skončili mezi 10% 

nejlepších. Testováni byli společně s věkově odpovídajícími třídami víceletých gymnázií a 

90% jich bylo horších než naše škola. Testování z ČJ a M se celkem zúčastnilo 18 600 

žáků, z AJ 11 600 žáků.  

 Naše škola koncem ledna obdržela od společnosti SCIO gratulaci k dosaženým 

výsledkům spolu s certifikátem pro žákyni 9. B Vanesu Šaškovou za druhý nejlepší 

výsledek ve Středočeském kraji v testování českého jazyka. 

 Při hodnocení projektu Šance pro budoucnost, který byl realizován v roce 2013 - 

2014 bylo prokázáno, že péče u žáků s poruchami učení prováděná speciálními pedagogy, 

asistenty pedagoga, a lektory přinesla zlepšení prospěchu, motivaci k učení, sebedůvěru a 
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sebevědomí žáka. Proto budou speciální pedagožky pokračovat v reedukační činnosti 

v obou budovách roztocké školy. Projekt přinesl škole i finanční prostředky, za které byly 

pořízeny didaktické pomůcky, pracovní sešity, metodiky, odbornou literaturu, přehledy a 

další pomůcky, které mohou žáci dále využívat. 

Letošní olympiády: 

 Do okresního kola matematické olympiády postoupilo 5 žáků naší školy. 

 Okresní kolo: Tomáš Bohdanecký (5.C) 2.- 3. místo 

  Jan Lebeda (5.C)  4. - 11. místo 

  Vítek Běhounek (6.tř)  3. místo 

  Jan Růžička (7.tř.)  7. místo 

  Tereza Buchtová (8.tř.)  3. místo 

 Matematický klokan: 

  Jana Růžičková (kat. Cvrček)  2. místo 

  Tomáš Bohdanecký (kat. Klokánek) 1. místo 

  Vojtěch Antoš  2. místo 

 Volejbalové družstvo dívek ZŠ vyhrálo okresní kolo.  

 Stolní tenisté ZŠ na turnaji ASŠK vyhráli v kategorii dívek i chlapců,  

 malí fotbalisté (1.stupeň), turnaj McDonalds Cup, kat .A - 2. místo. 

 V květnu procházeli žáci dalších tříd kurzem sebeobrany s Ing. J. Kolcunem a jeho 

zkušeným týmem, na druhém stupni byl kurz upraven pro starší žáky.  

 ZŠ poprvé vyzkoušela uzavřít devátý ročník absolventskými pracemi, ve kterých 

žáci, končící základní vzdělání, měli zúročit nabyté vědomosti a dovednosti z různých 

vyučovacích předmětů. V květnu zpracovali žáci 9. tříd svou absolventskou práci - text a 

prezentaci v Power Pointu, kterou v červnu obhajovali. Všechny práce byly výborné, ty 

nejzdařilejší byly při slavnostním rozloučení s 9. třídami odměněny čestným uznáním a 

dárkem.  

 V obou budovách školy se během prázdnin nezahálelo!  
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 Na Školním nám. byla vyměněna okna na fasádě do zahrady, oprava střechy, výměna 

podlahy ve třech učebnách, malování chodeb a tříd, dovybavení všech tříd učitelskými PC.  

 Na zahradě ZŠ probíhala výstavba nového 

venkovního hřiště, které má rozměry basketbalového 

hřiště a bude sloužit nejen roztocké škole, ale v 

odpoledních hodinách i veřejnosti. Navíc se ušetřilo z 

předpokládaných nákladů a z úspory byla zprovozněna 

lezecká stěna. 

 V tělocvičně proběhla penetrace stěn, montáž ochranných sítí stropu a tlumící prvky 

na stěny. 

 U školní jídelny byla vybudována nájezdová 

rampa pro vozíčkáře, rozšířeno okénko odběru 

použitého nádobí a přidáno odvětrávání a výměna 

vodovodního řadu pod jídelnou. 

 V Zaorálkově ulici v Žalově proběhla výměna 

oken v šatnách a penetrace proti plísním, malování chodeb a tříd, přibyla jedna 

interaktivní tabule, došlo k rekonstrukci rozvodu elektrické sítě v přízemí a školní jídelna 

dostala nový plynový kotel na polévky. 

 V obou budovách se zasíťovaly všechny učebny na školní server. 

 V novém školním roce bylo přivítáno opět šest 1. tříd, kapacita nové školy je tedy 

plně využitá.  

 Dostavba naší školy se dostala v nejprestižnější architektonické soutěži, „Stavba 

roku“ mezi 30 nejlepších staveb roku 2014. 

 Od nového školního roku, září 2015 zavedla naše škola výuku anglického jazyka již 

od 1. třídy (dosud až od třetí třídy). V první a druhé třídě byla jedna hodina angličtiny 

týdně, ve třetí až páté třídě pak tři hodiny týdně. Tento způsob byl v prvních dvou 
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ročnících doplněn nepovinnou angličtinou formou kroužků, do nichž byli zapojeni i rodilí 

mluvčí. Je tak zajištěna lepší návaznost na setkání s angličtinou již v MŠ. 

 Na konci roku musel být řešen nepříjemný problém s ředitelem ZŠ v Roztokách, jeho 

absencí. V polovině listopadu oznámil ředitel, že si bere neplacené volno a nebylo s ním 

možno navázat žádný kontakt. Řádný chod školy se po celou dobu podařilo udržet.  

Sešla se školská komise, na její doporučení ustanovila RM komisi ve složení: starosta J. 

Jakob, místostarosta T. Novotný a předsedkyně školské komise D. Caislová, která 

prošetřila také podnět výboru ZOOPŠ ZŠ Roztoky, (postupovalo se přesně podle 

zákonných povinností), 16. prosince se podařilo starostovi se s ředitelem ZŠ sejít a na 

tomto setkání ředitel předal starostovi okamžité vzdání se pracovního místa ředitele naší 

ZŠ.  

 16. prosince 2015 RM vzala na vědomí Vzdání se pracovního místa ředitele 

Základní školy Roztoky, pana Mgr. Petra Bezděky, které bylo podáno k 16. prosinci 

2015 a pověřila s účinností od 17. prosince 2015 řízením ZŠ Roztoky pana Mgr. Josefa 

Vondru do doby, než převezme tuto funkci ředitel, který vzejde z konkurzního řízení, 

 16. prosince vzalo ZM na vědomí informaci starosty o vzdání se pracovního místa 

ředitele pana Petra Bezděky k 16. prosinci 2015 a pověření pana Josefa Vondry řízením 

ZŠ od 17. prosince 2015. 

 V prosinci se konaly volby do Školské rady u všech zúčastněných orgánů, ze 

kterých vyšla nová školská rada pro tříleté funkční období ve složení: 

- Mgr. et Mgr. Lucie Čelíkovská - předsedkyně 

- Mgr. Alexandra Narwa - místopředsedkyně 

- Mgr. Stanislav Boloňský, Jan Jakob, Petra Kazdová SiS - zástupci zřizovatele 

- Mgr. et Mgr. Lucie Čelíkovská, Vladimíra Drdová, Mgr. Alexandra Narva - 

 zástupci zákonných zástupců žáků 

 pedagogického sboru - Mgr. Olga Janoušková, Mgr. Marie Kubánková, Marie 

 Zapletalová - zástupci. 
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 Školská komise v časopise Odraz vyhlásila anketu „Jak by se měla jmenovat naše 

škola“, žádost o spolupráci občanů Roztok. V příštím roce vás budu o výsledku 

informovat. 

 ZŠ získala v letošním roce finance na dva projekty v rámci Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  

 V rámci projektu Kvalitně učit byly připraveny čtenářské dílny, do kterých byli 

zapojeni žáci od 2. do 9. ročníku. Cílem bylo prohloubit čtenářskou gramotnost, což se 

podařilo a bylo zakoupeno 400 nových knih dle výběru učitelů. O prázdninách se 2 

učitelky 1. stupně účastnily jazykově vzdělávacího kurzu v Anglii a během září a října 

vycestovali 4 učitelé tzv. „stínovat“ v zahraničních školách v Anglii, Rakousku a 

Chorvatsku. Projekt byl také využit na týdenní jazykový kurz do Vídně, kterého se  

zúčastnilo 38 žáků. 

 Díky projektu Dovednosti se podařilo vybavit odbornou pracovnu na rozvoj 

technických dovedností pro žáky 2. stupně - zapojeno 27 žáků a navázat na jazykově 

vzdělávací kurzy z projektu Kvalitně učit. Je to především rozvoj ústních komunikačních 

dovedností v anglickém a německém jazyce formou blended leasingu. V této formě výuky 

má ZŠ možnost pokračovat do konce školního roku. 

 Školní jídelna ZŠ v Roztokách byla od září připravena uspokojit požadavky 

strávníků s bezlepkovou dietou.  Během května byly všechny kuchařky proškoleny. 

Přihlásili se tři strávníci budoucích prvňáčků.  

 Bezlepková strava se nakonec pro malý počet zájemců bude do jídelen v Žalově i v 

Roztokách dovážet. 

Komunitní škola Roztoky 

 Již od minulého, roku se sdružuje v rámci projektu Komunitní škola Roztoky 

skupina rodičů s dětmi v domácím vzdělávání. Projekt vznikl jako alternativa 

k současným možnostem vzdělávání v našem městě a je součástí širšího hnutí, které 

promýšlí smysl formálního vzdělávání. Hlavním cílem je umožnit dětem vzdělávat se 
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přirozeným způsobem učit se na základě vnitřní motivace. Projekt je neziskový a je 

otevřen všem dětem a jejich rodičům. Důraz je kladen na podporu radosti z poznávání, 

tvořivosti a měkkých dovedností, např. schopnost samostatně řešit problémy. 

 Vedení se ujala Mgr. Kateřina Teplá, pedagožka a také maminka jedné z žaček. 

Spolupracují s pí. učitelkou Reginou Rozkošovou. Ve třídě je 6 žáků, maximální budoucí 

kapacita je 12 žáků. Vedle dnů ve škole je jeden den věnován projektům v terénu.  

Více informací v příloze kroniky. 

Foto J. Weberová  
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Základní umělecká škola 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypisuje každý rok Národní soutěž ZUŠ. 

 V letošním roce byla vypsána v oborech (zastoupeny naší ZUŠ):  

dřevěné nástroje (flétny, klarinety), žesťové nástroje (trubka), zpěv a orchestry. 

Zobcové flétny:  Veronika Kubánková 2. kat. 1. místo, do krajského kola, 

  Alžběta Matasová  2. místo, 

  Alžběta Valtová 0. kat. 1. místo, 

  Adéla Černíková 3. kat. 3. místo, 

  Nikola Dvořáková 3. kat. 3. místo, 

Zpěv: Ema Maršová, Anna Lauermannová 0. kat. 1. místo, do krajského kola, 

  Veronika Dvořáková  2. místo, 

  Viktorie Ventová 1. kat. 3. místo, 

  Barbora Choutková 3. kat. 2. místo, 

Klarinet: Tobiáš Pařízek 1. kat. 1. místo, do krajského kola, 

  David Duszek  1. místo, 

  Jan Jursík 4. kat. 2. místo, 

  Markéta Gotschalková 8. kat. 1. místo, do krajského kola, 

  krajské kolo - 1. místo, v celostátní soutěži výborné 3. místo 

  (v žesťových a dřevěných nástrojích se soutěže zúčastnilo přes 400   

  soutěžících). 

Příčná flétna: Lada Jarošová 2. kat. 1. místo, 

   Viktorie Maršová 3. kat. 2. místo, 

   Magdalena Holasová 4. kat. 1. místo, do krajského kola, 

   Eliška Budínská 6. kat. 2. místo, 

   Filip Šimík 6. kat. 2. místo, 

   Petra Drdová 7. kat. 1. místo, do krajského kola, 

Trubka:  Šimon Kadeřábek 2. kat. 1. místo, do krajského kola, 
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 V oboru orchestry byla pořadatelem soutěže naše ZUŠ, jediným účastníkem byl náš 

Komorní orchestr, který podal výborný výkon a po zásluze postoupil do krajského kola. 

 23. dubna se konal velmi úspěšný Koncert učitelů ZUŠ, 14. května Absolventský 

koncert, 7. června taneční představení a Zahradním koncertem 11. června byl zakončen 

školní rok 2014/15. 

 V říjnu proběhly výchovné koncerty pro MŠ v multifunkčním sále ZŠ Roztoky.  

 Na už desátém ročníku hudebního festivalu Roztocký podzim, který se konal 

v listopadu v Historickém sále roztockého zámku se představili vybraní žáci ZUŠ a jejich 

učitelé. Zastoupeno bylo nejen hudební, ale i taneční a dramatické oddělení. 

 26. listopadu proběhl opět na zámku Veřejný koncert žáků hudebního a literárně-

dramatického oddělení a 10. prosince Vánoční koncert, kterým se ZUŠ rozloučila s rokem 

2015. 

Více informací v příloze kroniky. Koncerty v kapitole Kultura. 
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Městská knihovna 

 Městské knihovně, tedy jejímu vedoucímu Mgr. Michalu Špačkovi se po téměř ročním 

vyjednávání podařilo ve spolupráci s Nadací Okřídlené 

kolo otevřít knihovnu na nádraží - 3. dubna 2015. 

 Kniha z nádražní knihovny se může půjčit a vrátit, 

když ji vrátit nechcete, můžete ji nahradit jinou. V rámci 

možností se o knihovnu starají, probírají knihy a 

knihovnu udržují v pořádku pracovníci Městské 

knihovny. 

 Byla založena Facebooková skupina Roztocká kultura, která zve své členy na 

události, které se v Roztokách dějí. 

 V únoru byla starostou města podepsána Smlouva o spolupráci mezi Městskou 

knihovnou v Praze a Městskou knihovnou Roztoky a další související smlouvy. 

 Od poloviny roku 2015 byla zřízena služba, kdy vracení knih Městské knihovny 

v Praze, je možné v Roztokách. 

 Na kulturní akci Zámeček 2015, který se konal 30. května v zámeckém parku 

Středočeského muzea byly vystaveny návrhy na novou 

budovu Městské knihovny, MÚ a ZUŠ, které zpracovali 

studenti Fakulty architektury ČVUT. 

 Městská knihovna byla na stávajícím místě otevřena 

již před 40 lety, v roce 1975. 

Něco z akcí MK v průběhu roku 2015: 

 Nezisková organizace  Bussines & Profesional Women Praha II (BPWČR) 

organizuje v MK pilotní vzdělávací semináře různých témat. 

 22.1. Prezentace a jak ji zvládnout, od přípravy až po mluvený projev (BPWČR) 

 27.1. Jak se daří českému králi? Přednášel p. Petr Nohel 

 17.2. Nová knihovna? Představení návrhů na novou knihovnu, vedoucí MK 

 19.2. Jak komunikovat s dětmi, aby se rozvíjely a byly sami sebou  (BPWČR) 
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 19.3. Seminář Žena a peníze Jak řídit své finance a mít je pod kontrolou (BPWČR) 

 19.3. P. Kraemer - Nové alternativní směry v pedagogice, Ideály a realita 

 31.3. Kolumbie, cestovatelská přednáška, Daniel Narwa 

 16. 4. Houby, přednáška 

 23.4. Co je životní úspěch a co neúspěch (BPWČR) 

 28.4. Jak se učí v lese - o praxi učitele-průvodce v lesní komunitní škole Zeměkvítek 

 19.5. Sydney nebo Canberra 

 21.5. Jak najít svoje správné místo v rodině, práci a 

  ve společnosti (BPWČR) 

 2.6. Svoboda učení, Hynek Jína 

 11.6. Jíst spolu (BPWČR) 

 17.9. Co je opravdu Time Management (BPWČR) 

 22.9. Houby v okolí Roztok, Karel Tejkal 

 7.10. O Kačence a tlustém dědečkovi. 

21.10. Ekvádor a Galapágy 

22.10. Osobní prezentace a vystupování  

19.11. Já a moje peníze 

21.11. Bazar oblečení 

24.11. O včelách a včelařích 

 5.12. Vánoční lidová hra s jesličkami, zpěvy a anděly 

1.-12. Hravé čtení s Adélou, celkem 14x, jednou i s pletením 

2.-12. Smích - jóga smíchu, celkem 8x. 

V roce 2015 navštívilo MK celkem: 11 006  

uživatelé internetu 623 

návštěvníci do 15 let  2 075 

registrovaní čtenáři (zaplatily registrační poplatek  833 

90 Kč, plný, 60 Kč důchodci, 30 Kč děti) 

z toho čtenáři do 15 let 239 

výpůjčky celkem 34 953 
naučná literatura dospělým 3 686 

krásná literatura dospělým 23 593 

naučná literatura dětem 567 

krásná literatura dětem 3 233 

periodika 3 500 

rozmnoženiny za úplatu 3 662 

úhrada v Kč 640 
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 Srpnové ZM přijalo dotaci ve výši 80 000 Kč od StK na vybavení MK novým 

mobiliářem.  

 

 . 

 

 

 

Více informací v příloze kroniky. 

Foto J. Weberová 
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Církve 

Církev římskokatolická: 

 Před 70 lety, 8. července 1945 se uskutečnilo znovuvysvěcení kostela sv. Klimenta  

na Levém Hradci.  

 Římskokatolická farnost v letošním roce 2015 provedla rekonstrukci části krovů a 

střechy kostela sv. Klimenta na Levém Hradci, proto byl kostel od května do srpna zcela 

 uzavřen.  

Nekonaly se 

pravidelné 

sobotní 

bohoslužby

ani 

prohlídky 

kostela s průvodcovskou službou. 

 Rada města v květnu poskytla nad touto akcí záštitu. 

 

 25. dubna se konala Svatovojtěšská pouť na Levém Hradci. V předvečer se v kostele 

při Mši svaté vzpomnělo obětí genocidy v Arménii, vystoupil řeckokatolický sbor sv. 

Vladimira. 

 25. dubna Slavnostní mši svatou na louce celebroval P. Ondřej Pávek, děkan 

kapituly u sv. Víta a následovala beseda s hostem. Ve 13 hod. následoval v kostele 

Koncert duchovní hudby. 

 3. června se na faře v Roztokách konala přednáška Benedikta V. Holoty OFM na 

téma: Jsem, abych myslel - Myslím, abych věřil - Věřím, abych miloval. 

 21. června se konala v kostele sv. Jana Křtitele v Roztokách Slavnost narození  

sv. Jana Křtitele. 
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 18. a 19. září se na Levém Hradci uskutečnila Slavnost sv. Ludmily.  

V pátek Vigilijní mše svatá, v sobotu Slavnostní mše svatá na louce. 

 

  

 

 

 

 

 

 Ve školním roce opět probíhalo farní náboženství ve středu a v pátek odpoledne na 

faře v Roztokách. 

Pravidelný pořad bohoslužeb v Roztokách: 

Středa: 18:00 (dle ohlášení - někdy v kapli sv. Jana, evangelisty na faře)  

Pátek: 18:00  

Neděle: 10:15 

Pravidelný pořad bohoslužeb na Levém Hradci: 

Sobota: 14:00 - nedělní mše svatá  

1. neděle v měsíci: výstav nejsvětější svátosti od 19:00 do 20:00 

Pátek: 19:30 - modlitba s dětmi (Taizé). 

Více informací v příloze kroniky. 

Foto J. Weberová 
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Církev československá husitská: 

 Husitská diakonie CČSH v Roztokách nabízela pomoc osamělým, nemocným a jejich 

rodinám, lidem v těžké životní situaci. Vedle farářky v Roztokách působí i kazatel 

Alberto Rocchini a pastorační asistentka Helena Kantorová - pohovoří, dohlédne, 

doprovodí nemocné k lékařům v Roztokách a v Praze a obstará drobnou pomoc. Tato 

nabídka platila i pro děti každého věku. 

 V Husově sboru CČSH nabízí dětem křesťanskou výchovu, každý čtvrtek je otevřena 

Kavárna pro seniory a poslední čtvrtek v měsíci se schází Klub Jeroným - diskuse nad 

Písmem svatým. 

 Klub dětí a mládeže při sboru CČSH se vydal vždy první neděli v měsíci na výlety po 

stopách M. Jana Husa, na hrady a zříceniny kde tehdy pobýval, jeho rodného domu, do 

Betlémské kaple. 

 V rámci 600. výročí upálení M. 

Jana Husa se konala v 

galerii Husova sboru výstava, jejíž 

vernisáž proběhla po slavnostní 

bohoslužbě na Hod Boží svatodušní 

24. května.  

 

  

14. června byla v zahradě Husova sboru zapálena 

hranice, výklad o Mistru Janu Husovi a soutěže 

pro děti. 
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 27. března se konala sbírka šatstva pro diakonii Broumov,  

 23. října zorganizovala Husitská diakonie CĆSH v Roztokách sbírku šatstva apod. 

pro současnou humanitární pomoc (běženci, azylové tábory, Ukrajina). 

 25. října se v Husově sboru konala přednáška Ing. Aleny Šimáčkové Poznat Irán -ve 

dvou a na kole, spojenou s besedou a promítáním. 

 22. listopadu pak přednáška Ing. Miloslava Kuklíka Biblický herbář - povídání o 

rostlinách, které známe z Bible. 

 5. prosince se uskutečnilo tradiční setkání 

dětí s Mikulášem a anděly v kostele. 

 24. prosince na Štědrý den byla odpolední 

doba věnována četbě vánočního příběhu, 

koledám, stromu vánočních přání a prohlídce 

jesliček. 

 26. i 27. prosince se konaly bohoslužby.  

 Během roku 2015 byly v Husově sboru 2 svatby, 3 křty a paní farářka promluvila na 

7 pohřbech. 

Kulturní pořady konané CČSH jsou obsaženy v kapitole Kultura. Více informací v příloze kroniky. Foto J. Weberová 

 

Církev evangelická: 

 Od podzimu roku 2014 měli obyvatelé Roztok opět ve svém městě možnost 

navštěvovat evangelické bohoslužby, které se konají jednou za měsíc. Místem setkání jsou 

prostory sdružení Roztoč v Jungmannově ulici za Městskou knihovnou. 

 Evangelické tradice v Roztokách jsou obnoveny po třiceti letech, kdy počátkem 

osmdesátých let minulého stolení pravidelné evangelické bohoslužby, které tehdy 

administrovala farářka z Libčic, skončily a kazatelská stanice Roztoky přestala oficiálně 

existovat. 

 Nyní se schází tak jednou za měsíc v průměru 45 lidí k bohoslužbě vedené některým 

z hostujících farářů Československé církve evangelické z okolí. 
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Kultura 

Pokračování výstav z roku 2014 ve Středočeském muzeu (dále SMR): 

- do 4. ledna, KÁ KÁ KÁ, ateliér prof. Milana Knížáka, SMR, 

- do 1. února, Betlémy, tentokrát tištěné, SMR. 

Rok 2015: 

- 11. ledna, Pohádky ze ZOO, Divadlo Hračka, sokolovna,  

- 22. ledna, Prezentace a jak ji zvládnout, seminář, Městská knihovna (dále MK), 

- 23. ledna, Predátoři, SMR, do 30. června, 

- 24. ledna, Skautský ples, sokolovna Roztoky, 

- 25. ledna, O zvědavém slůněti, Divadlo v kufru, sokolovna, 

- 8. února, Mlsná princezna, Liduščino divadlo, sokolovna, 

- 12. února, Svět hraček, historie dětské hračky, SMR, do 30. června, 

- 13. a 14. února, Masopust v Roztokách a Úněticích, sdružení Roztoč, 

- 14. února, Tradiční Country bál, hostinec na Růžku, 

- 15. února, Glorie z Indie, divadlo pro děti, hotel Academic, 

- 15. února, Nejstarší ze žhavých milenců, divadlo, hotel Academic, 

- 17. února, Zdraví dětí aneb co vás zajímá, přednáška, ZŠ Roztoky, 

- 19. února, Jak komunikovat s dětmi, seminář, MK, 

- 21. února, Karneval s Tomášem Broklem, Rožálek, tělocvična, 

- 21. února, Maškarní ples, město Roztoky, hotel Academic, 

- 26. února, Dobřichovické vily, SMR, prodlouženo do 31. prosince , 

- 27. února, Boj o pípu, Studio mladých, hostinec Na Růžku, 

- 1. března, Ondřej Ruml, Café bar Eiffel, 

- 8. března, Africká pohádka, divadlo, sokolovna, 

- 9. března, Školní ples, sokolovna Žalov, 

- 19. března, Žena a peníze, seminář, MK, 
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- 22. března, Jarní pohádka, Kvítko, sokolovna, 

- 22. března, Mňau, dětský pohádkový muzikál, hotel Academic, 

- 22. března, On a ona aneb potkala jsem Wericha, hotel Academic, 

- 28.- 29. března, Roztočený víkend, Roztoč, ateliér Roztoč, 

- 29. března, Velikonoční jarmark pro děti, prostranství u MÚ, 

- 1. dubna, Koncert Marika Singers, SMR, 

- 10. dubna, Jarní slavnost s Beruška Bandem, MC Rožálek, 

- 11. dubna, Mozaikování z keramiky a porcelánu, ateliér Roztoč, 

- 11. dubna, Kuličkiáda, Park v Tichém údolí, Roztoč, 

- 12. dubna, Velikonoční koncert, Husův sbor CČSH, 

- 13. dubna, Afrika pro začátečníky, cestovatelské vyprávění, Roztoč, 

- 15. dubna, Hravé čtení s Adélou, MK, 

- 16. dubna, Veřejný koncert žáků ZUŠ, historický sál, SMR, 

- 17. dubna, Vystoupení Bluesberry a Tajemoje spolu s K. Svobodovou, Café Eiffel, 

- 17. dubna, Co věděla Klára Kovalová a musela zemřít, hostinec Na Růžku, 

- 18. dubna, Koncert hudebních oborů Sdružení Roztoč, SMR, 

- 23. dubna, Pietní vzpomínka na oběti transportu smrti v Roztokách, Levý Hradec, 

- 23. dubna, Co je životní úspěch a co neúspěch, seminář, MK, 

- 23. dubna, Koncert učitelů ZUŠ Roztoky, historický sál zámku, 

- 24. dubna, Čarodějnice 2015, Hospoda U Hřiště, Žalov, 

- 24. dubna, Hudební cyklus RR, hostinec Na Růžku, 

- 25. dubna, Oslava 25. výročí obnovení skautingu v Roztokách, Tyršovo n. a okolí, 

- 26. dubna, Jarní koncert pěveckého sboru ROSA, SMR, 

- 26. dubna, Proměna krajiny, procházka Tichým údolím, Roztoč, 

- 28. dubna, Jak se učí v lese, přednáška, MK, 

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

- 4. května, Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje, SMR, 

- 5. května, Připomínka 70. výročí konce 2. světové války, památníky Škol. nám., LH, 
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- 8. května, Veteráni, 36. ročník výstavy historických vozidel, SMR, 

- 12. května, Smích, Jóga smíchu, MK, 

- 14. května, Absolventský koncert, ZUŠ, Historický sál SMR, 

- 16. května, Výstava modelové železnice, Klub železničních modelářů Roztoky, 

- 17.- 19. května, Festival svobody, SMR, 

- 19. května, Sydney, nebo Canberra, přednáška, MK, 

- 20. května, Hravé čtení s Adélou, MK, 

- 21. května, Jak najít svoje správné místo v rodině, práci, společnosti, MK, 

- 23. května, Jarní bleší trh, park Tyršova náměstí, 

- 23. května, Country festival U Šraněk, občerstvení U Šraněk, 

- 25. května, Navštiv nás, Duše Svatý, koncert sboru Total Vocal, Roztoč, 

- 29. května, Dětský den, zábavné odpoledne, park Tyršova náměstí, 

- 29. května, Noc kostelů na Levém Hradci, Levý Hradec, Žalov, 

- 29. května, Noc kostelů, kostel Narození sv. Jana Křtitele, Roztoky, 

- 30. května, Zámeček 2015, 5. ročník hudebního a kulturního festivalu, SMR, 

- 30. května, Pohádkový les, Tiché údolí za Maxmiliánkou, Roztoky, 

- 2. června, Hynek Jína, Svoboda učení, MK, 

- 6. června, Dětský den s myslivci, Holý vrch, Únětice, 

- 3.-13. června, Na kole dětem, 6. ročník charitativní cyklo tour, SMR, 

- 6. června, Výstava modelové železnice, Klub železničních modelářů Roztoky, 

- 6. června, Roztocké pivní slavnosti, park Tyršova náměstí, 

- 7. června, Nedělní festival nejen pro náctileté, zahrada ZŠ, 

- 7. června, Koncert Marika Singers, hotel Academic, 

- 7. června, Taneční představení žáků ZUŠ, Multifunkční sál ZŠ Roztoky, 

- 9. června, Smích, MK, 

- 11. června, Jíst spolu, louka mezi MÚ a DPS, 

- 11. června, Zahradní koncert ZUŠ, louka před MÚ, 

- 12. června, Zátiší, fotografická výstava Josefa Hníka, galerie Academic, 
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- 13. června, Muzejní noc, slavnostní otevření Ateliéru Z.B., Salon Z.B., SMR, 

- 13. června, Koncert Filharmonického orchestru, nádvoří zámku, SMR, 

- 13. června, Atmosféra v barvách krajiny, malování v přírodě, SMR, 

- 13. června, Koncert skupiny Typ, fotbalové hřiště Roztoky, 

- 14. června, Světlo, výstava výtvarných kroužků Roztoče, SMR, 

- 14. června, Výklad o Mistru Janu Husovi, zahrada Husova sboru CČSH, 

- 18. června, Zahradní slavnost sdružení Roztoč, Levý Hradec, 

- 20. června, Letní keramická plastika, park SMR, do 1. října, 

- 20. června, Hurá na prázdniny, zábavné odpoledne, občerstvení U Šraněk, 

- 22. června, Navštěv nás, Duše svatý, koncert souboru Local Vocal, kostel na LH, 

- 5. července, Slavnostní bohoslužba k uctění památky Mistra Jana Husa, Husův sbor, 

- 9. července, Český plakát - přehlídka plakátové tvorby, SMR, do 1. listopadu, 

- 25. července, Vystoupení žonglérského tábora Šest dní s cirkusem, louka LH, 

- 29. srpna, Šermířské rozvernosti, SMR, 

- 3. září, Přírodní krásy ostrova Borneo, Petr Bambousek, galerie Academic, 

- 5. září, Den dětí a seniorů, louka před MÚ, 

- 11. září, Travesti show, divadlo, občerstvení U Šraněk, 

- 12. září, Slavnosti Pravého a Levého břehu, na obou březích Vltavy, 

- 12. září, Hanspaulský rock, koncert, občerstvení U Šraněk, 

- 17. září, Co je opravdu Time management, seminář, MK, 

- 17. října, Vřesotřesení na Řivnáči, brigáda, Roztoč, 

- 18. října, Jak se Honza učil čarovat, pohádka, hotel Academic, 

- 17. října, Klikaři, country bál, hostinec Na Růžku, 

- 19. září, Festero, roztocké řemeslnické trhy, park Tyršova náměstí, 

- 19. září, Typáci, koncert, občerstvení U Šraněk, 

- 22. září, Mezinárodní sborový koncert, pěvecký sbor ROSA, zámek SMR, 

- 27. září, O slepičce, spolek loutkářů Kvítko, sokolovna Roztoky, 

- 3. října, Bleší trh, park Tyršovo náměstí u sokolovny, 
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- 11. října, Tři medvědi a drzá Dáša, Loutky bez hranic, divadlo, sokolovna, 

- 15. října, Příběhy české přírody, SMR, do 16. prosince, 

- 17. října, Mezinárodní den archeologie, SMR, 

- 18. října, Jak se Honza učil čarovat, pohádka, hotel Academic, 

- 18. října, J. Cocteau - Lidský hlas, divadlo, hotel Academic, 

- 18. října, Kde se líbat v Praze?, Perfekt Café, Lidická, 

- 23. října, Pellé-Braunerová, cesty osudů, SMR, do 28. března 2016, 

- 25. října, Ošklivé kačátko, divadlo, sokolovna, 

- 25. října, Poznat Irán ve dvou a na kolech, Husův sbor, 

- 31. října, Láska je konec i začátek, manželé Drdovi, hotel Academic, 

- 31. října, Mozaikování 1, ateliér Roztoč, 

- 31. října, Koncert skupiny The Fells, Café bar Eiffel, 

- 1. listopadu, Český plakát, SMR, do 27. září, 

- 8. listopadu, Skřítek Třešnička, Liduščino divadlo, sokolovna, 

- 8. listopadu, Svátek světel, Roztocký háj, Roztoč, 

- 10. listopadu, Koncert Vivat Tango, SMR, 

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

- 15. listopadu, Zvířecí pohádka, hotel Academic, 

- 15. listopadu, Carlo Goldoni: Burani, divadlo, hotel Academic, 

- 18. listopadu, Kašmír a Ladakh, přednáška, atelier Roztoč, 

- 19. listopadu, Opus Musivum - mozaika, SMR, do 1. května 2016, 

- 22. listopadu, Biblický herbář, Husův sbor, 

- 24. listopadu, Lékařský večer, infekční nemoci, cestovní medicína, ZŠ Roztoky, 

- 24. listopadu, Vzpomínkový koncert C§K VOCALU na L. Kantora, hotel Academic, 

- 26. listopadu, Adventní dílna, Husův sbor, 

- 29. listopadu, Rozsvícení vánočního stromu, vánoční trhy, Tyršovo náměstí, 

- 29. listopadu, Adventní koncert skupiny OBOROH, Husův sbor, 

- 29. listopadu, Ave Maris Stella, Local Vocal, adventní koncert, kostel LH, 
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- 2. prosince, Záchrana antilopy Derbyho, ateliér Roztoč, 

- 4. prosince, Předvánoční knihkupectví, ateliér Roztoč, 

- 6. prosince, Vánoční příběh, divadlo Ká Ká, sokolovna, 

- 6. prosince, Mikulášský karneval s Beruškou Bandem, hotel Academic, 

- 10. prosince, Vánoční koncert, ZUŠ, SMR, 

- 12. prosince, Vánoční trhy dětských prací, Roztoč, 

- 13. prosince, Adventní neděle v SMR, 

- 14. prosince, Večer pro potěšení, hotel ACADEMIC, 

- 18. prosince, Je zelená opravdu zelená, hostinec Na Růžku, 

- 20. prosince, Česká mše vánoční, Jan Jakub Ryba, sokolovna,  

- 23. prosince, Živé jesličky, louka u kostela Roztoky, 

- 30. prosince, Menflowers-jsme zpět, hostinec Na Růžku. 

Více informací v příloze kroniky. 

 

 V září tohoto roku začalo Studio pro tanec a pohybovou výchovu Po špičkách pod 

vedením Zuzany Smugalové novou etapu své existence (odešlo od sdružení Roztoč) v tzv. 

Ateliéru Lidická. Bývalá tělocvična se zrcadly v 1. patře domu služeb naproti Tescu 

začala být opět využívána, tentokrát pro tanec a umělecký pohyb. 

 

 Studio  Po špičkách funguje ve stejném rozsahu jako v minulých letech pro děti od 3 

do 15 let. V osmi ročnících jsou dvě skupiny složené z předškoláků a prvňáků otevřeny v 

paralelních třídách. 

 

 V říjnu se čtyři skupiny Studia Po špičkách účastnily festivalu scénického tance a 

pohybového divadla v Jablonci nad Nisou. Přehlídka je nesoutěžní, ale je hodnocena 

odbornou porotou i diváky. Obě strany se shodly a choreografie Můry obdržela Cenu 

poroty i Cenu diváků. Studio bylo ještě oceněno Za vynikající pedagogickou práci a 

taneční tvorbu. 
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 Výtvarný ateliér JoE v Roztokách získal ve 43. ročníku Mezinárodní dětské 

výtvarné soutěže v Lidicích 2015 řadu ocenění. 

 Nejvyšší cenu, medaili Lidická růže udělila mezinárodní čtyřiadvacetičlenná porota 

Rudolfu Bloudkovi za pastel Lovec světel. 

 Anna Jursíková (Světýlka), Alexandra Mudraya (Záblesk) a Kateřina Sehaková 

(Oči) obdržely v silné konkurenci  (21 380 děl) čestná uznání. 

 

 Roztocké Studio mladých již slaví pět let. 

 Tři bývalí kolegové se náhodně opět setkali a dohodli se, že mají chuť dělat divadlo 

po svém, autorsky. Tak vzniklo Studio mladých, které pro svá představení v hostinci Na 

Růžku strhlo řadu spokojených diváků. V letošním roce je to už pět let. 
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Muzeum 

 Hned 22. ledna slavnostně převzalo Středočeské muzeum 

(SMR) v Roztokách 10.KnihoBudku v ČR (a 3. mimo Prahu) - 

malou veřejnou knihovničku, která vznikla z vyřazené 

telefonní budky. KnihoBudka bude bezplatně sloužit všem 

návštěvníkům muzea. Přestřižení pásky se ujala ředitelka 

muzea PhDr. Zita Suchánková a Pavel Železný, spoluautor 

projektu Knihobudka. První knížky do ní přinesli zaměstnanci 

muzea. 

 Dne 1. března v pořadu ČT Toulavá kamera byla vysílána reportáž o nových 

expozicích roztockého zámku s Marcelou Šášinkovou a Ivanou Kubečkovou. 

 Od května byly pro 2. stupeň ZŠ, žáky SŠ a pro veřejnost připraveny první pracovní 

listy pro část expozice „Léto v roztockých vilách“, do 120 min..  

 14. května 2015 se konal XIII. ročník předávání prestižních cen soutěže Gloria 

musaealis 2014, kterou vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí a galerií ČR. 

Tato soutěž si klade za cíl upozornit veřejnost na špičkové výkony v oboru muzejnictví, 

prezentování muzejních sbírek v odborných publikacích a při záchraně a zpřístupňování 

objektů a lokalit našeho kulturního dědictví.  

 Letos soutěžilo 62 muzeí a galerií z celé ČR s 87 projekty ve třech hlavních 

kategoriích: Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku, a Muzejní počin roku. 

V kategorii Počin roku získalo Středočeské muzeum v Roztokách III. místo za realizaci 

projektu Rekonstrukce a nové využití zámku v Roztokách. 

 Středočeské muzeum v této soutěži již získalo v roce 2005 Hlavní cenu v kategorii 

Muzejní počin za projekt Rehabilitace budovy Ateliéru Zdenky Braunerové a její využití 

pro stálou expozici, a v roce 2007 III. místo za Muzejní publikaci České a moravské 

obalové sklo. 

 



73 
 

 13. června byl po rekonstrukci od povodně v roce 

2013 znovu otevřen 

Ateliér Zdenky 

Braunerové. Bohužel 

počasí se neradovalo, 

ale lilo jako z konve. 

Přesto se dostavila skoro stovka hostů, mezi nejvzácnějšími 

Isabella Monzini (praneteř Zdenky Braunerové a vnučka francouzského generála 

Maurice Josepha Pellého) s manželem Carlem. Za Středočeský kraj Zdeněk Štefek, radní 

pro kulturu a památkovou péči, který 

přítomné pozdravil jménem hejtmana 

Středočeského kraje Miloše Petery, který akci 

udělil záštitu. Při otevření statečně, i 

v dešti, zazpíval smíšený pěvecký sbor 

ROSA a večer byl program završen 

vystoupením Filharmonického 

komorního orchestru v historickém sále 

zámku. Díky právě probíhající Muzejní noci bylo pro návštěvníky vše otevřeno až do 22 

hodiny. 

 Na závěr letní sezony Ateliéru Z. B. (atelier v době od 1.11. - 31. 3. má zimní 

přestávku), proběhla oslava 28. října ve znamení mladých historiků. Děti ze ZŠ Roztoky 

se po zaškolení muzejní pedagožkou Marií Jelínkovou s nadšením ujaly role průvodců a 

provedly veřejnost (především svoje rodiče a známé) Ateliérem Z.B.  

 Expozice muzea: 

Jak se jezdilo do Roztok na letní byt. Život v letovisku. 

Jak bydlel a úřadoval pan správce. Vrchnostenská správa panství. 

 Rok 2015 Středočeské muzeum zahájilo pokračujícími výstavami z roku 2014, ale již 

23. ledna byla otevřena výstava Predátoři, která byla věnována pouze jediné skupině 
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predátorů - obratlovcům, kteří žijí a rozmnožují se ve středních Čechách. Nechyběl ani 

hravý (predátorský) koutek pro děti. Zajímavostí bylo, že když měl někdo predátora ve 

jméně, měl každou středu vstupné na výstavu za 1 Kč. Otevřena byla do 30. června. 

12. února - 30. června se konala výstava Svět hraček - 

stoletá historie dětské hračky (1880-1980), kde nalezli 

hračky děti i dospělí, kteří 

zavzpomínali na své dětství, 

od 26. února probíhala po 

prodloužení až do konce roku 

výstava Dobřichovické vily - pozoruhodná sídla pražské 

honorace. 

Od června do října v parku roztockého zámku byla vystavena 

Keramická plastika. 100 uměleckých děl od 24 sochařů.  

 10. července začala 

výstava Český plakát, výtvarné 

styly v plakátu od přelomu 19. a 20. století do 80 let 20. 

století. Výstavu připravila Agentura ProVás, která 

provozuje v Praze od r. 1999 prodejní galerii 

historických plakátů a jejich reprintů. 

 Agenturu založil v roce 1996 pan Vojtěch Sedláček, žalovský občan a první 

polistopadový starosta Roztok. Viz kapitola Město, Obyvatelé  a  kronika z roku 2007. 

 Od 15. října probíhala na půdě SMR velmi hezká fotografická výstava Příběhy české 

přírody. 

 

  V rámci přípravy unikátní výstavy Pellé - Braunerová 

pobývala její autorka Mgr. Marcela Šášinková, týden v Paříži, 

kde studovala rodinný archiv.  

Z pobytu foto Isabelle Monzini (Sandiford-Pellé) a jejího manžela Carla v říjnu 2014. 
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 V březnu 2015 přijela do Středočeského muzea v Roztokách paní Isabelle Monzini 

(Sandiford Pellé) s manželem. 

 Isabelle Monzini je dcerou Maryšky Pelléové (1922-2014, její matka Jarmila 

Braunerová byla neteří malířky Zdenky Braunerové), a vnučkou Maurice Josepha Pellého 

(1863-1924), francouzského generála, který byl v lednu 1919 postaven do čela 

francouzské vojenské mise v ČSR a od června téhož roku vykonával na žádost prezidenta 

funkci vrchního velitele Československé armády - náčelníka 

Hlavního štábu Československé branné moci). Isabelle si v 

úvodu svého pobytu prohlédla muzejní depozitář, kterým ji 

provedla Marcela Šášinková a v něm uložená výtvarná díla 

Zdenky Braunerové. V roztockém depozitáři strávila 

několik následujících dnů. Prošla si zámeckou expozicí 

"pražských lufťáků“ - Jak se jezdilo do Roztok na letní byt a navštívila Regionální 

muzeum v Jílovém u Prahy. 

 22. října byla slavnostní vernisáží zahájena výstava Maurice Pellé - Zdenka 

Braunerová, cesty osudů mezi Čechami a Francií. 

 Vernisáže se zúčastnili: Jeho excelence pan Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec 

Francie v ČR, generál poručík Ing. Josef Bečvář, náčelník Generálního štábu Armády ČR 

s chotí, plk. Mgr. Aleš Knížek, ředitel Vojenského historického ústavu, Isabella Monzini 

Sandiford Pellé s manželem a dětmi. Ředitelka SMR poděkovala tvůrcům výstavy - 

autorce Mgr. Marcele Šášinkové a scénografovi Janu Růžičkovi za prvotřídní práci, za 

finanční pomoc 

Středočeskému 

kraji a městu 

Roztoky. Záštitu 

nad výstavou 

přijali :  

generál poručík Ing. Josef Bečvář, armádní generál Ing. Petr Pavel, M.A., bývalý 

náčelník GŠ AČR a Ing. Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje. 
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 K důstojnosti přispěla čestná stráž Československé obce legionářské a sbor sdružení 

Roztoč, Local Vocal, který pro tuto příležitost nastudoval dvě písně, které byly 

v tehdejších dobách oblíbené. Čtyřhlasou úpravu lidové písně z Hradecka „Jak jsem plela 

len“ a píseň Karla Hašlera „V roztockých zahradách “pro tuto příležitost zpracoval 

sbormistr pan Martin Šmíd. Vernisáže se účastnilo téměř 200 osob. 

 Výstava přiblížila návštěvníkům ve zkratce genezi francouzsko-českých vztahů před 

první světovou válkou a těsně po ní prostřednictvím osudů dvou význačných osobností 

evropského formátu, jejichž cesty se kříží, aniž by o sobě věděly, a které se setkaly na 

sklonku života. Porovnala rodinné zázemí protagonistů, původ, vzdělání, názor na svět 

a kariéru, jejich oboustranný obdiv i obdiv jednoho k zemi toho druhého, pokusila se 

ilustrovat rozvoj dvou evropských velkoměst, Prahy a Paříže, ale také milostné vzplanutí 

generála Pellého k Járince, neteři Z. Braunerové. Výstava končí 28. března 2016. 

 

  

  

 Autoři výstavy: Marcela Šášinková, historička a kurátorka historických sbírek SMR, 

Isabelle Monzini, autorka edičních titulů věnovaných M.P. a Jan Růžička, scénograf, 

kostýmní výtvarník, režisár, dramaturg. 

 K výstavě byl vydán tištěný průvodce pod stejným názvem o rozsahu 32 stran 

formátu A4. 
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 19. listopadu byla v SMR otevřena velmi zajímavá výstava 

Opus musivum - unikátní přehlídka umění mozaiky od antiky 

po současnost, která představovala 100 exemplářů ze 40 

evropských muzeí. Autorka výstavy Magdalena Kracík 

Štorkánová spolu s dalšími autory provázela zájemce také 

komentovanými prohlídkami. Do konce roku ji vidělo 5 158 

návštěvníků. 

 K výstavě byl vydán tištěný katalog a uspořádán mezinárodní seminář, který se 

konal 

v Italsk

ém 

institut

u 

v Praze. 

  

 Stře

dočeské 

muzeum 

je 

otevřeno

: středa-

neděle 10-18 hod., knihovna muzea otevřena středa 8-12 a 12.30-16 hodin. Vstupné-

výstavy: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, v návštěvní době je otevřena kavárnička „Pro 

Vás“. 

 Výstavy ve SMR v roce 2015 navštívilo celkem  33 394  návštěvníků, z toho 

výstavu Pellé-Braunerová od 22. října do konce roku 2015,  7 448  návštěvníků. 
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 V září se historička SMR  Mgr. Marcela Šašinková zúčastnila televizní diskuse 

v pořadu Historie.cz na téma Jedeme na letní byt - historie letovisek. 

 O výstavě Pellé - Braunerová byly informace v Českém rozhlase - francouzském 

vysílání, na stanici Vltava, ČT Art - Kultura v regionech, v Armádních listech i 

Parlamentních listech. 

 Velký ohlas v tisku, na internetových stránkách, v Českém rozhlase i České televizi 

měla také výstava plakátů. 

 Středočeské muzeum vydalo v roce 2015 v rámci své publikační činnosti Středočeský  

vlastivědný sborník č. 33, 183 stran včetně obrazových příloh, cena 142 Kč. 

Foto z vernisáže Pelé-Braunerová SMR, ostatní J. Weberová. 

Více informací v příloze kroniky.  
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Roztoč 

 18. ročník Masopustu 

v Roztokách a Úněticích 

pořádalo sdružení Roztoč ve 

spolupráci s Kravínem Únětice, 

Středočeským muzeem a obcí 

Únětice za přispění Města 

Roztoky a dalších sponzorů. Nemalou zásluhu na úspěšném 

uspořádání Masopustu má i 95 dobrovolníků, kteří věnovali kolem 1800 hodin práce.  

 Úspěšný Masopust získal i pozvání na červnové Strážnické folklorní slavnosti, 

takže Půst se Smrtí vystoupily na nočním představení a druhý den v průvodu se vyřádily 

hlavně Opice. 

 

 Studio Anima Roztoč, kroužek animovaných filmů, zvítězilo se svými filmy ve své 

kategorii na filmové přehlídce a soutěži Zlaté slunce Královehradecké a Junio film. 

 Roztoč reprezentovali čtyři filmy od nejstarších animátorů, Žlutý příběh-Victoria 

Cala Uhia a Alžběta Pechačová (2. místo, cena hlavního partnera soutěže a čestné 

uznání), Tvary - Šimon Roubal (3. místo), Ztracen v mraveništi - Jakub Ratiborský a 

Šimon Humpl, Modrá - Tadeáš Souček.  

 8. června se konal v bio Oko v Praze Večer animovaných filmů, kde byla k zhlédnutí 

celá letošní práce animátorů z filmového studia Anima Roztoč. 

 Na podzim vzniklo v Jeronýmově ulici nové studio šité na míru 

malým i velkým animátorům. Prostor je rozdělen na dvě části - 

světlou, ve které se budou připravovat pozadí, loutky, kulisy, druhá 

část je určena pro samotné animování a následné zpracován v 

počítači. Lektoři animace se zde snažili vytvořit co 

nejprofesionálnější podmínky, problémem však zůstává technické 

vybavení, hlavně výkonné počítače a tedy finance. 
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 Taneční studio Po špičkách, pod vedením Zuzany Smugalové, získalo v březnu na 

Krajské přehlídce dětských skupin scénického tance za choreografii V pocitu, tančenou 

II. skupinou Ocenění poroty Za taneční připravenost. V dubnu IV. skupina na Krajské 

přehlídce pro Středočeský kraj získala za choreografii Den a noc Ocenění za citlivost pro 

prostor, skupinu a přirozenost pohybového projevu dětí. III. skupina za taneční 

vystoupení Můry získala kromě Ocenění za naplnění námětu v kompozici i provedení 

nominaci na Celostátní přehlídku dětských skupin Kutná Hora 2015. 

 13. června vystoupily všechny skupiny na Tanečním 

večeru ve Studiu Alta v Praze. 

 Taneční studio Po špičkách se s koncem školního roku 

2014/15 osamostatnilo a přestalo být součástí sdružení 

Roztoč. 

 Roztoč od nového školního roku zavádí nové kroužky tance - Tanec a zpěv ve 

folkloru, Tanečky a zpívání pro rodiče s batolaty a Ranní probuzení pohybem a tancem 

pro dospělé. 

 14. června byla otevřena v prostorách půdy SMR výstava 

Světlo - společné představení výtvarných kroužků, keramiky a 

animátorů. 

 

 18. června oslavilo sdružení Roztoč příchod léta Zahradní slavností na Levém 

Hradci. 

 20 - 25. července se konal příměstský tábor Šest dní s cirkusem, pro začínající i již 

pokročilé žongléry, 

 27. - 31. července - Letní výtvarně-environmentální příměstský tábor Prázdniny na 

stepi pro děti, které mají rády okolí Roztok, chtějí ho poznávat a inspirovat se jím. 

 3. - 7. srpna Prázdniny s hudbou - hudební příměstský tábor pro kytaristy, flétnisty, 

pianisty a zpěváky v duchu Orffovy hudební školy,  
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 18. - 27. srpna již 4. ročník Tvůrčích prázdnin - letního pobytu s uměleckým 

zaměřením pro děti. Zajímavá setkání s hudbou, divadlem, tancem a výtvarnými 

technikami v jižních Čechách u Kaplice.  

 Děti z Barevného ateliéru lektorky Aleny Trávníčkové se 

zúčastnily Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice, její letošní 

téma bylo Světlo. Obrázky na téma Oheň byly vytvořeny 

kombinovanou technikou - dýha a pastel.  

Ocenění získaly: Anička Kuglerová - medaile, 

 Esterka Hlavičková a Kristýnka Rybáčková - čestné uznání. 

 Již druhým rokem pokračuje projekt záchrany vřesovišť na Řivnáči a v Tichém údolí. 

Na Řivnáči se dvakrát páslo stádo ovcí a koz, specialistů na údržbu suchých stepí. 

Vyřezaly se křoviny a invazivní dřeviny, které vřesu stínily a ten postupně zanikal. 

Roztoč proto zorganizoval společnou brigádu, při které kromě likvidace byla vytvořena 

pikniková zóna v lůmku u vřesoviště. 

  

 8. listopadu se konal Svátek světla. Tentokrát 

světelná cesta prudce stoupala z Tichého údolí a 

roztockým hájem došla až na loučku nad pískovnou, ze 

kterého byly v letošním roce převezeny ostatky 

popravených německých vojáků. Velkým přáním 

organizátorů, Adama Krátkého a Doroty Tiché (oba studenti DAMU) s jejich uměleckou 

skupinou VYPER bylo přinést do této krajiny klid a smíření s minulostí skrze symbolické 

světlo. Kolem hlavní osvětlené cesty, která končila v ulici Bělina, byla malá tichá 

zastavení a na loučce mohl každý přispět svojí svící do závěrečného labyrintu. Posledním 

účastníkům se naskytl pohled na stovky barevných světýlek s velkým lampionem 

uprostřed, který tvořil pomyslný střed. Byl to velice decentní a hluboký zážitek. 
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V prosinci se uskutečnilo Vánoční knihkupectví a Trhy dětských prací.  

 

        

 

 

 

 

 

 Živé jesličky, u kostela Narození sv. Jana Křtitele, 23. prosince, byly krásným 

zakončením úspěšného kalendářního roku za svitu úplňku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací v příloze kroniky. 

Foto: sdružení Roztoč, Pavel Brokl, J. Weberová 
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Rožálek 

Program mateřského centra Rožálek pro rok 2015: 

Miminka - povídání, písničky, básničky a masáže pro úplně 

nejmenší návštěvníky, 

Batolátka - opičí dráha, říkadla, písničky a hry pro děti od 

jednoho roku, 

Sluníčka -  adaptační program bez rodičů pro děti, které ještě nechodí do MŠ, 

v úterý 6 hodin a ve středu 3 hodiny plné her, povídání, tvoření a pohybu, jednou za 

měsíc doplněné o keramiku, 

Výtvarka a Volná Herna - tvoření s maminkou, tatínkem, babičkou… z různých 

materiálů, tematicky zaměřené na roční období, 

Gymbalony - cvičení pro děti od 2 let s rodiči, 

Hrátky všemi smysly - herna s Montessori pomůckami, keramika, 

Angličtina pro nejmenší, Flétna pro děti od 4 let, 

od února Jóga pro děti od 5 do 7 let hravou formou. 

Pro maminky: 

Zumba, Aerobik, 

Angličtina a  italština s rodilými mluvčími. 

 21. února se tělocvična pod školní jídelnou, která je jejich stálým útočištěm, 

proměnila v taneční sál plný písniček i her - Karneval, 

 v březnu se konal Bazárek jarního a letního oblečení. 

 O prázdninách byly připraveny tři tematické týdny aktivit: plavecký, řemeslný a 

keramický, v červenci fungoval i kroužek Sluníčka a v srpnu tradiční Cesta za pokladem.  

 V říjnu pro děti od roku a půl bylo připraveno Podzimní rejdění.  

 Bazárek podzimního a zimního oblečení byl spojen se sbírkou oblečků nejmenších 

velikostí pro FN v Motole. Vybraly se 2 pytle krásného oblečení, 
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 Na závěr roku byla připravena 

Mikulášská nadílka. 

  

  

 Obětavé vedení si nejvíce cení toho, že jejich aktivit se může účastnit kdokoliv, za 

příznivý příspěvek, nemusí se zavazovat předplatným, platí pouze za navštívené 

aktivity.  

 S podporou města a sponzorů se zatím daří. 

Více informací v příloze kroniky. 

Foto: Rožálek, J.Weberová 
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Lexik 

 Lexik - moderní vzdělávací, jazykové a poradenské centrum se specializací na 

specifické poruchy učení u dětí i dospělých. 

Pedagogicko-psychologická poradna (dále PPP): 

 Projekt Prevence specifických poruch učení jako dobrý start do školy sice skončil, ale 

díky PPP Lexik proběhly v lednu bezplatné screeningy v šesti MŠ v Roztokách, 

Libčicích, Úholičkách a v Kralupech, v únoru v Úněticích a Horoměřicích. Byly to 

orientační vyšetření školní zralosti předškoláků. Vyhodnocení 

screeningů naší speciální pedagožkou a psycholožkou bylo 

předáno rodičům. 

 Ve vydavatelství Lexik vyšly nové publikace věnující se 

dys-problematice, a také čtyři dvojjazyčné (Aj, Nj, Fj, Šj), 

které dostali studenti k zápisu na druhé pololetí jako dárek. 

 Od ledna pokračoval jazykový projekt Cizí jazyky pro život aneb jak se neztratit ve 

světě pro děti do 15 let. 

 V průběhu celého roku se konal blok pro předškoláky Malý objevitel a tvořivá 

angličtinka. 

 Pro ženy 50+ let z pražských úřadů práce, byl připraven projekt Profesionální péče o 

děti, který probíhal od května do října 2015. 

 Přípravný vzdělávací program na zkoušku se konal formou dálkového studia  

e-learningem a formou prezenčních dní. 

 V říjnu více než dvacet žen složilo úspěšně zkoušky a stalo se profesionálními 

chůvami. Získaly tak certifikát o absolvování přípravného kurzu a řada z nich i 

vysvědčení se státním znakem ze zkoušky pod gescí Ministerstva práce a sociálních věcí a 

dle Národní soustavy kvalifikací - Chůva pro děti do zahájení školní docházky. 
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 Dále byly stále v nabídce Základy redakční práce a Mediální obraz organizace a 

dvouhodinové semináře na téma Jak uspět při hledání zaměstnání. 

 24. března se konala beseda: Imunitní systém, jak odolávat konkrétním nemocem, 

vliv stravy na imunitní systém - zdarma. 

 Speciální prázdninové tvoření letní kurzík pro děti od 4 do 6 let - aktivity 

kreativního rázu, mělo velký úspěch. 

 Koncem srpna se uskutečnil Rozjezd před školou (9-14 let), opakování češtiny a 

matematiky nebo češtiny a angličtiny a velmi oblíbený Novinářský tábor pro malé i velké 

školáky. 

Poslední srpnový den patřil Dnu otevřených dveří spojeným se zápisem do kurzů. 

 Od nového školního roku začala pracovat Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) 

Lexik  jako samostatné školské zařízení s jednodušší administrativou. 

 Všechna vyšetření mají platnost jako vyšetření ve státní PPP a certifikovaná 

potvrzení jsou v souladu s platnými právními předpisy. 

 Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje se stala PPP Lexik 

„pověřenou osobou k sociálně-právní ochraně dětí“, bude tedy pomáhat i v této oblasti. 

 Zahájen byl program Grafomotorika pro předškoláky a Logopedie s klinickou 

logopedkou. 

 V novém školním roce byly vyhlášeny nové kurzy pro seniory (angličtina, němčina, 

francouzština). 

Více informací v příloze kroniky. 

Foto: Lexik 



87 
 

Sport 

10. ledna se konal pochod Tříkrálová Okoř, který pořádají roztocké 

oddíly Tomíků. Zem zmrzlá, poprašek sněhu, svítilo i sluníčko, ale 

pořádný vítr, který provázel téměř 450 účastníků. Vybrat se dalo ze 

čtyř tras (13, 16, 28 a 44 km), na Okoři vyplnit kvíz MATUS a 

prohlédnout dravé ptáky.  

 30. května pozvaly turistické oddíly mládeže děti do 7 let na 

tradiční procházku lesem plným překvapení - Pohádkový les. I přes počáteční déšť 

princeznu našlo všech 230 dětí. 

 

Sokol: 

 V letošním roce se v sokolovně povedlo provést rekonstrukci šatny, vybudovat nové 

toalety a sprchy. 

  

 

 Na přeboru předškoláků Župy Jungmannovy se letos představilo 15 dětí z oddílu 

předškoláků a cvičení rodičů s dětmi. Ostatních závodníků bylo 120. Děti předvedly 

výborné výkony a získaly 11 medailí - 4 zlaté, 3 stříbrné a  

4 bronzové.  

  Závodily v atletice (běh na 40m, skok z místa do dálky,  

hod tenisovým míčkem, míčovém trojboji (hod na basketbalový 

koš, kop do branky, hod do branky), 

pár větších dětí ve šplhu na tyči.                                        Foto Sokol 
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Oddíl všestrannosti nabízel cvičení: 

 cvičení rodičů s dětmi od 2,5 let - cvičení s padákem, opičí dráha, 

 sportovky - cvičení dětí 5-7 let - základy atletiky, gymnastiky, hry, opičí dráha, 

 gymnastika - pro děti od 1. třídy, 

 míčové hry - pro děti z 1. -3. třídy, 

 florbal - pro děti od 1. třídy, 

 zdravotní cvičení pro dospělé, 

 aerobik, 

 gymbaly. 

Atletika: 

 11. ledna se v hale na Strahově konal přebor středočeských atletů včetně našich 

roztockých. 

 Velmi dobrým výkonem se prezentovala ve sprintu na 60m Alžběta Spurná, která 

svůj rozběh vyhrála časem 9,53 sec., na finále to nestačilo, ale výkon to byl velmi dobrý. 

 V napínavém závodě mladších žáků na 1 500 m obhajoval Matyáš Kohout loňský 

bronz a letos ve skvělém závodě obsadil druhé místo, když až ve finiši ho přesprintoval 

Michal Smetana z Berouna. I ostatní naši atleti podali velmi dobré výkony. 

 22. dubna se konal Svatojiřský přespoláček za účasti více než 40 atletů. Výzvu 

přijalo i několik rodičů. 

Volejbal: 

 Volejbalisté TJ Sokol Roztoky, EcoLifts , udrželi druhou pozici, na které vstoupili 

do druhé poloviny soutěže a po skončení volejbalové sezony 2014/2015 skončili na 

druhém místě. Pomohla i možnost hrát domácí zápasy opravdu v domácí hale ZŠ 

Roztoky. 

Fotbal: 

 Na konci fotbalové sezóny 2014/15 se po několikaletém úsilí podařilo Áčku mužů 

postoupit do Okresního přeboru Praha západ. Za celou sezonu jen 2x prohráli.  
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 Navíc vyhráli kvalitně obsazený zimní pohár na Zličíně a obsadili druhé místo ve 

fotbalovém poháru Prahy-západ.  

 I ostatním družstvům se dařilo!  

Dorost, 8. místo v I. A třídě Středočeského kraje a zůstává v ní i nadále, 

družstvo B muži, IV. třída Praha-západ - 5. místo, 

starší žáci, Okresní přebor Praha-západ - 4. místo, 

mladší žáci, Okresní přebor Praha-západ - 3. místo, 

starší přípravka, Okresní přebor Praha-západ - 2. místo, 

mladší přípravka, Okresní přebor Praha-západ - 1. místo ve skupině a celkově 2. místo  

       mezi 30 týmy celého okresu. 

 V soutěžích mladších a starších přípravek je po dvou týmech. 

Mladší kategorie (6-12 let)-mladší přípravka, starší přípravka a mladší žáci zahrnuje 90 

dětí a stará se o ně 11 trenérů dobrovolníků. Mottem těchto kategorií je útočná hra s co 

největším počtem střelených branek. 

Tenis: 

 V lednu se na pravidelný Mini a Baby tenisový turnaj dostavilo 16 minitenistů a 9 

baby tenistů. Minitenisová část se hrála přes malou síť na šířku hřiště, babytenis se hrál 

na celé tenisové hřiště. V tomto byl největším bojovníkem Pepa Jarolímek z Roztok. 

 Počet registrovaných hráčů a hráček se rozšířil tak, že bylo možno postavit družstva 

ve všech mládežnických kategoriích - minitenis, babytenis, mladší žactvo, starší žactvo a 

dorost. Na léto byl připraven Sportovní tábor v Krkonoších, Letní intenzivní kurzy 

v Žalově a Kemp v Rakovníku pro všechny. 

 Od října se začalo hrát pod střechou - postavila se opět na 6 a půl měsíce hala, kde je 

možno hrát v klidu každý den až do 22 hodiny. 

 Pro veřejnost se v areálu každý čtvrtek připravovaly pochoutky na kontaktním grilu 

a v listopadu se uskutečnil open Žalovský Wimbledon ve čtyřhře, na kterém byly 

samozřejmě servírovány i jahody se šlehačkou a šampaňské. 

 Pro děti se konal Mikulášský turnaj.  
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Skauti: 

 Tento rok zahájili skauti Skautským plesem v roztocké tělocvičně. O novinky byl 

obohacen program i občerstvení a tento rok také nabídli návštěvníkům ve spolupráci 

s Dětským klubem Pohádka hlídání dětí v tzv. plesové školce. Děti a mladší účastníci si 

mohli užít alespoň část plesu a kolem 22 hodin pak společně s doprovodem odešli do 

plesové školky.  

 Skautská tradice v Roztokách sahá až před 2. světovou válku. Jejich činnost byla 

přerušena v době nacistické okupace i komunistické diktatury. Během krátkého uvolnění 

poměrů v období pražského jara vybudovali členové roztockého skautského střediska 

klubovny v Máchově ulici, ve kterých se po roce 1989 začali opět scházet a scházejí se 

dodnes.  

 25. dubna uspořádali oslavy 25. výročí, kdy obnovili 

svou činnost. Na Tyršovo náměstí bylo postaveno týpí, 

kuželový stan severoamerických indiánů, byly připraveny 

hry, soutěže a prohlídka jejich kluboven. Celý den od 10 do 

16 hodin se věnovali všem, kdo si přišli něco vyzkoušet, zahrát, podívat se. Na všech 

stanovištích byla výborná atmosféra a kamarádská pohoda. Skauting vychovává mladé 

lidi v duchu přátelství a úcty k tradičním hodnotám a mravním zásadám a bylo to na 

celkové atmosféře vidět. 

 

 

 V Roztokách je celkem 134 členů ve 4 oddílech, 

 ČR  50 439 členů ve 2 113 oddílech, 

 Svět  40 miliónů členů v 216 zemích a teritoriích. 
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 Roztocká Odkvetlá poupata se v březnu zúčastnila soutěže Festival tanečního 

mládí 15 pořádané sdružením učitelů tance (STU) jako regionální kolo pro Prahu a 

Střední Čechy, kde obsadila čtvrté místo.  

 Roztocký Drsoň 2015 - skvělá akce, která si vyžádala půlroční přípravu, aby byl 

příběh i vědecké a fyzické výzvy zajímavé a dostatečně náročné pro děti ve věku 6-12 let. 

 Dětí se sešlo 37. Celá akce začala videem, které vtáhlo děti přímo do děje - nalezení 

tajemné truhly, ve které se nacházel příběh pěti živlů s podivnou mapou. Byly rozděleny 

do pěti týmů a každý dostal kopii mapy s lokací fyzických výzev i vědeckými stanovišti. 

Na nich pak musely samy plnit napínavé a poučné pokusy, zvládnout náročné fyzické 

výzvy a sebou nést zraněného kamaráda. 

 Všechny děti prokázaly, že jsou odvážné, dokážou improvizovat, učit se i pod 

stresem a následně získané znalosti použít při dalších úkolech.  

 Samy děti zhodnotily akci tak, že to byla daleko větší zábava než sedět u počítače a 

pařit s kamarády hry na počítači. Byla tím založena nová tradice. 

 Již tři roky, trochu v ústraní, ale úspěšně v Roztokách funguje dětský klub Jujutsu 

(pro děti 6-12 let), který vede Ing. Jaroslav Kolcun, který chce nyní s několika dalšími 

nadšenci založit klub brazilského jiujitsu (dále jen BJJ). Klub Jungle BJJ-Roztoky je 

zaměřen na náctileté a dospělé zájemce. Schází se od října, každou neděli večer 

v tělocvičně ZŠ Roztoky. 

 Svět se mění a bojová umění získávají svojí váhu. 

 Moderní bojové umění pocházející z Koreje Taekwon-da v Roztokách vyučuje oddíl 

Kwang Myong, který se účastní republikových závodů, trenérka Anička Pösingerová ml. 

je členkou české národní reprezentace. Při své letošní účasti na mistrovství Evropy 

v Itálii společně s týmem seniorek vybojovala zlato v silovém přerážení, stříbro 

v technických sestavách a sama za sebe bronz ve sportovním boji.  

 30. května se výběr 13 závodníků z kategorie žáků zúčastnil závodů Sonkal Open 

v Praze. Do závodu se zapojilo 270 závodníků (žáci, junioři a senioři) a naši závodníci 

získali 5 medailí: 1. místo Anna Lebedová - juniorka, 8.-7.kup 
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  2. místo Vendula Záhorská - žákyně, 8.-7. kup 

  2. místo  Kryštof Vejmola - žák, 8.-7. kup 

  2. místo Kateřina Poživilová - žákyně, 4.-3. kup 

  3. místo Kateřina Kohoutová - juniorka, 6.-5. kup. 

 Tým seniorek se umístil na 2. místě po týmu korejské reprezentace. 

Oddíl trénuje v úterý a ve čtvrtek v tělocvicně ZŠ v Žalově. 

 

 Pavel Kejmar z Roztok opět dosáhl velkého úspěchu, když vyhrál Velkou cenu 

Kolumbie, která je zařazena do seriálu mistrovství světa supermoto. 

  

 21. srpna se na Řivnáč šlo po deváté, tentokrát už bohužel bez zakladatele tohoto 

pochodu pana Ladislava Kantora, ale jako vzpomínku na něho. Všichni se shodli, že 

v této tradici Dobytí vrchu Řivnáč během jediného dne bez použití kyslíku budou 

pokračovat. 

Více informací v příloze kroniky 

Foto: Sokol, J. Weberová 
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Okolí Roztok 

 Město Roztoky je zakládajícím členem Dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy, 

který byl založen v roce 2007. Zástupcem města je v současnosti Mgr. Tomáš Novotný, 

místostarosta Roztok.  Zatím jsme platili příspěvky, nyní chce svazek zlepšit obnovu 

života na řece a jejích březích. Pořádá v červnu Den na řece.  

 V září, na svátek sv. Václava se u cesty ze 

Svrkyně do Podholí (na Budeč) konala Slavnost 

žehnání božích muk k uctění 

památky českých světců 

Václava, Vojtěcha, Ludmily a 

Anežky České a památky 

všech 2996 obětí atentátu 11. září 2001 ve Spojených státech. Jsou 

připomínkou křehkosti bytí a potřeby duchovního směřování naší 

civilizace.  

Foto Církev 

 V Suchdole byla otevřena Kyzlíkova stezka. 

 28. října byla otevřena nově upravená cesta ze 

Suchdola do Údolí Únětického potoka, které je 

přírodní rezervací. Byly na ní umístěny herní a naučné 

prvky a na konci, 

v samotném ústí stezky na 

soutoku Horoměřického a Únětického potoka se nachází vrba 

bílá, na kterou v roce 2014 upozornil Ing. Kyzlík a pasoval ji 

na významný strom městské části Praha-Suchdol. V roce 2015 

byla vrba (patří mezi nejmohutnější stromy svého druhu 

v Čechách, téměř osm m obvod kmene) vybrána mezi finalisty 

soutěže Strom roku 2015 a skončila na čtvrtém místě s 3 931 hlasy.  

Více informací v příloze kroniky.                                                                                                                   Foto J. Weberová 
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Počasí 

 Globální oteplování se už zřejmě projevuje zvyšováním teploty i prudkým kolísáním 

teplot během celého roku. 

 10. ledna byly překonány teplotní rekordy na 40 měřených místech za 30 let, 

překonán byl i teplotní rekord pro leden. Roztoky 160C, velký vítr (125km/hod.), pocitová 

teplota byla nižší. V noci nastalo ochlazení o 10o a velký vítr. Pokles teploty na 4oC.

 V únoru přišly ještě noční mrazy a na hory i sníh. 

 Průměrná teplota od začátku prosince do konce února dosáhla +0,7oC, což je o 1,9 

stupně více než je průměr z let 1971 až 2000. Uplynulá zima tedy patří podle 

meteorologů k nejteplejším v historii měření na území ČR, i tak byla ale chladnější než 

předešlá. Předchozí zima měla průměrnou teplotu1,2 stupně C, což je 2,4 stupně nad 

dlouhodobým průměrem. 

 Během letošní zimy byl také naměřen podprůměrný úhrn srážek. Napršelo pouze 

76,8% dlouhodobého průměru. Lidé si užili i méně slunce, 87,5 % průměrných hodnot 

slunečního svitu. Nejméně v lednu (28 hodin), nejvíce v únoru (81,5hodin). 

 Březen byl také teplý, průměrná teplota 3,9 stupně, ale loňský nepokořil. 

Přes den i 15 stupňů, v noci 0oC. 

 Začátkem dubna v Roztokách lilo, vítr, sníh, slunce, 1oC , na horách opět nasněžilo, 

ale bylo stále hodně větrno, což přinášelo popadané stromy a výpadky elektřiny. Roztoky 

bez proudu nebyly. 

V polovině dubna ráno 5-7o, 

odpoledne i 20oC. 

 Aprilové počasí nepřinesl 

pouze duben, ale celé jarní 

období. 

 Noc z 24. na 25. června byla velmi chladná, překročené rekordy na 50 stanicích. 

V Klementinu 10,6o, na horách v mrazových kotlinách mráz. 

 Začátkem července se oteplovalo na 30o, horko vyvrcholilo 5. července - tropická noc 

23o, přes den 34oC, místy v republice i více. 6. července bylo naměřeno až 38,4o. Byly 
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překonány rekordy na 70 stanicích, které měří teploty přes 30 let. V Roztokách bylo 

34OC, hrozně! Pro Prahu a Stč. kraj byla vyhlášena smogová situace kvůli přízemnímu 

ozónu, který zatěžuje dýchání. Přes víkend se utopilo 6 lidí. Horko vyvrcholilo silnými 

bouřkami v celém Česku, za noc uhodilo 51 tisíc blesků (8.7.). Přívalový déšť a silné 

nárazy větru způsobily hodně škod mimo jiné i ve Středočeském kraji. 

 22. červenec byl nejteplejším dnem - v Husinci u Prahy, na našem protějším břehu 

bylo naměřeno 39,2OC. Ze 138 stanic fungujících alespoň 30 let do 18 hodin rekord 

nepadl pouze u 11 stanic. 

  Letošní sucho je podle meteorologů nejhorší od roku 2003, dosáhlo už nejvyššího 

„stupně“. Zasáhlo i podzemní vody. Bouřky tento deficit neovlivní, jsou jen lokální.  

 V době největších veder nepršelo v Roztokách 19 dní v řadě! Nejvyšší letošní teplota 

39,80 C i další vysoké teploty naměřené v sousední Řeži a nedalekých Dobřichovicích, je 

jisté, že stejné vedro panovalo v první polovině srpna i u nás. 

 Konec udělali až třídenní deště. Úbytek vody ve Vltavě nebyl v Roztokách tak 

markantní, jako např. na dolním toku Labe, kde byl naměřen nejnižší stav od roku 1952. 

 V celé ČR byla vysoká koncentrace přízemního ozónu, nejvíce Praha a Středočeský 

kraj. V ČR 13. srpna 177 požárů, škoda 9,5 mil. Kč. Všude vyhlášen zákaz ohňů a 

zvýšená opatrnost. Velké sucho netrápí jen zemědělce, ale i obce a kraje. V řekách stále 

klesá voda. 

 V červenci bylo 19 tropických dnů, 10 v řadě za sebou v Čechách, na Moravě 24. 

Červenec byl podle vědců celosvětově vůbec nejteplejší od začátku měření. 

 Letošní prázdniny byly v pražském Klementinu nejteplejší v celé historii měření, od 

roku 1775, s teplotou 24,0OC. 

Důsledky: ve Středočeském kraji 10 utonulých, hasiči vyjížděli k 5 300 požárům 

(technické závady, pole, lesy - lidská nedbalost) - Středočeský kraj nejvíc, velké sucho 

všude, řeky velmi malé průtoky. Upozornění a výstraha na požáry vydržela 54 dnů. 

 Srpen byl teplejší než červenec, oba měsíce srážkově podprůměrné. 
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Ještě v polovině září se opět v Dobřichovicích vyšplhala teplota nad 300C - byl to 53 

tropický den v roce. V polovině října už v noci klesala k bodu mrazu. Trochu i zapršelo, 

ale málo. 

 V noci ze 4. na 5. listopad - rozdíly v teplotách: v noci západ ČR +10O - východ ČR   

-3,5OC. Na Šumavě se přes den oteplilo o 36,5 stupně, meteorologům nestačil graf. 

 Teplotní rekordy padly na 29 stanicích. V Roztokách bylo 16 stupňů C. Byla 

vyhlášena smogová situace pro Středočeský kraj a Prahu. V Ostravě už byla týden. 

 8. listopadu v Klementinu padl rekord z roku 1775, ve 14 hod. 18,5O C.  

Na 63% stanic bylo nejteplejší ráno pro 8. listopad od začátku měření, denní rekordy 

padly na 80% stanic. Ve druhé polovině listopadu ochlazení. 

 Prosinec byl teplý, suchý a slunečný. V Čechách byla odchylka od dlouhodobého 

normálu +4,6OC, na Moravě +3,5OC. Za prosinec spadlo na našem území 20 milimetrů 

srážek, tj. 41 procent dlouhodobého průměru, sluneční svit v prosinci byl 61 hodin, tj. 

168% dlouhodobého průměru. 

 Rok 2015 byl nejteplejší od 18. století. Potvrzují to čísla z celé ČR.  

V roce 2015 se dále prohlubovalo meteorologické, hydrologické i zemědělské sucho. Rok 

byl s průměrnou teplotou 9,4 OC teplotně mimořádně nadnormální, 2OC nad dlouhodobým 

průměrem let 1961-1990. 

 Byl také charakteristický hydrologickým suchem. Průtok Labe v Děčíně byl nejmenší 

od vybudování nádrží vltavské kaskády. Některé toky dokonce vyschly.  

Je to pro všechny varující! 

Více informací v příloze kroniky. 

Foto J. Weberová 
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