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Město Roztoky 

Historie 

160 let 9. dubna 1858 se narodila Zdenka Braunerová, 

160 let v roce 1858 byla v Roztokách zaloţena první pošta, Nádraţní č.p. 22, 

125 let v roce 1893 byly Roztoky 14. března povýšeny na městys, 

 95 let v roce 1923, 12. února zemřel MUDr. Čeněk Rýzner, lékař a archeolog, 
   (dal jméno nálezům starší doby bronzové - „kultura únětická“), 

90 let v roce 1928 byla postavena provizorní sokolovna za účasti T.G.Masaryka, 

50 let 4. května 1968 byl Roztokám přiznán statut města a městského znaku, 

15 let v roce 2003, 14. ledna se začalo bourat roztocké kino na Tyršově náměstí, 

15 let  v roce 2003 byla od 1. dubna zrušena v Roztokách lékařská pohotovost, 

15 let  v roce 2003 byl 14. července otevřen Dům s pečovatelskou sluţbou, 

15 let v roce 2003 byla 14. prosince trať Roztoky-Kralupy zapojena do   

  integrovaného systému praţské příměstské dopravy. 

 

 

25 let  1. ledna 1993 vyhlášení samostatné České republiky (rozdělení ČSFR), 

25 let  26. ledna 1993 byl V. Havel zvolen prvním prezidentem samostatné ČR, 

15 let  16. dubna 2003 byla podepsána smlouva k přistoupení ČR k EU, 

50 let  21. srpna 1968, invaze vojsk Varšavské smlouvy na naše území, 

100 let  28. října 1918 byl vyhlášen samostatný československý stát, 

  Republika československá. 
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Současnost 

V roce 2018 zastupitelstvo a rada města rozhodly:  

1. zasedání ZM  -  3. ledna 

 schválilo územní rozpočet města na rok 2018 

jako schodkový s tím, ţe rozdíl mezi příjmy a výdaji 

je krytý finančními prostředky z minulých let. 

Rozpočet byl schválen  ve výši 249 419 690 Kč. 

Schodkové hospodaření bude pouţito k financování 

 investičních akcí, rozpočet nepodpořilo ODS, 

 schválilo podání ţádosti o dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu 

 v regionech a souhlasilo s realizací a financováním akce „Přístřešek u přívozu“. 

 

 12. a 13. ledna se konalo 1. kolo volby prezidenta republiky: 

 

Výsledky 1. kola voleb:  ČR Stř. kraj. Praha záp. Roztoky 

Miloš Zeman: 38,56 34,16 22,25 18,93 

Jiří Drahoš: 26,60 28,64 34,59 35,53 

Výsledky 2. kola voleb v % hlasů: 26. - 27. ledna: 

Miloš Zeman: 51,36 46,96 31,97 27,06 

Jiří Drahoš: 48,63 53,03 68,02 72,94 

Volební účast v %: 1.k. 61,92 64,73 71,64 74,60 

 2. kolo 66,60 68,49 74,40 76,54 

Prezidentem republiky byl v přímé volbě zvolen Miloš Zeman. 

 

1. jednání RM  -  17. ledna  

 jmenovala pana Lukáše Vápeníka do funkce vedoucího odboru Kancelář vedení 

 města s účinností od 1. února 2018, 

 stanovila cenu Svatoludmilských mincí na 109 Kč včetně DPH/ks, 
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 schválila s panem V.K. uzavření darovací smlouvy pro venkovní posilovnu městu,  

 vzala na vědomí úvodní stanovisko k výzvě a ţalobě společnosti Ekospol a.s. ze 

 dne 15. listopadu 2017 a souhlasila s tím, aby se město Roztoky připojilo jako 

 vedlejší účastník k soudnímu řízení ve věci ţaloby společnosti Ekospol a.s. na MMR 

 ČR o náhradu škody, která jí údajně vznikla v důsledku nesprávného úředního 

 postupu při prolongaci stavební uzávěry v lokalitě Dubečnice, 

 schválila znění Smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi městem Roztoky a 

 Sdruţením Roztoč na dobu určitou v délce 10 let, a to od 2. ledna 2018 do 31. 

 prosince 2027. 

 

2. zasedání ZM  -  31. ledna 

 schválilo uvolnění částky 4 mil. Kč z adresné rezervy roku 2017 a její proplacení jako 

 spoluúčast TJ Sokol (atletická dráha), 

 schválilo dotaci na rok 2018 pro SK Roztoky a TJ Sokol ve výši 250 000 Kč, 

 souhlasilo s dohodou mezi městem Roztoky a společností Talora - Na Panenské, 

 která řeší podmínky přístupového chodníku k novému přechodu pro chodce přes 

 ulici Lidickou, 

 schválilo Smlouvu o podmínkách výstavby bytového souboru Roztoky mezi 

 společností Nádraţní 23 s.r.o. a městem Roztoky a schválilo Smlouvu o uzavření 

 budoucí kupní smlouvy mezi městem Roztoky a společností Nádraţní 23 s.r.o. na 

 budovu divadla a školky, dále se podařilo dojednání o sníţení celkového počtu bytů o 

 osm a rozšíření Nádraţní ulice. 

 

 Od února 2018 vzniklo v odboru vnitřních a sociálních věcí MÚ Roztoky, oddělení 

školství, vedoucí Ing. Kateřina Vonková.  
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2. jednání RM  -  14. února 

 souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 o provedení archeologického výzkumu 

 s Archeologickým ústavem AV ČR ARUP v rámci rekonstrukce ulice Příčná 

 s maximální cenou 786 379 Kč bez DPH, 

 schválila Organizační řád MÚ Roztoky s účinností od 15. února 2018, 

 vzala na vědomí stanovisko PČR DI Praha venkov a uloţila TS města Roztoky 

 provedení místní úpravy dopravního značení v Roztokách včetně rozšíření místní 

 komunikace v kritickém úseku v ulici Bráfova o 1 m, 

 souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 na výstavbu MŠ Palackého pro 2 x 25 dětí, 

 který aktualizuje základní stavební termíny, bere na vědomí termín předání stavby 

 k 31. května 2018 a cenou stavby 8 209 871,15 Kč bez DPH. 

 
 Asi osmdesát spoluobčanů včetně několika přímých 

účastníků tehdejších událostí se sešlo 25. února 2018 na 

Školním náměstí. Před pomníkem padlých v první a druhé 

světové válce byla umístěna nová kamenná deska restaurátora 

Václava Maška, která připomíná období totality v letech 1948 

aţ 1989. Promluvili zde Stanislav Boloňský, Jiří Plachý a 

páter Petr Bubeníček. Na závěr zazpívali ţáci a učitelé ZUŠ 

českou hymnu. 

 

3. zasedání ZM  -  28. února 

 souhlasilo s uzavřením kupní smlouvy se společností LENTA s.r.o. Plzeň o koupi 

 pozemků p.č .2990/9 o výměře 5278m2 a p.č. 2994/2 o výměře 3279 m2 v k.ú. Ţalov, 

 obci Roztoky za kupní cenu 17 819 604 Kč bez DPH, 21,5 mil. s DPH. 

 

4. jednání RM  -  14. března 

 schválila smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 68/14 v k.ú. Roztoky o výměře cca 

 4050 m2, která v současné době slouţí jako veřejné parkoviště u roztockého nádraţí, 
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 za účelem provozování veřejného bezplatného parkoviště a to na dobu neurčitou, za 

 nájemné 1000 Kč/rok s tím, ţe město bude na své náklady provádět pravidelnou 

 údrţbu pronajaté části, uzavřeno, 

 souhlasila s tím, aby město spolupracovalo se společností „Ke kořenům“ při zahájení 

 provozu pietního místa na LH a souhlasila s uspořádáním semináře k problematice a 

 zpracováním studie pro prostory nového pohřebiště na LH, 

 schválila smlouvu o instalaci pamětní desky v budově nádraţí čp. 89 v Roztokách, 

 vzala na vědomí dokumentaci pro územní rozhodnutí a pro účely stavebního řízení 

 II/240,III/2421, III/2422 Roztoky, rekonstrukce silnic, se záměrem souhlasí, ale 

 ţádá, aby do dokumentace byly zapracovány body: 

- Chodník podél Dubečnice v úseku km 1,4 aţ 1,85 rozšířit na 3 m, 

- Dešťovou stoku v Nádraţní dimenzovat na průtok min. 800 l/. 
 

4. zasedání ZM  -  28. března 

 jmenovalo Filipa Tretiníka členem Finančního výboru města, 

 schválilo Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ Roztoky, okres Praha-západ, 

 příspěvkové organizace,  

 vydalo OZV č.1/2018 o změně OZV č. 2/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci 

 činností a zároveň zrušilo OZV č. 2/2017 o změně obecně závazné vyhlášky č. 

 2/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. 

 

5. jednání RM  -  11. dubna 

 vzala na vědomí změnu sloţení povodňové komise (Tomáš Novotný nahradí 

 Jaroslava Huka) a změnu sloţení krizového štábu (Marie Šlancarová nahradí 

 Tomáše Novotného). 

 

5. zasedání ZM  -  25. dubna 

 deklarovalo svůj záměr darovat pozemky vzniklé rozdílem mezi geodetickým 

 zaměřením současného oplocení kolem MŠ v ulici Palackého a geodetickým 
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 zaměřením skutečných katastrálních hranic vlastníkům dotčených sousedních 

 nemovitostí, 

 vzalo na vědomí návrh dodatku memoranda o navýšení kapacit MŠ v ulici 

 Palackého o 25 dětí a pověřuje starostu jednat s dotčenými vlastníky o dodatku č. 1. 

 dohody č.  20/2017, 

 vydalo OZV č.1/2018 o změně OZV č. 2/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci 

 hlučných činností a zároveň zrušilo OZV č.2/2017 o změně obecně závazné vyhlášky 

 č.2/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, 

 schválilo znění Statutu městského časopisu Odraz se zapracovanými změnami. 

 

 U nově upraveného památníku obětí nacistického 

bezpráví na LH se sešli 26. dubna spoluobčané, 

zástupci spolků, institucí a stran. Mezi hosty patřili 

senátor Jiří Dienstbier, sedmadevadesátiletý válečný 

veterán generál Pavel Vranský, zástupce německé 

ambasády pan Quido 

Müntel, předsedkyně 

Spolku pro zachování 

odkazu českého odboje 

Gabriela Havlůjová, 

starosta Suchdola Petr Hejl a místostarosta Suchdola Jan 

Lacina. Děti ze druhých a třetích tříd ZŠ zazpívaly 

velmi hezky naší hymnu. Po důstojné vzpomínce na LH 

byly poloţeny květiny k památníku ţidovských 

spoluobčanů na náměstí 5. května, kde krátkou řeč 

pronesl tajemník Federace ţidovských obcí Tomáš Kraus. 

 Poslední zastávkou byla budova roztockého nádraţí, kde byla v letošním roce 

odhalena nová informační deska. Odhalení byla přítomna i autorka textu desky paní 
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Pavla Plachá. Desku pro naší obec odlila slévárna 

Č.O.B.v Beňově, odhalili ji společně Miroslav Košťál 

a generál Vranský. 

 Musíme si velmi váţit toho, ţe tato návštěva 

generála Vranského, byla jeho posledním veřejným 

vystoupením. Tohoto aktu se zúčastňoval 

pravidelně. 

  24. června 2018 generál Pavel Vranský ve věku 97 let zemřel. Za obec se jeho 

pohřbu zúčastnil místostarosta Tomáš Novotný.  

 

6. jednání RM  -  30. dubna 

6. zasedání ZM  -  3. května  

 schválilo Dodatek č. 1 dohody č. 20/2017 o omezení kapacity budov MŠ , p.č. 319-

 nově 336/3, p.č. 336/1 a p.č.336/2 v k.ú. Roztoky u Prahy, spočívající v navýšení 

 kapacity budov MŠ na maximální počet 75 dětí a uloţila odpovídající dopravní 

 opatření v ulici Palackého od 1. září 2018 a schválila peněţité dary za účelem 

 zvýšení kvality bydlení v souvislosti s navýšením kapacity MŠ nad rámec dohody č. 

 20/2017 ze dne 6. února 2017., 

 souhlasila s tím, aby MŠ Spěšného vyuţívala v rámci objektů odloučeného pracoviště 

 v ulici Palackého jejich plnou kapacitu - 75 dětí. 

 

7. jednání RM  -  16. května 

 vzala na vědomí informaci o záměru Okrašlovacího 

 spolku Roztoky vysadit na obecním pozemku  památný 

 strom k 100. výročí vzniku Československé  

 republiky, schválila odbornou výsadbu tohoto stromu (lípy) na pozemku p.č. 

 2651 (zatravněná plocha za pomníkem padlých ve světových válkách) a osazení 

 kamene s vytesaným nápisem „1918 - 2018“ a souhlasila s příspěvkem 33 000 Kč 

 pro Okrašlovací spolek, 
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 souhlasila s pronájmem nebytového prostoru č. 101 v Nádraţní ulici za účelem 

 obchodní činnosti v oblasti prodeje textilního zboţí, nájemné 3200 Kč/m2/rok, tj. 

 6 506,70 Kč /měsíc + poplatky za sluţby na dobu neurčitou. 

8. jednání RM  -  30. května 

 souhlasila s vypracováním PD v rozsahu studie na návrh objektu „Budovy městské 

 knihovny a části prostor MÚ, ZUŠ a zájmových sdruţení v Roztokách, Akad. 

 Arch. Alešem Brotánkem za 300 000 Kč včetně DPH. 

7. zasedání ZM  -  30. května 

 schválilo pouţití systému Usnesení.cz pro řízení schůzí jednání ZM a pro následné 

 zpracování výstupů z těchto jednání, 

 schválila Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě pozemků mezi Městem Roztoky a ZŠ 

 Roztoky ze dne 27. září 2017, 

 souhlasilo s návrhem vyřadit ze silniční sítě v k.ú. Roztoky u Prahy původní úsek 

 silnice č.II/242h od km 0,000 (UB 1224A299) do km 1,661(UB 1224A300) v délce 

 1,661 km a zařadit jej do místních komunikací obce Roztoky, 

 ustanovilo počet členů ZM pro volební období 2018 - 2022 na 21, 

 schválilo přijetí neinvestičního finančního daru ve výši 150 000 Kč od obce Úholičky 

 na podporu sportovní činnosti mládeţe a schválilo poskytnutí tohoto daru TJ Sokol 

 Roztoky na podporu sportovní činnosti mládeţe v roce 2018, 

 vzalo na vědomí dopis firmy společnosti Ekospol ze dne 3. května 2018 k návrhu na 

 eventuální odkup pozemku na výstavbu školy. 

 

9. jednání RM  -  13. června 

 souhlasila s uzavřením smlouvy o právu provést nezbytné terénní úpravy související 

 se sanací skal v roztocké serpentýně na městských pozemcích p.č.1520/2, 1519/3, 

 1519/2 v k.ú. Roztoky u Prahy, 

 doporučila nesouhlasit se záměrem prodeje části pozemku p.č.3695 v k.ú .Ţalov, 
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 vzala na vědomí přehled nutných víceprací v rámci rekonstrukce Armaturní komory 

 vodojemu Ţalov a je srozuměna s vícenáklady ve výši 689 805,90 Kč bez DPH, 

 souhlasila s poskytnutím neinvestiční dotace pro Přemyslovské střední Čechy o.p.s. 

 ve výši 39 200 Kč, 

 schválila v návaznosti na Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů změnu 

 Organizačního řádu MÚ Roztoky s účinností od 12. června 2018. 

 

10. jednání RM  -  27. června 

 souhlasila s realizací fasádních hodin na budově MÚ Roztoky za cenu 56 980 Kč 

 bez DPH, realizace 2019. 

 

8. zasedání ZM  -  27. června 

 vzalo na vědomí zprávu o vyuţití sportovišť TJ Sokol Roztoky pro výuku TV na ZŠ 

 Roztoky a souhlasilo s pouţitím volného kreditu (400h) pro pokrytí nájmu ZŠ 

 v prostorách TJ Sokol pro výuku Tělesné výchovy, 

 souhlasilo s uzavřením dohody o podmínkách připojení k síti veřejného osvětlení 

 v majetku města se společností Amadet Development, a.s., 

 schválilo nové znění Příloh č.1 a č.2 OZV č. 1/2015 O systému shromaţďování, 

 sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů 

 vznikajících v územním obvodu města Roztoky, včetně systému nakládání se 

 stavebním odpadem s účinností od 1. srpna 2018. 

 

11. jednání RM  -  18. července 

 schválila Plán investic a obnovy vodohospodářské infrastruktury města na rok 2019, 

 vzala na vědomí průběh VZ na zbudování nového vodovodního řadu a přípojek 

 v horním Ţalově, v katastru obce Roztoky u Prahy a schválila výběr komise za cenu 

 15 490 887,43 Kč bez DPH, realizace 2019, 
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 souhlasila se záměrem výstavby administrativní budovy POHL na pozemku p.č. 

 3161/19, k.ú. Ţalov s tím, ţe nástavby světlíků budou sníţeny na minimum a na 

 střechu objektu nebudou umisťována ţádná technologická zařízení převyšující 

 úroveň upravených světlíků. 

 

12 jednání RM  -  15. srpna 

 vzala na vědomí průběh VZ na opravu společných prostor a venkovních ploch BD 

 Nádraţní 21 a 22 a schválila závěr komise s celkovou cenou 1 113 208,85 Kč bez 

 DPH k realizaci, 

 vzala na vědomí postup na sanaci opěrné zdi ţalovského potoka a souhlasila 

 s provedením částečnou betonáţí. Na větší opravu zadán projekt - 2019.  

 

9. zasedání ZM  -  29. srpna 

 souhlasilo s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace ve výši 

 4 mil. Kč na rekonstrukci atletické dráhy, sektorů a okolí stadionu St. Jungwirtha 

 s tím, ţe investiční dotace bude navýšena o 1 500 000 Kč a celkový rozsah hodin 

 navýšen o 1 200, 

 souhlasilo s uzavřením nájemní smlouvy mezi TJ Sokol Roztoky a ZŠ Roztoky za 

 účasti města, 

 

13. jednání RM  -  12. září 

 souhlasila se záměrem pronájmu části pozemku p.č. 69/1 v k.ú. Roztoky o výměře 

 30m2 za účelem umístění a provozování mobilního občerstvovacího bistra včetně 

 dvou mobilních toalet na dobu neurčitou za cenu 300 Kč/m2/rok s tím, ţe bistro bude 

 provozováno pouze v období duben aţ říjen příslušného roku a za tuto dobu bude 

 vybíráno nájemné, 

 souhlasila s realizací záměru nové administrativní budovy POHL dle dokumentace 

 po úpravách předloţených v srpnu 2018 s tím, ţe maximální výška budovy včetně 
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 všech střešních nástaveb a technických zařízení nepřesáhne výšku 271,03 m n.m. 

 Bpv. 

 

10. zasedání ZM  -  26. září 

 vzalo na vědomí dokumentaci RP Horní Ţalov a souhlasilo s vypořádáním 

 uplatněných připomínek a vydalo RP Horní Ţalov, 

 schválilo pachtovné z pronájmu městských VaK pro rok 2019: 

 Město Roztoky: pitná voda-2740,0, odpadní voda-870,0. Výše pachtovného slouţí 

 jako podklad pro stanovení ceny vodného a stočného pro Město Roztoky a pro 

 stanovení ceny předané, převzaté vody pro rok 2019, 

 vydalo obecně závaznou vyhlášku č.2/2018 o změně obecně závazné vyhlášky 

 č.4/2017 o místních poplatcích, 

 souhlasilo s aktualizací ceníku vnitřní směrnice města č.4/2014 „Směrnice pro 

 prodej nemovitého majetku města Roztoky“ v souladu s předloţeným návrhem, 

 souhlasilo s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí se společností Amadet 

 Development,a.s. a společností White Hill Zahrady Roztoky s.r.o. o darování 

 dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, komunikací a pozemků pod komunikacemi 

 a uličními prostory, vše v lokalitě Na Dubečnici. 

 

14. jednání RM  -  3. října 

 nesouhlasila s umístěním pastevního odchovu koní v lokalitě Solníky, 

 pověřila Ing. Markétu Skálovou vedením odboru financí s okamţitou účinností do 

 nástupu vedoucího odboru, vzešlého z řádného výběrového řízení, 

 vzala na vědomí nutnost co nejrychlejšího zahájení projektové přípravy výstavby 

 objektů budoucího Kampusu ZŠ Ţalov a z časových důvodů udělila výjimku pro 

 výběr zhotovitele. Zakázka s předpokládanou cenou 900 000 Kč bez DPH můţe být 

 zadána přímo autorovi architektonického záměru  - Ing. Arch. Liborovi Přečkovi, 
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 souhlasila se zvýšením nejvyššího počtu ţáků MŠ Roztoky, Spěšného 288 na 142 

 ţáků s účinností ke dni zpracování ţádosti a její zaslání na Krajský úřad Střed. 

 kraje. 

 

Volby do zastupitelstva města 5. - 6. října: 

Ve volbách do ZM se v Roztokách umístily:: 

TOP 09 a NK,  19 676 hlasů  30,97% voličů 

Roztoky a Ţalov 14 180 hlasů  22,32%  voličů 

Sakura 12 605 hlasů  19,84% voličů 

ODS   9 078 hlasů  14,29% voličů 

voleb se v Roztokách zúčastnilo 55% voličů (celostátní průměr byl 44,5 %voličů). 

 

Nejvíce hlasů získali: 

Jan Jakob TOP 09 1267  

Vladimíra Drdová TOP 09 1208 

Martin Štifter TOP 09 1169 

Marie Dvořáková Společně PRO Roztoky a Ţalov 1126 

Zdeněk Richter TOP 09 1077 

Koalici pro řízení města po volbách utvořily: 

Místní organizace TOP 09 Roztoky a volební uskupení strany a nezávislých kandidátů 

TOP 09 a nezávislí pro Roztoky a Ţalov, Volební uskupení strany a nezávislých 

kandidátů SAKURA - Starostové a nezávislí zastoupená zvolenými zastupiteli, které 

uzavřely Koaliční smlouvu.  

11. zasedání ZM  -  31.října 

stanovilo počet místostarostů na dva, 

 schválilo, ţe starosta bude svoji funkci vykonávat 

jako  dlouhodobě uvolněný člen ZM, 

 schválilo, aby volba starosty a místostarostů proběhla veřejným hlasováním, 
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 zvolilo starostou města Jana Jakoba, 

 zvolilo místostarostou města Mgr.Tomáše Novotného, 

 zvolilo místostarostou města Ing. Michala Hadrabu, 

 určilo místostarostou pro zastupování starosty Mgr. Tomáše Novotného, 

 stanovilo výši odměny neuvolněného místostarosty Tomáše Novotného na 33 200 Kč  měsíčně, 

 stanovilo výši odměny neuvolněného místostarosty Michala Hadraby na 24 650 Kč  měsíčně, 

 stanovilo počet členů RM na sedm, 

 schválilo, aby volba členů RM proběhla veřejným hlasováním, 

 členy RM postupně zvolilo Vladimíru Drdovou, Jaroslava Kubečku, Zdeňka 

 Richtera a Martina Štiftera, 

 stanovilo měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena ZM s výjimkou 

 místostarostů: člen RM 7 380 Kč, předseda výboru /komise/ zvláštního orgánu 3 690 Kč, 

 člen výboru /komise/ 3075 Kč, člen ZM bez dalších funkcí 1845 Kč, 

 stanovilo počet členů finančního i kontrolního výboru na devět, 

 schválilo volbu předsedů a členů výborů veřejným hlasováním, 

 zvolilo předsedou finančního výboru Jaroslava Kubečku, 

 zvolilo předsedou kontrolního výboru Romana Jandíka, 

 zvolilo členy finančního odboru Vladimíra Fučíka, Petru Kazdovou, Petra Macouna, Tomáše 

 Rozkydala, Milana Svobodu, Josefa Šalamona, Filipa Tretiníka a Jana Vidima, 

 zvolilo členy kontrolního výboru Marii Dvořákovou, Aleše Jeřábka, Pavla Jursíka, Jiřího 

 Macáka, Rolanda Mádla, Martina Matase a Oldřicha Mirtese. 

 

15. jednání RM  -  14. listopadu 

 zřídila komise: Komisi stavební, dopravy a rozvoje města, počet členů (11) dále ( ), Komisi 

 ţivotního prostředí (9), Sociální a zdravotní komisi (9), Školskou komisi (9), Kulturní komisi (9), 

 Komisi pro sport (9), 

 stanovila počet členů Redakční rady Odrazu na 7 + odpovědný redaktor, 

 jmenovala předsedou Komise stavební, dopravy a rozvoje města Michala Hadrabu, 

 a členy: Renátu Bertkovou Sodomovou, Petra Fleka, Jaroslava Hladílka, Jiřího Kratěnu, 

 Zdeňka Richtera, Reného Šmída, Bohumíra Trávníčka, Vladimíra Treperu a Miroslava Vítů, 

 jmenovala předsedou Komise ţivotního prostředí Martina Štiftera, 
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 a členy: Ivanu Bartizalovou, Daniela Dědiče, Pavla Frydrycha, Matěje Ivana, Lukáše Kousala, 

 Tomáše Pařízka, Lukáše Vápeníka a Josefa Votavu, 

 jmenovala předsedkyní Sociální a zdravotní komise Vladimíru Drdovou, 

 a členy: Marii Dittrichovou, Ivu Jeţkovou, Kláru Junka, Jitku Kazimourovou, Terezu Královou, 

 Simonu Mádlovou, Kateřinu Skutilovou a Lenku Švecovou, 

 jmenovala předsedkyní Školské komise Zuzanu Sýkorovou, 

 a členy: Jaromíra Berana, Dagmar Caislovou, Vladimíru Drdovou, Marii Dvořákovou,  Tomáše

 Jelínka, Michaela Londesborougha, Radku Plíhalovou a Martina Ryneše, 

 jmenovala předsedou Kulturní komise Mgr. Tomáše Novotného, 

 a členy: Vojtěcha Balíka, Radka Bára, Hanyho Farghaliho, Kateřinu Gotthardovou, Lukáše 

 Hejduka, Zitu Suchánkovou, Rudolfa Šimka a Šárku Urbanovskou, 

 jmenovala předsedou Komise pro Sport Ing. Tomáše Novotného, 

 a členy: Tomáše Bazalu, Jaroslava Kolcuna, Viktora Kořínka, Jindřicha Marka, Martina 

 Matase, Josefa Pösingera, Martina Švarce a Josefa Ţáčka, 

 jmenovala členy Redakční rady Odrazu Stanislava Boloňského, Evu Frindtovou, Jaroslava Huka, 

 Jiřího Macáka, Michala Přibyla, Marcelu Šášinkovou a Jana  Vidima, 

 pověřila řízením jednání Redakční rady Odrazu Evu Frindtovou, 

 vzala na vědomí informaci, ţe Ing.Vonková se ke dni 2. listopadu 2018 vzdala 

 funkce vedoucí oddělení školství MÚ Roztoky, 

 vzala na vědomí průběh VZ na zbudování vodovodního řadu a přípojek v horním 

 Ţalově a potvrdila výběr firmy Ridera DIS s.r.o. za cenu 11 777 352,64 Kč bez 

 DPH, 

 souhlasila s pronájmem části pozemku č. 69/1 v k.ú. Roztoky u Prahy o výměře 30 

 m2 za účelem umístění a provozování mobilního občerstvovacího bistra včetně dvou 

 mobilních toalet na dobu neurčitou za cenu 300 Kč/m2/rok s tím, ţe bistro bude 

 provozováno vţdy pouze v období duben aţ říjen příslušného roku a za toto období 

 bude vybíráno nájemné, 

 schválila finanční dar Baby-boxu pro odloţené děti - STATIM ve výši 5000 Kč na 

 zřízení baby-boxu ve Slaném a opravy stávajících boxů. 
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12. zasedání ZM  -  28. listopadu 

 zvolilo členem Kontrolního výboru Pavla Frydrycha, 

 jmenovalo Zdeňka Richtera zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 

 4 ÚP a nového ÚP města Roztoky, 

 jmenovalo Michala Hadrabu určeným zastupitelem při pořizování regulačních plánů a územních 

 studií, 

 vydalo obecně závaznou vyhlášku č.3/2018 o změně obecně závazné vyhlášky č. 

 4/2017 o místních poplatcích ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o změně 

 obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 o místních poplatcích. 

 

16. jednání RM  -  5. prosince 

 stanovilo počet členů Kulturní komise na 10 a jmenovalo členem Jiřího Macáka, 

 jmenovala předsedkyní RR časopisu Odraz paní Evu Frindtovou a místopředsedou Mgr. 

 Stanislava Boloňského. 

 

13. zasedání RM  -  19. prosince 

 schválilo pro rok 2019 ceny: vodné 34,00, stočné 30,04, předaná pitná voda 

 17,55, převzatá odpadní voda k čištění 19, 43, bez DPH 15% v Kč, 

 tajným hlasováním byli zvoleni zástupci zřizovatele ve Školské radě: Stanislav 

 Boloňský, Vladimíra Drdová a Tomáš Pařízek, 

 schválilo v případě realizace investice kraje průchodu od nádraţí do muzea 

 spoluúčast města v maximální výši 500 000 Kč, 

 souhlasila s dohodou o podmínkách připojení k vodovodní a kanalizační síti 

 v majetku města se společností White Hill Zahrady Roztoky s.r.o., 

 souhlasila s dodatkem k dohodě o podmínkách připojení k síti veřejného osvětlení 

 v majetku města uzavřené se společností Amadet Development,a.s. ze dne 3.8.2018 

 a dodatku k dohodě o podmínkách připojení k vodovodní síti města Roztoky 

 uzavřené dne 27.4. 2012 se společností Amadet a.s., 
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 schválilo územní rozpočet města na rok 2019 jako schodkový s tím, ţe rozdíl mezi 

 příjmy a výdaji bude krytý finančními prostředky z minulých let. Schodkové 

 hospodaření bude slouţit k financování investičních akcí. 

 

 Více informací v příloze kroniky, fota J. Ţirovnický, J. Weberová 
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Obyvatelé města 

K datu 31. prosince 2018 mělo město Roztoky cca 7 904 (MÚ Roztoky), 

z toho v roce 2018 se narodilo 80 

  zemřelo 69 

  přihlásilo 275 

  odhlásilo 124 

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

je jich cca 500. 

 Dle údajů Ministerstva vnitra  (MV), informativní údaje, mělo město Roztoky   

k 1.1.2019  7 944  obyvatel  3 789 muži, 4 155 ženy, (447 cizinci trv.pobyt) 

Vítání dětí v zasedací síni MÚ se v roce 2018 konalo dvakrát. 

17. května, 3 skupiny, celkem 33 dětí a 4. října, dvě skupiny, celkem 21 dětí. 

Děti musí mít trvalé bydliště v Roztokách.  

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

 

21. září 2018 

oslavili zlatou svatbu  -  50 let společného života  

manželé Eugenie a Jan Beranovi 

 

Setkání s nejstaršími spoluobčany na MÚ se konala: 

30. ledna, sešlo se 7 jubilantů osmdesátníků a pětaosmdesátníků a 2 devadesát a více, 

29. května, sešlo se 9 jubilantů osmdesátníků a pětaosmdesátníků a 5 devadesát a více, 

2. října, sešlo se 6 jubilantů osmdesátníků a pětaosmdesátníků a 5 devadesátníků a více. 

 

 18. dubna 2018 byla paní Marie Kšajtová, novinářka, spisovatelka a dramaturgyně 

televizních večerníčků, která žije v Roztokách oceněna výroční cenou Albatrosu za 

významný přínos v oblasti literatury pro děti a mládež. Cenu ji předal generální ředitel, 

předseda představenstva Albatros Media, a.s.  
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 6. listopadu 2018 byl Tomáš Drábek, roztocký občan, student 23. ročníku Gymnázia 

Nad Štolou v Praze vyhlášen Českou hlavičkou. 

 Projekt Česká hlava napomáhá popularizaci vědy, jeho odnož, Česká hlavička je 

zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech. 

 Tomáš Drábek se soutěže zúčastnil s prací „Informačně-osvětový odbor 

v československé legii na Rusi“, veřejnosti téměř neznámým úsekem činnosti legionářů 

v Rusku. Tematika práce vhodně zapadla do období 100. výročí konce první světové 

války. Laureáty vybrala odborná porota, ve které byly významní čeští vědci. Galavečer 

vysílala Česká televize na Den studenstva 17. listopadu. 

 Vyhlášení ceny MERKUR - cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti 

společenských a humanitních věd, mimořádné ocenění v soutěži na celostátní úrovni. 

 Význam podtrhuje, že Česká televize s každým vítězem v jednotlivých kategoriích 

soutěže natočila medailonek. 

 

 4. srpna 2018 zemřela paní Eliška Vetyšková , nejstarší občanka města Roztoky, 

ve věku 101 let (kronika2017). 

  

Naše město se připojilo k desítkám českých a moravských měst a ke stovkám měst 

evropských, kde si své zmizelé a padlé spoluobčany připomínají mosaznými destičkami 

zapuštěnými do dlažby. Dnes je jich po zemích zasažených druhou světovou válkou 

osazeno na 70 000 a další přibývají. 

 Pan Jiří Plachý s manželkou inspirovali první osazení těchto kamenů v Roztokách, 

v naši zemi nazývaných Kameny zmizelých. 16. srpna přijel do Roztok pan Gunter 

Demnig (německý umělec, autor nápadu a realizátor v jedné osobě) a osázel na šesti 

místech destičky v Jungmannově ulici. Z Jungmannovy ulice během 2. světové války 

zmizelo nejméně 17 jejich obyvatel, 15 bylo obětí rasové perzekuce a dva padli 

v Květnovém povstání v roce 1945. 
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 V ČR byly první kameny položeny před deseti lety na pražském Josefově. V letošním 

roce jsou již ve 43 českých a moravských městech. Po zemích zasažených 2. světovou 

válkou je jich nyní osazeno na 70 000 a další přibývají. 

 

  

    Více informací v příloze kroniky.  Fota J. Weberová 
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Ţivot ve městě  

 Z investičních akcí v tomto roce byly dokončeny ţalovské ulice Příčná a část ulice 

Műlbergerova a tím ucelen celý blok ţalovských ulic, pokračuje rekonstrukce vily čp. 125 

v Tichém údolí, byla dokončena rekonstrukce vodojemu Ţalov, celková rekonstrukce 

atletického stadionu a další. Podrobnosti v jednotlivých kapitolách. 

Byl vydán Regulační plán horní Ţalov: 

 Na posledním ZM před volbami 26. září byl vydán RP horní Ţalov, který 

upravuje vyuţití tří lokalit, které jsou v Ţalově podle ÚP zastavitelné. Je to lokalita 

zemníku, která je největší z nich, prostor někdejších stavebnin u křiţovatky Lidické s 

Přemyslovskou ulicí a prostor za prvním VTP. Účelem je kontrola výstavby v těchto 

lokalitách, limity zastavitelných ploch a maximální výšky budoucích objektů. 

Vila čp. 125 v Tichém údolí: 

 RM 17. ledna souhlasila s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou 

Podzimek a synové s.r.o., na rekonstrukci vily čp. 125 v TU, který aktualizuje základní 

stavební termíny, etapizaci stavby a rámcový harmonogram stavebních prací s ohledem 

na opoţděné získání pravomocného stavebního povolení. Termín dokončení stavby se 

nemění. 

 V historické vile č. 125 jsou hotové rozvody topení, 

elektřiny a vody, kompletně vybourané shnilé a dřevomorkou 

napadené příčky či podhledy, jsou hotové nové podlahy a 

střešní krytina. 
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 Byla zadána studie k obnově cesty (RM 16.5.) mezi historickými vilami a horními 

Roztoky, kterou zpracoval arch. Tomáš Effler, autor studie obnovy vil v TU. Studie byla 

v prosinci hotová, projekt 2019. 

Vila čp. 110: 

Zatím nic. 

Nádraţní:  

 Lednové ZM po několika letech tvrdých jednání zástupců města s investorem 

odsouhlasilo smlouvu o podmínkách výstavby v Nádraţní ulici a smlouvu o budoucí 

koupi budovy divadélka a školky v této lokalitě. Podařilo se k dosud dojednaným 

podmínkám ještě sníţit celkový počet bytů o osm a rozšířit prostor Nádraţní ulice.  

Smlouva je podepsána a v platnosti.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

Výstavba Dubečnice - Ekospol:   

 Ţádná změna. 

 

 

       Výstavba Na Dubečnici: 

          Výstavba části V zahradách pokračuje. 
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Výstavba Na Panenské: 

 Rozestavěná výstavba u ulice Přemyslovské je téměř dokončena, u ulice Lidické 

rozpracováno. 

 

 

 

 

Úpravy budovy MÚ Roztoky: 

 Zhruba v polovině roku byla dokončena nová fasáda budovy MÚ, pokračovaly 

interiéry čtyř kanceláří a byla instalována klimatizace v horním patře.  

 V říjnu byla na zdi MÚ nainstalována elektronická úřední deska, zatím 

v testovacím provozu. Deska nahradí tradiční prosklené vývěsky na oplocení MÚ. 

Odpadne tím zbytečné papírování. Kromě obvyklých dokumentů bude obsahovat přístup 

na webové stránky města. Ovládání se provádí dotykem na obrazovce. 

Levý Hradec: 

V roce 2018 na Levý Hradec přišlo 1882 návštěvníků. 

 V letošním roce se velmi postoupilo v úpravách, které jiţ na LH probíhají od roku 

2015 (viz minulé kroniky). Opět se začalo 

archeologickým průzkumem za 470 000 

Kč. Za vstupními vraty byla vybudovaná 

zpevněná cesta, po jejíţ pravé straně je 

vydláţděný prostor s citlivě působícím 

kolumbáriem. To je z podhledového 

betonu a čítá 80 nik pro uloţení uren, do 

kaţdé niky se vejdou 4 urny. Prostory pro 

urny jsou kryty epitavním kamenem. Proti kolumbáriu je prostor rozptylové loučky, který 

je oddělen keři, dosud nízkými.  
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 Pokus o alternativnější způsob pohřbívání, třeba ke kořenům vsazených stromů, 

skončil na neústupnosti památkářek. Směrem 

k Vltavě je louka otevřená, u zdi je osazena 

dlouhá lavice. Omšelá hřbitovní zeď byla 

zpevněna a opravena. Její koruna je osazena 

pískovcovými deskami. Pozemek je oddělen 

vkusným dřevěným plotem. 

 U vstupu, vedle nových vrat je mobilní 

toaleta za dřevěnou zástěnou a opravy se 

dočkal i takzvaný kuţelník.  

  

Odpady: 

 V našem městě je v současné době 21 stanovišť pro sběr tříděného odpadu. Město se 

snaţí síť rozšiřovat, bohuţel vhodných míst je málo, a kdyţ se nějaké vytipuje, okamţitě 

se spustí vlna odporu občanů z okolí. Tento přístup se stále opakuje. Vše má být, ale ne 

před mým domem. Momentálně svoz probíhá dvakrát, na nejexponovanějších místech i 

třikrát týdně. Frekvence odpovídá současné kapacitě technických sluţeb i zpracovatelů 

odpadu. Nepořádek u kontejnerů se začne tvořit téměř okamţitě. Řada občanů řeší svůj 

problém s objemným či dokonce nebezpečným odpadem odloţením vedle kontejnerů. Tento 

odpad ovšem patří do sběrného dvora. Dvakrát za rok je organizován hromadný mobilní 

sběr objemného a nebezpečného odpadu. Při větším mnoţství je moţno si nechat přistavit 

kontejner aţ domů, ovšem za peníze. Situaci zhoršují i podnikatelé a ţivnostníci, kteří 

kontejnery vyuţívají, ačkoliv pro ně nejsou určeny. 

 Roztoky přesto patří ve sběru tříděného odpadu mezi nejlepší města v kraji a za tuto 

činnost dostávají peníze v řádu statisíců korun od společnosti EKO-KOM, a.s. 

 Svoz separovaného odpadu v roce 2018 zajišťovaly Technické sluţby města, svoz 

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

 Sluţby spojené s likvidací nebezpečného odpadu bude i nadále, aţ do roku 2022 

zajišťovat FCC Regios, a.s. 
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 V listopadu RM souhlasila s rozmístěním dvou kontejnerů na zpětný odběr baterií a 

drobného elektrozařízení na stanoviště Před sokolovnou, Před samoobsluhou „Sádlo“ 

v Lidické ul. a U trafiky Ţalov. 

 Poplatek za svoz odpadů má povinnost platit kaţdý občan do 75 let s trvalým 

pobytem na území obce. Dále jsou to cizinci s pobytem na území obce a osoby mající ve 

vlastnictví nemovitost, ve které není nikdo trvale hlášen. Poplatek za rok 2018 byl ve 

výši 600 Kč na osobu. Od poplatku je osvobozeno třetí a kaţdé další nezletilé dítě 

v rodině a částečně občan, který se více neţ 6 měsíců zdrţuje mimo území města a splňuje 

podmínky dle vyhlášky č. 4/2017 města. 

 Poplatek za jednoho psa byl pro rok 2018 200 Kč a 100 Kč za jednoho psa, jehoţ 

drţitel pobírá starobní důchod, který je jediným zdrojem příjmů. 

Voda:  

 Cenu vody pro rok 2018 schválila RM 19. prosince 2017 takto: 

vodné 33,55 Kč/m3, stočné 30,08 Kč/m3 bez DPH 15%. 

 V listopadu ZM přijalo darem studnu od ÚJV Řeţ, která se nachází na městském 

pozemku za ţalovskou ţelezniční zastávkou a kterou jiţ ústav nevyuţívá. 

Dokončení rekonstrukce vodojemu Ţalov: 

 V zimních měsících pokračovaly práce především uvnitř objektu. V letech 2014 a 

2015 byla provedena sanace obou armaturních komor nástřikem sanačního systému 

Vandex, stěny byly opatřeny novými obklady. 

 Z technologické části byla provedena výměna ocelového potrubí za nerezové, nové 

jsou všechny uzavírací armatury, elektrorozvody, indukční průtokoměry. Je v provozu 

nová telemetrie, tzn. všechny důleţité údaje o hladině v komorách, průtocích a tlaku 

v potrubí jsou přenášeny na dispečink SčVK. Funkční je dezinfekce vody chlornanem 

sodným, kontinuální sledování zbytkového chloru v pitné vodě. Všechny tyto práce byly 

prováděny s minimálním přerušováním dodávek pitné vody pro obyvatele. 
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 Při dokončovacích pracích bylo třeba přepojit novou telemetrii sledování nátoku do 

VDJ Ţalov (měření na VDJ Suchdol), měření spotřeby vody do obce Únětice, 

Dobrovolného svazku obcí (Úholičky, Velké Přílepy, Statenice). 

 Dokončená rekonstrukce VDJ Ţalov přinesla městu: dostatečnou akumulaci pitné 

vody pro své obyvatele, v nejbliţších 30 letech můţe město investovat pouze do běţných 

oprav a telemetrie umoţní sledovat dodávku a kvalitu pitné vody a vyhodnocování ztrát 

v distribuční síti. 

 Slavnostní otevření vodojemu Ţalov se konalo 18. 

září 2018, kdy hlavní zásobní vodojem pro dodávku 

pitné vody 

obyvatelům 

Roztok byl 

otevřen 

veřejnosti. 

Voda je 

dodávána 

8 221 

spotřebitelům. 

 ZM schválilo pachtovné z pronájmu městských vodovodů a kanalizací pro rok 2019 

a systém vyrovnání s výše zmíněnými obcemi a městskou částí ohledně investice do kalové 

koncovky i ČOV. Město před několika lety na investici přispělo částkou v řádu milionů 

korun, která se započítala jako předplacené nájemné, díky čemuţ nedošlo k navýšení ceny 

stočného pro občany. Ostatní obce to odmítly, proto ZM rozhodlo, ţe investované 

prostředky jim budou rozpočítány do stočného.  

 

Čistírna odpadních vod: 

 ZM v lednu schválilo smlouvy:  

 „Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací o čištění a odvádění odpadních 

vod z městské části Praha - Suchdol na čistírně odpadních vod Roztoky“ a  
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  „Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností mezi dvěma vlastníky provozně 

souvisejících vodovodů“, mezi městem Roztoky a subjektem Přivaděč VPSÚ, dobrovolný 

svazek obcí, se sídlem Úholičky, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů, 

 RM v květnu vzala na vědomí výsledek nabídek „vystrojení čerpací stanice 

odpadních vod Ţalov za cenu 757 753 Kč bez DPH, hotovo v roce 2018, 

  na ZM v září byly k dispozici průběţné výsledky měření na takzvaném 

Parshallově ţlabu, t.j. měření mnoţství a kvality vody, která natéká ze Suchdola a z 

Únětic (společně se Statenicemi) do naší čistírny odpadních vod (dále ČOV). 

Komunikace: 

 Byl dokončen soubor ulic v Ţalově (2017) ulicí Příčnou a částí ulice Mühlbergerova 

od ulice Příčné k Husově. V březnu začal archeologický průzkum a přípravné práce, 

následovala nová dešťová kanalizace, nový vodovodní řad a povrchy za cca 3,5 mil. Kč. 

 Téměř vţdy jsou u kaţdé investice nějaké vícepráce, takţe se musí doplácet, při řešení 

komlexu ţalovských ulic, musím poznamenat, ţe se naopak významně ušetřilo a to ve 

výši cca 1 355 000 Kč. 

  

 

 

 

 

 

 

       ulice Příčná od Alšovy                        ulice Příčná k Levohradecké                  ulice Mülbergerova od Husovy 
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 Byla provedena rekonstrukce ulice Braunerova 

4 778 454 Kč včetně prostorů pro parkování, 

vícepráce při rekonstrukci komunikace ve výši 1 429 

024,18 Kč vše bez DPH,  

 ulice Horova, její nezpevněná část, 2 234 545 Kč, 

 přechod pro chodce na ulici Lidické, nad Tescem, dlouho ţádaný obyvateli Na 

Panenské (kapitola Doprava), 

chodník u MÚ k faře, nový chodník v Masarykově ulici od ulice 17. 

listopadu k Nerudově ulici, (úsek, který nebyl součástí nových 

chodníků v roce 2012), 

Trhy:  

 V letošním roce se konaly 4x Bleší trhy, střídavě na Tyršově nám. a na louce před 

MÚ, 18. května, 9. června, 8. září a 13. října. Je o ně stále větší zájem u prodávajících i 

návštěvníků. 

 

Co je nového? 

 Bylo upraveno parkoviště před pekárnou v Jungmannově ulici, horní část ulice 

Kroupka a schody mezi horními 

a dolními Roztokami, nově 

upravena část cesty ke zkratce 

na nádraţí u kříţku v Nádraţní 

ulici, který je také restaurován, 
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postupně byly na frekventovaných místech vyměňovány uliční tabulky a přidávány 

dodatkové, se stručným ţivotopisem osobnosti, po které je ulice pojmenována. 

 

 

  

 

 

 Byla zahájena oprava společných prostor a venkovních ploch u obecních bytů 

v Nádraţní ulici 21 a 22 za 1 000 000 Kč, 

 restaurace na rozcestí Ţalov změnila majitele, nyní Sakya, vietnamská, japonská, 

thajská kuchyně, 

 od 1. července byla v provozu nová Pizzerie v Nerudově ulici č. 1652 s dětským 

koutkem a občerstvením, 

 21. srpna byla opět otevřena prodejna masa a uzenin vedle Tesca, nyní Řeznictví, 

Budějovické uzeniny z komína,  

  

Město uspořádalo: 

 25. března Velikonoční jarmark, vystoupení sboru 

Roztocké děti, na louce před MÚ, 

 8. září se odpoledne se na louce mezi kostelem, MÚ a 

domu s pečovatelskou sluţbou konal Den dětí a seniorů. 

 15. září u řeky Slavnosti levého a pravého břehu.  
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 28. října - vysazení Roztocké lípy 2018 ke 100. výročí naší republiky. Více v kapitole 

Okrašlovací spolek. 

 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii, Tyršovo nám., program: Skupina La 

Vrz, Slavnostní promluva - Dan Korte, Jan Jakob, Bluesberry. 

 A uţ se blíţí Vánoce, 2. prosince Rozsvícení Vánočního stromu, trhy, vystoupení 

souboru Roztocké děti a taneční skupiny ZUŠ, promluva starosty města, rozsvícení 

stromu, nadílka a vánoční vystoupení komorního smíšeného pěveckého sboru ROSA., vše 

za deště a nevlídného počasí, přesto velkého zájmu. 

 O výzdobu Vánočního stromu se v letošním roce podělily děti ze všech MŠ ve městě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací v příloze kroniky. Fota v kapitole J.Ţirovnický, J. Weberová 
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Doprava 

 Jednání se správou železnic v otázce budoucích podchodů, výtahů, peronů, vylepšení 

stavu historické budovy roztockého nádraží pokračuje. 

 V březnu RM schválila smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 68/14 v k.ú. Roztoky o 

výměře cca 4050 m2, která v současné době slouží jako veřejné parkoviště u roztockého 

nádraží, za účelem provozování veřejného bezplatného parkoviště a to na dobu 

neurčitou, za nájemné 1000 Kč/rok s tím, že město bude na 

své náklady provádět pravidelnou údržbu pronajaté části. 

 Na naší příměstské lince S 41 Roztoky - Libeň (Hostivař) 

jezdily až do poloviny kalendářního roku staré pantografové 

jednotky zvané „Žabotlamy“, podle charakteristického čela 

jednotky. Poslední dosluhující jednotka, která už jezdila 

pouze na naší trase, vyjela 10. srpna naposledy do 

pravidelného provozu. S  cestujícími se rozloučila na trase Praha-Libeň - Praha-Podbaba 

(kvůli výluce ne až do Roztok). 11. srpna se vydala na cestu do depozitáře Národního 

technického muzea v Chomutově. 

 Na naší lince ji dočasně nahradily motorové 

jednotky RegioNova, které již zde jezdily od roku 

2007 do roku 2011, kdy byly navráceny 

zrenovované žabotlamy, pro velký nárůst 

cestujících. 

 Ve vypsané soutěži pro tuto trať zvítězila společnost Arriva (původně britská 

společnost, která je od roku 2010 součástí koncernu Deutsche Bahn. V ČR je její hlavní 

činností linková autobusová doprava, na trh osobní železniční dopravy vstoupila v roce 

2013.  
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 S platností nového jízdního řádu od 9. prosince 2018 tedy zajišťuje naše spojení 

s Libní, případně Hostivaří (nejezdí všechny vlaky) a zpět linka S49 společnosti Arriva 

v době od 4.30 do 21.44 hod. v půlhodinových intervalech. 

 

 

 Z důvodu generální opravy Negrelliho viaduktu mají stále všechny vlaky na naší 

trati jednotnou zastávku Holešovice-nádraží. 

 16. února byla odstraněna - snesena ocelová konstrukce železničního mostu v ulici 

Prvního pluku. Opěry a základy viaduktu budou zpevněny injektáží. Most byl součástí 

opravovaného Negrelliho viaduktu, který je prvním pražským železničním mostem přes 

Vltavu, uveden do provozu v červnu 1850, památkově chráněn. V září  2018 byl odhalen 

horší stav než se čekalo, některé oblouky musí být zcela vyměněny, takže nastane 

zpoždění provedení prací.  
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Autobusová doprava: 

 Od září byla na žádost RM posílena linka 340 dvěma spoji v ranní špičce směrem do 

Prahy a dvěma spoji odpoledne do Roztok. V jízdním řádu byl odpoledne zaveden 

pravidelný interval z Dejvické do Roztok a posílen byl také jízdní řád linky 340 o 

nedělích a svátcích na úroveň sobotního jízdního řádu. 

 Od 30. června začala být v provozu nová zastávka autobusů 

359 u prodejny Lidl v Horoměřicích v ulici Suchdolská. Celá budova 

prodejny Lidl i okolí byla rekonstruována a v jejím rámci byla 

zastávka busů 359 a 355 zprovozněna.. Bus dále pokračuje do 

stanice Suchdol a naopak.  

 Od září začala platit mimo území Prahy 75% sleva na jízdné pro studenty do 26 let 

a seniory nad 65 let v celé ČR ve vlacích i autobusech (nemusí však být u všech spojů). 

 

 Všechna razítka a povolení jsou u konce. 

Na Panenské nad Tescem, přes ulici Lidickou 

je vybudován již dlouho žádaný přechod pro 

chodce. Místo pro něj určila policie. 

 

 

  ZM 30. května souhlasilo s vyřazením bývalé silnice do Prahy, původní úsek silnice 

č. II/242h od km 0,000 (UB 1224A299) do km 1,661(UB 1224A300) v délce 1,661 km, 

ze silniční sítě druhé kategorie, v k.ú. Roztoky u Prahy a zařadit jej do místních 

komunikací obce Roztoky.  

 Komunikace bude využívána po malé úpravě „točny“ u bývalého železničního 

přejezdu na náklady provozovatelů, pro účely cvičebních jízd klientů autoškol.  

  

Více informací v příloze kroniky. Foto J. Weberová 
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Bezpečnostní situace 

 V roce 2018 byl personální stav Městské policie Roztoky v období od 1. ledna do 31. 

března 2018 10 strážníků, od 1. dubna do 31. července  9 strážníků a od srpna do konce 

roku 8 strážníků.  

Z činnosti městské policie:  

- na pokutách bylo uloženo 72 000 Kč, 

- za pokutu nezaplacenou na místě 12 700 Kč, 

- projednáno 622 přestupků v dopravě, vše místní úprava (parkování, zákaz vjezdu  

 apod.), z toho 42 přestupků bylo oznámeno odboru přestupků oddělení 

 dopravních přestupků MÚ Černošice, 

- šetřeno 139 přestupků proti majetku, veřejnému pořádku, občanskému soužití a 

 územní samosprávě, 95 jich bylo vyřešeno v blokovém řízení a 44 oznámeno 

 správnímu orgánu, 

- v rámci hlídkové činnosti bylo zajištěno a následně předáno Policii ČR 21 pachatelů 

 trestné činnosti, 

- v rámci hlídkové činnosti bylo zajištěno 8 řidičů, kteří řídili vozidlo po požití 

 alkoholu a 12 hledaných osob, byla nalezena 4 vozidla v pátrání a kontrolováno 

 celkem 770 osob, zejména v nočních hodinách, 

- bylo provedeno 35 odchytů volně pobíhajících psů. 

Podklad: Zpráva činnosti MP Roztoky za rok 2018 

 Dne 5. března byl oznámen nález neznámé podezřelé látky na parkovišti v ulici 

Hlouchova, kterou donesl oznamovatel na MP Roztoky. Tam byla neznámá podezřelá 

látka zajištěna, vyrozuměna PČR Libčice, na místo hlídka PČR Libčice, pyrotechnická 

služba, kterou byla látka převzata. Událost byla převzata jako podezření z trestného 

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

 Během roku 2018 provedl 220 výjezdů, největší podíl mají technické zásahy, 

vyprošťování, odstraňování padlých stromů, větví, dopravní nehody. 

 

Sbor dobrovolných hasičů (dále SDH): 

 Během roku 2018 měla jednotka 37 výjezdů k různým akcím. 

Samozřejmě spolupracují s městem na všech městem konaných akcích, zajišťují bezpečnost 

i baví především děti. 

 Na přelomu roku 2017-18 proběhlo dodání vyprošťovacího zařízení za 402 000 Kč 

bez DPH, schválené v roce 2017. Díky tomuto vybavení mohou naši dobrovolní hasiči 

pomáhat při vyprošťování osob při vážných dopravních nehodách. 



38 
 

Zdravotnictví, sociální služby 

V roce 2018 byly v našem městě zajištěny tyto zdravotnické služby: 

 praktičtí lékaři 4 

 dětští lékaři 3 

 stomatologie 3 + 2 zubní laboratoře 

 ortodoncie 1 

 gynekologie 1 

 psychiatrie 2 

 kožní 1 

 psychologie 1 

 ušní 1 

 foniatrie 1 

 logopedie 1 

 neurologie 1 

 oční 1 

 lékárna 2 

 

Přehled ambulantních lékařských služeb v městské nemocnici: 

 interní ambulance 1 

 praktická lékařka 1 

 ortopedická ambulance 2 

 neurologie 1 

 rehabilitace - ambulance 1 

 RTG 1 

 Sono, ultrazvuk 1 

RHG s.r.o. spravuje i nadále 77 lůžek následné péče. 

Lékařská pohotovostní služba: nejbližší Kladno, K Nemocnici 2814, 

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

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

 

V létě byla do klubovny seniorů i vedlejší pediatrické ordinace zavedena klimatizace. 
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Pečovatelské služby: 

 Již od roku 2003 slouží našim i okolním seniorům nad 65 let Dům s pečovatelskou 

službou. Objekt má 26 bytů zvláštního určení. Byty jsou přidělovány na základě žádosti 

občanů, rozhoduje RM. Přijímáni jsou pouze soběstační senioři. Přednost v umístění mají 

občané s trvalým pobytem v našem městě.  

 V letošním roce byla RM doplněna současná kritéria  pro umístění občanů v DPS 

(žádost až po dosažení 65 let) a odsouhlasena smlouva pro rok 2018 na poskytování 

pečovatelských služeb městem Roztoky pro občany Únětice. 

 RM schválila jednorázový příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s., a schválila 

jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč na zajištění služeb, které poskytuje „Most k 

domovu“ pro roztocké seniory a zdravotně postižené občany pro rok 2018. 

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

 MÚ umožňoval seniorům starším 65 let a držitelům průkazu pro zdravotně 

postižené bez ohledu na věk s trvalým pobytem v Roztokách, získat příspěvek na 

dopravu k lékaři a do lékárny po Roztokách nebo do Prahy, Velkých Přílep 

(diabetologická ambulance) a zpět. 

 K dopravě bylo možno využít jakoukoli taxislužbu, včetně dopravní služby pro 

handicapované: 

- na jednu jízdu k lékaři a do lékárny po Roztokách 50 Kč (k lékaři a zpět celkem 100 

 Kč), 

- na jednu jízdu k lékaři do Prahy, Velkých Přílep 100 Kč (zpět z Prahy, Velkých 

 Přílep dalších 100 Kč), 

- držitelé ZTP na jednu jízdu po Roztokách k lékaři a do lékárny ve výši 100 Kč  

 (k lékaři a zpět celkem 200 Kč). 

 Příspěvek od města byl proplacen při předložení originálu dokladu o zaplacení 

dopravy. 

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

dopravní služby pro handicapované: Handicap Transport a Pohoda Transport. 
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 Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH): 

 Klubovna seniorů v Havlíčkově ulici čp. 713 byla otevřena každé pondělí a čtvrtek 

od 14 do 16 hodin. Probíhal zde prodej členských a sjezdových známek, zájezdů, 

vstupenek na cestopisné přednášky, do divadel v Praze a v hotelu Academic. 

 V dubnu zde byla otevřena velmi hezká výstava Paličkovaná krajka, Pavla 

Sládečková, v květnu cestopisné setkání s Pavlem Bendou o jeho cestě do Keni.  

 V červnu proběhla první přednáška v rámci projektu BPP Bezpečí - péče -pohoda 

(senior doma), Mozek, jak funguje?, přednášela MUDr.Renáta Neudorflová. 

 Koncem června byla otevřena výstava mandal z čajových sáčků Blanky 

Kratochvílové pod názvem „Mandaly - energie, která léčí“. 

 Mezi pravidelné aktivity patří: 

- pravidelné procházky po Roztokách s holemi Nordic walking,  

- angličtina pro začátečníky i pokročilé , 

- tanec pro radost, cvičení kardiaků, cvičení mozku a paměti,  

- měření tlaku a cukru a organizace plavání v Suchdole, 

- mladým maminkám, 

- klub paličkování, 

- projekt BPP: Bezpečí, péče, pohoda- senior doma - přednášky. 

 V rámci tohoto projektu vytvořil SVCCH spolu s městem Roztoky KARTU 

ŽIVOTA. Jedná se o kartu s předvyplněným formulářem, obsahujícím všechny údaje, 

které jsou důležité pro záchrannou službu při zásahu v domácnosti. 

 

V roce 2018 byly uskutečněny tyto zájezdy ZO SPCCH Roztoky: 

 Nové Hrady-Terezčino údolí, Klášter Kladruby a město Stříbro, Nové Město na 

Metují a zámek Dobruška, Čechy pod Kosířem (Morava - Haná), Milotice u Hodonína, 

Troskovice a hrad Trosky, Svijany-zámek a pivovar, Dvůr Králové nad Labem,Polsko, 

Adventní zájezd, v cenových relacích od 150  do 500 Kč dle vzdálenosti. 

 V červnu také odjel plný autobus členů SPCCH na léčebný pobyt v termálních 

lázních v Maďarsku.                                                                 Více informací v příloze kroniky 
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Školství 

 Školství v našem městě nemůţe odpočívat. Nové nebo rekonstruované MŠ, v ZŠ 

nové třídy, vybavení a příprava dalších, na zatím spolehlivě fungujících místech havárie. 

I druţina musí drţet krok. Ale postupně: 

 Nová MŠ Palackého je hotova (za cenu 8 209 872 

Kč bez DPH), projekt byl spolufinancován EU. Je to 

montovaná dřevostavba, vytápěná plynovým 

kondenzačním kotlem. Od září přijala 2x25 dětí, 2 

třídy, takţe s jednou třídou v Kaštánku (otevřeno v 

roce 2017) je v Palackého ulici celkem 75 dětí. Toto číslo bylo konzultováno a nakonec 

povoleno i soukromými sousedy v okolí. Od města získali finanční kompenzaci za účelem 

zvýšené kvality bydlení.  

 V MŠ Spěšného prošla o prázdninách generální rekonstrukcí jídelna a kuchyně (nyní 

aţ 200 jídel), nová je rovněţ plynová kotelna za 1 166 460 Kč a vícepráce 206 000 Kč 

bez DPH. V červnu RM souhlasila s nákupem vozidla na rozvoz obědů do oddělených 

pracovišť. Pod MŠ Spěšného nyní spadají MŠ Kaštánek v Palackého ulici (25 dětí), nová 

MŠ Palackého ulici (50 dětí) a od nového roku 2019 i MŠ Jungmannova (33 dětí).  

 V dubnu RM souhlasila s navýšením kapacity ze 24 na 25 dětí u jedné třídy v MŠ 

Přemyslovská, a to v odloučeném pracovišti Lidická 2240 a jedné třídy v MŠ Spěšného, a 

to v odloučeném pracovišti Palackého 781 a pěti tříd v MŠ Havlíčkova v kaţdé třídě. 

 V květnu RM souhlasila se zvýšením nejvyššího počtu ţáků MŠ Spěšného na 109 

s účinností od 1. září 2018. 

 V přijímacím řízení do MŠ byly v září 2018 přijaty všechny děti, které byly 

k zahájení školního roku starší tří let. Bylo dosaţeno stanoveného cíle. 

 Nová MŠ Jungmannova (za MÚ) byla zkolaudována, vybavena vším potřebným, 

v  prosinci proběhl zápis dětí, otevřena byla s novým rokem 2019. 
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 V říjnu souhlasila RM se ţádostí o zvýšení nejvyššího počtu ţáků MŠ Spěšného na 

142 dětí (MŠ Jungmannova). 

 

Základní škola: 

 20. prosince 2017 schválilo ZM uzavření smlouvy o převodu vlastnictví nemovité 

věci s panem J.Z.(pozemky p.č.1301/3 a 1301/4) na město Roztoky za kupní cenu ve výši 

2 397 500 Kč (pozemek s trafostanicí, kterého se muselo město vzdát a v roce 2017 byl oplocen, se 

městu podařilo koupit zpět). 

 Potřeby školy se zvyšují, ţáků je více, silné ročníky pokračují do vyšších tříd, 

rozšiřuje se učitelský sbor, ani nové křídlo roztocké školy (2014) nestačí.  

ZM hned v lednu vzalo na vědomí: 

- informace o náhradních kapacitách pro výuku ţáků ZŠ v roce 2018/19 a 2019/20, 

- uloţilo vedení města prověřit moţnost rozšíření kapacity projektu ZŠ Ţalov, 

- prověřit kapacity pro výuku ţáků ZŚ ve školním roce  2018/19 a 2019/20, 

- uloţilo vedení města zajistit odbornou analýzu odhadů vývoje počtu ţáků ZŠ 

 Roztoky a studii vyuţití současných a plánovaných prostor a návrh koncepce 

 budoucího řešení kapacity ZŠ Roztok (analýza byla zpracována předsedkyní školské 

 rady Mgr. Lucii Čelikovskou, ředitelkou ZŠ Mgr. Olgou Janouškovou, zástupkyní 

 Mgr. Marií Kubánkovou, učitelkou pí. Kopeckou a učitelem p. Slámou). 

 Pracovní skupina definovala prostorové potřeby do budoucna, tj. 6 tříd v kaţdém  

ročníku.  

 K zápisu do 1. tříd ZŠ na školní rok 2018/19 přišlo 145 dětí. 

  
 Červnové ZM (27.6.) po půlroce střetů nepřijalo ani uvaţovanou variantu 

kontejnerového objektu, ani variantu trvalé výstavby se zapracováním poněkud 

překáţející trafostanice. ZM se jednomyslně shodlo na nové variantě. Budou postupně 

vystavěny 3 kampusy, které by v budoucnu mohly být (ale nemusely) samostatnými 

školami. V Roztokách tři třídy v kaţdém ročníku, současná ţalovská škola-rozšíření, 
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jedna třída v kaţdém ročníku, budoucí ţalovská škola, dvě třídy v ročníku, tělocvična a 

další objekt - druhý stupeň o dvou třídách v ročníku.  

 

 Březnové ZM uloţilo zadat nový statický posudek budovy ZŠ Roztoky na Školním 

náměstí, včetně moţnosti půdní vestavby a poţádalo vedení školy o poţadavky na 

případné vyuţití půdních prostor. 

 V dubnu vzala RM na vědomí výsledky konzultací se statikem o stavebně 

technickém stavu staré budovy ZŠ Roztoky. Kvůli statickým normám zde nemohou být 

nové třídy, ale prostory pro pedagogy ano. 

 V letošním roce byla provedena během prázdnin 

výměna střešní krytiny, s pouţitím nové lehčí, 

vláknocementové. Došlo tím k výraznému odlehčení 

střechy a v budoucnu moţném vyuţití půdních 

prostor. Cena cca 2 150 000 Kč + navýšení bez 

DPH. 

Rozšířena musí být i školní jídelna. 

 RM v srpnu vzala na vědomí průběh VZ na přístavbu objektu školní jídelny ZŠ 

Roztoky a potvrdila nabídku za celkovou cenu 9 968 868 Kč bez DPH k realizaci. 

Přístavba bude realizována k severní stěně současné budovy a ve 2. nadzemním patře 

bude rozšířena školní druţina. Byl vydán Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2. SoD. 

 

 ZM 27. června vzalo na vědomí zprávu o vyuţití sportovišť TJ Sokol Roztoky pro 

výuku TV na ZŠ Roztoky a souhlasilo s pouţitím volného kreditu (400h) pro pokrytí 

nájmu ZŠ v prostorách TJ Sokol pro výuku Tělesné výchovy. 

 

 V červnu došlo v ţalovské ZŠ v Zaorálkově ulici k havárii vody, vytopená škola. Vše 

se během prázdnin podařilo dát do pořádku a školáci se mohli s novým školním rokem  

začít učit. Během září byla ještě poloţena nová podlaha v ţalovské tělocvičně. 
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 Od 1. září nese naše ZŠ nový název  

„Základní škola Zdenky Braunerové Roztoky“. 

 Jiţ před tímto dnem probíhal ve škole k příleţitosti 

160. výročí narození malířky Zdenky Braunerové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

školní projekt Pocta Zdence 

Braunerové, který byl součástí 

plánované výstavy „Vysoce ctěná 

slečno / Můj milý… Desatero muţů 

na paletě ţivota Zdenky Braunerové 

ve Středočeském muzeu. 

 ZŠ uspořádala řemeslný festival, který se věnoval řemeslům, 

která byla součástí roztockého ţivota v 19. století. 

 V prostorách ZŠ pod vedením lektorů proběhly řemeslné dílny. Děti zkoušely 

malování na sklo, vyrobit si dřevěnou hračku, grafické techniky tisku, upéct perníky a 

bábovky ke dni Otevřených dveří. 

 

 Škola byla otevřena veřejnosti spolu s výstavami prací ţáků, děti ve dvojicích 

provázely s výkladem svými třídami a měly se opravdu čím pochlubit. 

 Práce dětí byly prostřednictvím tematických dílen zaměřeny na umělecký i 

společenský ţivot Z.B. 

 1. aţ 4. ročník se inspiroval jejími deníky a bohatou korespondencí a v rámci 

dramatické výchovy pracoval na tvorbě ţivých obrazů ze ţivota  Z.B. 

V 5. aţ 7. ročníku se ţáci věnovali návrhům nábytku, výšivek a uţitkových předmětů. 8. 

a 9. ročníky se zaměřili hlavně na tisky, portréty, krajinomalby, návrhy oděvů a doplňků i 

jídel, která byla oblíbená v 19. století. 
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 V červnu byly ještě dvě dílny, jedna z nich se věnovala malbě v plenéru, druhá 

vyšívání dle předloh s tradičními motivy Slovácka. 

 Vrcholem projektu bylo přejmenování naší školy a velká 

letní výstava na půdě SMR , 

 

 

 

 

 

 

včetně draţby vybraných ţákovských prací. Slavnostní zakončení výstavy se konalo 23. 

září. Výtěţek draţby přesahující 8000 Kč byl věnován na podporu studijní cesty ţáků 

výtvarného semináře do Dráţďan, kde se učila na konci 19. století i Z.B. 

Letošní olympiády: 

 V letošním roce se naše ZŠ zúčastnila mezinárodní matematické soutěţe Pangea.  

Soutěţilo celkem 199 ţáků ze 4. -  9. ročníků. 

  Přímý postup do finále vybojoval David Kunc z 5.A, který se umístil na 3. místě 

v kraji a na 18. místě v celé ČR, 

 dále Daniela Krásná z 9.A se umístila na 1. místě v kraji a 6. místě v ČR, 

a Kamila Čermáková ze 4.A se umístila na 8. místě v kraji, ale finále ji uniklo o 1%. 

 V soutěţi Matematický klokan se v okresním kole umístili: 

4.a 5. roč.  Kateřina Matoušová, 1. místo, 

  Lucie Bohdalecká, 3. místo, 

6. a 7. roč. Jan Jelínek, 7. místo, 

kat. Kadet: Vít Běhounek, 4. místo. 



46 
 

 Olympiáda v dějepise měla téma: „To byla první republika“. 

Sabina Korbelová, 9.tř. vybojovala v krajském kole ve velké konkurenci 13. místo. 

ZŠ také slavila úspěchy na sportovních turnajích:  

- volejbal, děvčata, 2. stupeň, na turnaji 3. místo, 

- volejbal, chlapci, 2. stupeň, na turnaji 2. místo, 

- stolní tenis, turnaj, 2. místo. 
 

 Od září měl celý II. stupeň ZŠ elektronickou ŢK a tím i moţnost komunikace mezi 

učitelem a rodičem v programu Bakalář, který pouţívá přes 60% všech škol v ČR. 

   

 Ve školním roce 2017/18 se podařilo sníţit počet ţáků ve výukových skupinách na 

druhém stupni na max. 18 ţáků (povolený počet 24) a navýšit počet hodin, jeţ odučili 

rodilí mluvčí, kteří kromě hodin konverzace se podíleli i na běţné výuce napříč všemi 

ročníky. Velkým přínosem pro všechny byly i hodiny CLIL, kdy část průběhu hodiny 

některého z předmětů (na druhém stupni to byla matematika a dějepis) probíhal 

v angličtině. 

 Se školním rokem 2017/18 byl ukončen i dvouletý projekt Škola pro všechny 

z OPVVV, který umoţnil vzdělávat učitelský sbor v rámci inkluze, podpořil spolupráci 

mezi pedagogy v rámci ročníku, aplikovat metodu CLIL do některých předmětů, pomoci 

ţákům formou doučování, podpořil rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím 

Čtenářských klubů a rozvoj matematické dovednosti prostřednictvím Klubu zábavné 

logiky. 

 Projektem Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ 

Roztoky jsme pro školu zajistili prostředky na nákup nového vybavení ICT učebny a 

učebny fyziky, včetně kabinetu a posílení vnitřní konektivity internetu. Realizace 

projektu proběhne v dalším školním roce. 
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 V rámci školního projektu „Poznáváme zajímavosti evropských měst“ vycestovalo 22 

ţáků na jazykový pobyt na Maltu. 

 V říjnu navštívili naši školu přátelé ze Skawiny. Na pětidenní návštěvu přijelo 21 

ţáků z 6. a 7. ročníku skawinské školy No 1 se svými učiteli. Program byl nabitý a 

všichni byli spokojeni. 

 Ţáci 5.A se zúčastnili v Ţidovském muzeu v Praze projektu s pamětníky ghetta 

v Terezíně. Děti vyslechly vzpomínky na nástup fašismu a příchod německé armády. Po 

návratu do školy psaly dopisy, malovaly obrázky s pozdravy a poděkováním. V rámci 

celostátní soutěţe se obrázky našich ţáků umístily na 1. místě. Ţidovské muzeum 

pozvalo celou třídu na slavnostní vernisáţ soutěţních prací s názvem Vím, co se stalo: 

Pocta paní Dagmar Lieblové. 

 Ve finalovém kole výtvarné soutěţe na téma  - zvířata na podzim ve volné přírodě, 

která se konala v listopadu, se v kategorii 1. a 2. tříd na 1. místě umístila Emma 

Reslerová, ţákyně 2.E naší ZŠ. Této kategorie se účastnilo 11 dětí ze Středočeského 

kraje. 

 K oslavám stoletého výročí vzniku Československa se roztočtí školáci připojili 

společným zasazením Stromu svobody na školní zahradě. 

 V září se konal turnaj škol v dívčím fotbale. Naše ZŠ Zdenky Braunerové vytvořila 

dva týmy dívek 1., 2. a 3. tříd, které reprezentovaly naši školu ve fotbalovém turnaji škol 

Prahy 6 a okolí, který pořádala Dukla Praha. Naše děvčata se umístily na 1. a 3. místě, 

získaly medaili a pár drobných dárků na památku.  

 Dalším talentem z naší školy je Adélka Ţirovnická, která se jiţ sedmým rokem 

zabývá skoky na trampolínách a sklízí velké úspěchy - 3 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové 

medaile. Adélka je nyní v kategorii ţákyň, jen kousek od splnění limitu pro mezinárodní 

závody.  

 Tento sport byl jiţ v roce 2000 zařazen do technicko - estetických sportů na 

olympijských hrách. 
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Kampus v Ţalově: 

 Zhotovení provádějící dokumentace se bohuţel pozdrţelo, byla vypovězena smlouva 

s projektanty, nová prováděcí dokumentace bude hotova aţ v roce 2019. 

 Pro umoţnění budoucí výstavby další nové budovy školy v Ţalově, ve které bude 

umístěn druhý stupeň, po dvou třídách v kaţdém ročníku (součást kampusu), 14. února 

2018 ZM souhlasilo s uzavřením kupní smlouvy se společností LENTA s.r.o., Plzeň o 

koupi pozemků p.č. 2990/9 o výměře 5278 m2 a p.č.2994/2 o výměře 3279 m2 v k.ú. 

Ţalov, obci Roztoky za kupní cenu 17 819 604 Kč bez DPH, 21,5 mil. s DPH. 

 

bývalé sklady v prostoru, kde bude stát nová škola                                                          fota  4/2017 

 

  

 

7/2018 

 

 

 

   Fota  J.Weberová  
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Základní umělecká škola: 

 Na začátku kalendářního roku vţdy probíhá celorepubliková soutěţ ZUŠ. 

V letošním roce byla vypsána v hudebním oboru pro všechny dechové nástroje, zpěv a 

orchestry. 

 Okresní kola byla pro naši ZUŠ nadprůměrně úspěšná. V soutěţi dřevěných a 

ţesťových nástrojů, bylo ze 23 postupujících 9 našich ţáků. Další 4 postupující v sólovém 

zpěvu a jeden postupující na zobcovou flétnu je 14 reprezentantů v krajském kole. 

 Komorní orchestr byl jediný účastník a postoupil do krajského kola. 

 V březnu pořádala ZUŠ Veřejný koncert na zámku, kde vystoupili úspěšní ţáci 

z okresního kola, v dubnu další Veřejný koncert, dále se podíleli na programu vernisáţe 

výstavy ke 160. výročí Zdenky Braunerové, uskutečnili výchovný koncert pro MŠ a na 

závěr dubna se konal v multifunkčním sále ZŠ jiţ 5. multiţánrový festival Roztocký 

babylon. Zlatou tečku první půle byl výkon 

speciálního hosta, klavíristy roku 2017 Zdeňka 

Urbanovského, jehoţ brilantní improvizace na 

moravské téma byla skvělá. 

 

  

 17. května se konal v zámečku Absolvenský koncert, kde spolu s absolventy 

vystoupili účastníci ústředního kola soutěţe ZUŠ, Valentýna Řiháková, která v VII. 

kategorii ve hře na flétnu získala čestné uznání a Kateřina Gotschalková, která ve XII. 

kategorii ve hře na klarinet získala 3. místo. 

 Koncem května proběhlo Taneční představení ZUŠ a 14. června před MÚ Zahradní 

koncert. 

 O prázdninách se uskutečnila  rekonstrukce tanečního sálu - přibyla protihluková 

stěna, nová zrcadla, zrekonstruovaná podlaha, nové osvětlení a dvě nové baletní tyče za 

cca 800 000 Kč bez DPH. 
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 Od 1. července začal Mgr. B. Šlégl další šestileté období ve funkci ředitele ZUŠ 

Roztoky. 

 V učitelském sboru přibyli noví učitelé - saxofonistka Anita Topinková a klavírista 

Zdeněk Urbanovský. 

 Do konce kalendářního roku se uskutečnil ještě Roztocký podzim, Veřejný koncert a 

Vánoční koncert v prosinci. Rockové Vánoce se konaly v restauraci Na Růţku v Ţalově. 

Více informací v kapitole Kultura a v příloze kroniky. Foto J. Weberová 
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Městská knihovna 

 Hned v průběhu ledna přecházela Městská knihovna (dále MK) 

na nový knihovní systém IKS KOHA, který umožnil přejít na nový 

standard katalogizace RDA, světový standard  katalogizace. 

 Částka 400 000 Kč, kterou uvolnilo v březnu ZM pro 

automatizaci výpůjčního systému v MK, byla využita na dodávku a 

instalaci systému bezkontaktní detekce průchodů pro MK (brány), 

které snímají RFID čipy (postupně se lepí do knih), čtenáři získají průkazky, které brány 

budou umět rozeznat, čímž půjčování a vrácení knih bude probíhat zcela 

automatizovaně. 

 Jsme první na světě, kteří to takto realizují, tak prozatímní název je: Plně 

automatizovaný systém oběhu knih. 

 V květnu RM souhlasila s vypracováním projektové dokumentace v rozsahu studie 

na návrh objektu, který by měl pomoci vyřešit nedostatečné kapacity nejen knihovny, ale i 

části prostor MÚ, ZUŠ a zájmových sdružení v Roztokách. Architektonickou studii 

vypracovali za 300 000 Kč včetně DPH společně architekti A. Brotánek, E.Nagy a 

J. Praisler. 

 Od 1. září byl navýšen počet úvazků v MK na 3. 

 RM v říjnu vydala nový Knihovní řád MK Roztoky, který kromě jiného upravil 

ceník služeb (kopírování) a sjednotil čtenářský poplatek na 60 Kč, pro všechny čtenáře 

starší 15 let, 

 dále schválila uzavření smlouvy s Albi ČR a.s. (knihovna založila Klub deskových 

her), přičemž Albi je největší český vydavatel deskových her a klubům půjčují hry na 

turnaje a za pořádání turnajů dávají občas nějaké hry jako odměny vítězům, případně do 

knihovny, 
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V roce 2018 navštívilo knihovnu celkem 18 495 

registrovaní čtenáři 1 127 

z toho mladších 15 let 354 

 

z toho: půjčovna 15 389 

      uživatelé internetu 1 493 

      návštěvníci kulturních akcí 460 

      návštěvníci vzdělávacích akcí 1 153 

Výpůjčky celkem 33 982 

naučná literatura dospělým 3 752 

krásná literatura dospělým 17 306 

naučná literatura dětem (knihy) 905 

krásná literatura dětem (knihy) 9 691 

periodika 2 328 

 

 

 Pro srovnání v roce 2017 navštívilo knihovnu 14 782 lidí, kterým bylo půjčeno 

36 144 knih. 

Registrováno bylo 1 090 čtenářů, z toho mladších patnácti let 399. 

 

Kulturní akce, přednášky apod. pořádané v MK jsou uvedeny v kapitole Kultura. 

 

Více informací v příloze kroniky. 
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Církve 

Církev římskokatolická: 

 Velikonoce byly v letošním roce již koncem března. 

 27. a 28. dubna se konala Svatovojtěšská pouť na Levém Hradci. V sobotu po mši 

svaté na louce se uskutečnil v kostele Koncert duchovní hudby. 

  Na Levém Hradci se 15. září uskutečnila tradiční pouť sv. Ludmily, tentokrát 

s přítomností relikviáře ve tvaru paže, ukrývající její autentickou kůstku. Slavnostní 

chvíle byla podtržena přítomností pražského světícího biskupa Václava Malého, který 

koncelebroval mši svatou na louce před kostelem. Vše bylo rámováno krásným počasím i 

hojnou účastí.   

 

 

  

 

 

 Roztockou pouť doplnila ještě 25. září přednáška O životě sv. Ludmily ve světle 

legend i historických pramenů Mgr. Jakuba Izdného z University Karlovy, v městské 

knihovně, která byla připravena spolkem Sv. Ludmila 1100 let. 

 RM v prosinci schválila záměr spolufinancovat zhotovení sochy sv. Ludmily, která 

bude umístěna v prostoru Levého Hradce do výše 50 000 Kč a souhlasila s účastí města 

na organizaci Svatoludmilské pouti, spojené s vernisáží putovní výstavy o životě sv. 

Ludmily, která se bude konat dne 15. září 2019, ale konstatovala, že pro pořádání 

konference nejsou v Roztokách dostatečné prostory. 

 

Více informací v příloze kroniky.             Foto: farnost Roztoky 
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Církev československá husitská (CČSH): 

 V tomto roce oslavila naše paní farářka CČSH 45. výročí svého svěcení. Je moc ráda, 

že může působit jako kněz právě v Roztokách a okolí. Pro podporu nemocných, 

osamělých seniorů nebo lidí v těžkých životních situacích, založila před lety Husitskou 

diakonii, která nabízí pro občany města své služby. 

 Pastorační asistentka doprovodí k lékařům, 

dohlédne u nemocných, popovídá si s osamělými, 

dojde nakoupit apod. Ve čtvrtek se koná pravidelná 

Kavárnička pro seniory - příjemné posezení u kávy 

či čaje, povídání o radostech i starostech, čtení 

z moudrých knih, nebo první čtvrtek v měsíci 

zpívání s harmonikou. 

 Vždy ve čtvrtek se konala také biblická hodina v Domově Alzheimer. 

 Město schválilo CČSH jednorázový příspěvek ve výši 12 000 Kč na provoz 

automobilu k diakonické práci se seniory a handicapované na rok 2018. 

 S přispěním města ve výši 20 000 Kč byla opravena socha Ježíše Krista na Husově 

náměstí, 

a v červnu město darovalo 30 000 Kč CČSH na provedení repase 22 oken Husova sboru. 

 

 Husitská diakonie CČSH  organizovala 23. března sbírku šatstva (bylo možno 

přinést také boty, deky, povlečení, drogerii, drobné funkční elektro apod.). V minulých 

třech letech byly poslány sbírky částečně na Ukrajinu do dětských domovů a domovů pro 

seniory. Podzimní sbírka 19. října byla zaslána na východní Ukrajinu do Donbasu. 
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21. října se konala v Husově sboru velmi zajímavá přednáška 

ThDr. Martina Chadimy k 83. výročí otevření Husova sboru 

v Roztokách a 100. výročí vzniku Československa: CČSH a 

I. republika. 

  

Při této příležitosti byla také na zahradě u Husova sboru 

zasazena a 

požehnána lípa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5. prosince se konala v Husově sboru Mikulášská nadílka, 

16. prosince Adventní kocert, 

24. prosince Štědrý den - četba vánočního příběhu o narození Pána Ježíše Krista, 

25. prosince Hod Boží - bohoslužba, 

30. prosince - bohoslužba. 

 

Více informací v kapitole Kultura a v příloze kroniky.  Foto J. Weberová 
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Kultura 

Pokračování výstav z roku 2017 ve Středočeském muzeu (dále SMR): 

- do 21. ledna, Betlémy, tentokrát ze Slezska, 

- do 11. února, Zámecké imaginárium, hravého světa bratří Formanů a jejich přátel. 

Rok 2018: 

- 1. ledna, Ruce místo očí, stálá expozice haptických modelů zámku, IC, SMR, 

- 20. ledna, 9. skautský ples, tělocvična ZŠ Ţalov, 

- 9. února, Viděno rukama, sochařka Marie Leontovyčová, SMR, do 20. května, 

- 10. února, Masopust 2018, 

- 18. února, Princezna Konvalinka a královské hádanky, hotel Academic, 

- 24. února, Maškarní ples, hotel Academic, 

- 25. února, Koncert orchestru Dvořákova kraje, SMR, 

- 25. února, O zvědavém slůněti, Kvítko, Sokol - přísálí, 

- 8. března, Ţena a finance - seminář, Městská knihovna (dále MK), 

- 9. března, Barevný svět - interaktivní výstava o barvách, SMR, do 8. 7., 

- 10. března, Strasti a pasti telecí slasti, komedie, tělocvična ZŠ Ţalov, 

- 11. března, Prasátko a myška, Kvítko, Sokol - přísálí, 

- 17. března, Bazárek dětských věcí, Vila Vratislavka, Kroupka, 

- 24. března, Jarní slavnost s Beruška Bandem, Roţálek, pod školní jídelnou, 

- 24. března, Velikonoční tvoření v muzeu, SMR, 

- 25. března, Velikonoční jarmark, nám. 5. května před MÚ, 

- 5. dubna, Káva a čaj očima cestovatele, přednáška, Klub seniorů, 

- 8. dubna, Asonance - skotské a irské lidové balady a písně, hotel Academic, 

- 8. dubna, Veselá pouť, loutková revue, hotel Academic, 

- 10. dubna, Veřejný koncert ţáků ZUŠ, SMR, 

- 13. dubna,Vysoce ctěná slečno/Můj milý, výstava ke 160. výročí Z.B., SMR,  

                  do 12.srpna, 

- 14. dubna, Vysočany v Roztokách - stálá expozice modelové ţeleznice, KŢM, 
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- 19. dubna, Paličkovaná krajka, Pavla Sládečková, Klub seniorů, 

- 21. dubna, Den Země, SMR, 

- 24. dubna, Roztocký babylon, 5. ročník multimediálního festivalu ZUŠ, ZŠ, 

- 24. dubna, Posezení u cimbálu s Muzičkou, ZS MÚ Roztoky, 

- 26. dubna, Pietní vzpomínka na oběti transportu smrti, 

- 27. dubna, Příběhy Tichého údolí. Osudy zpečetěné hákovým kříţem, srpem a   

     kladivem - historie roztockých vil, SMR, do 28. října, 

- 27. dubna, Čarodějnice 2018, Roztoky-Ţalov, hřiště, 

- 29. dubna, Velikonoční koncert v Husově sboru, CČSH, 

- 30. dubna, Čarodějnice s kapelou Klikaři, občerstvení U Šraněk, 

- 3. května,  Oldřich, Boţena a ti druzí - divadelní představení, SMR, 

- 8. května, 39. ročník - Veteráni 2018, SMR, 

- 10. května, Jak na sebevědomí - seminář, MK,  

- 12. května, Vysočany v Roztokách, stálá expozice,  

- 12. května, Bleší trh, nám. 5. května Roztoky, 

- 20. května, Muzejní noc, SMR, 

- 26. května, Pohádkový les, u bývalé Maxmiliánky, 

- 28. května, Tanec na zámečku - Studio Po špičkách, SMR, 

- 2. června, Výstava modelové ţeleznice Vysočany v Roztokách, 

- 2. června, Festival Zámeček 2018, park  SMR, 

- 7. června, Jak funguje mozek, přednáška, Klub seniorů, 

- 8. června, Československý kolek, výstava, SMR, do 18. listopadu, 

- 9. června, Bleší trh, Tyršovo náměstí, 

- 9. června, Výcvik vodících psů, pomáháme nevidomým, Tyršovo nám., 

- 9. června, Správný český bigbit, taneční zábava, občerstvení U Šraněk, 

- 9. června, Svátky hudby s Kateřinou Javůrkovou a FKO, SMR, 

- 10. června, Zahradní slavnost, Husův sbor CČSH, 

- 10. června, Výstava prací výtvarných krouţků Roztoče, půda SMR, do17.června,  

- 16. června, Pivní slavnosti 2018, park na Tyršově náměstí, 

- 23. června, 25. letní keramická plastika, nádvoří zámku, SMR, do 4. listopadu, 
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- 23. června, Den na řece, přívoz Úholičky - Řeţ, 

- 24. června, koncert Marika Singers, hotel Academic, 

- 26. června, Zahradní slavnost, sdruţení Roztoč, Levý Hradec, 

- 14. července, Vyděrač, v rámci výstavy Československý kolek, SMR, 

- 17.-18. července, Word a Excel efektivně, kurz pro mírně pokročilé, Lexik, 

- 20. července, Zdeněk Burian, originální ilustrace, SMR, do 16. září, 

- 4. srpna, Výletní plavba osobní motorovou lodí Roztoky-Kralupy a zpět, Vltava, 

- 7.-8. srpna, Word a Excel efektivně-kurz pro začátečníky, Lexik, 

- 11. srpna, Reggae kings - Bob Marley revital, občerstvení U Šraněk, 

- 17. srpna, Meziválečná architektura v dolním Posázaví, SMR, do 28. října, 

- 21. srpna, Výstup na Řivnáč, 12. ročník, Restaurace U Hhřiště, 

- 31. srpna, Festival Tichého jelena, Roztoč, SMR, do 2. září, 

- 1. září, Vyděrač, divadlo, SMR, 

- 7. září, Kašpárkův svět, historie rodinného loutkového divadla, SMR, do 6. ledna, 

- 8. září, Bleší trh, Tyršovo náměstí, 

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

- 13. září, Tátova volha, Letní kino, TJ Sokol Roztoky, 

- 14.-15. září, Svatoludmilská pouť 2018, Levý Hradec, 

- 15. září, Slavnosti levého a pravého břehu, břehy u Vltavy, 

- 16. září, Svátky hudby, Filharmonický komorní orchestr, SMR, 

- 18. září, O pravdu? - co dokáţe leţ, dva krátké filmy, pro 15let a více, MK, 

- 22. září, Šité náušničky s M.L., MK, 

- 23. září, Design Lock - park SMR, 

- 24. září, Pánevní dno, Klub seniorů, 

- 25. září, Ţivot Svaté Ludmily: nové objevy a souvislosti, přednáška, MK, 

- 2. října, Koncert Karel Kahovec, Viktor Sodoma, hotel Academic, 

- 6. října, Prima sezóna, vily v okolí Prahy,  SMR, do 3. března 2019, 

- 11. října, Tajemství odolnosti a stability v našem ţivotě - seminář, MK, 

- 11. října, Jak si uţít stáří, přednáška, Klub seniorů, 

- 13. října, Bleší trh, louka před MÚ, 
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- 18. října, Paličkovaná krajka, vernisáţ výstavy, Klub seniorů, 

- 20.-21. října, 5. mezinárodní den archeologie, SMR, 

- 21. října, Přednáška ke 100. výročí vzniku Československa, CČSH, Husův sbor, 

- 21. října, Pohádko z pytle ven, loutkáři Kvítko, přísálí Sokol, 

- 28. října, Den Středočeského kraje, SMR, 

- 4. listopadu, Kašpárek a princezna, přísálí Sokol, 

- 8. listopadu, Jak zlepšit kvalitu mezilidských vztahů, MK, 

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

- 11. listopadu, Čert a Káča - pohádka, hotel Academic, 

- 11. listopadu, Hvězdy pana Coquatrixe, večer šansonů, hotel Academic, 

- 11. listopadu, Svátek světel, Levý Hradec, Roztoč, 

- 11. listopadu, Svatomartinská neděle, animační dílna, SMR, 

- 17. listopadu, Vysočany v Roztokách, stálá expozice, klubovna KŢM, 

- 17. listopadu, Kurz první pomoc dětem, Lexik, 

- 17. listopadu, 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii, Tyršovo náměstí, 

- 18. listopadu, Noty na buben, loutkáři Kvítko, přísálí Sokol, 

- 20. listopadu, Osmičky v dějinách, přednáška, MK, 

- 21. listopadu, Hravé čtení s Adélou, MK, 

- 26. listopadu, Kurz práce s kůţí - Opasek, Roztoč, 

- 29. listopadu, Veřejný koncert, ZUŠ, SMR, 

- 30. listopadu, Vánoční knihkupectví, pro Roztoč, Roztoč, 

- 1. prosince, Tvoření adventních věnců, MK, 

- 2. prosince, O perníkové chaloupce, Divadélko Kvítko, Přísálí Sokol, 

- 2. prosince, Rozsvícení vánočního stromu, Tyršovo náměstí, 

- 5. prosince, Hravé čtení s Adélou, MK, 

- 6. prosince, Vánoční koncert ZUŠ , SMR, 

- 7. prosince, Historické vánoční ozdoby - tentokrát z Královédvorska, SMR, 

- 8. prosince, Vánoční trhy dětských prací, Roztoč, 

- 9. prosince, Adventní neděle , SMR, 

- 11. prosince, Adventní koncert, SMR, 
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- 13. prosince, Rockové vánoce - ZUŠ Roztoky, sál restaurace Na Růţku, 

- 15. prosince, Vánoční mini design market, ateliér JoE, 

- 16. prosince, Hej, hej, koleda, divadlo Hračka, Přísálí Sokol,  

- 16. prosince, Koncert Marika Singers, hotel Academic, 

- 16. prosince, Česká mše vánoční - Jan Jakub Ryba, Multifunkční sál ZŠ Roztoky, 

- 19. prosince, Tentokrát s Makovou panenkou, MK,  

- 22. prosince, IV. neděle adventní, Levý Hradec, 

- 23. prosince, Ţivé jesličky, Roztoč, 

- 24. prosince, Čtení vánočního příběhu, Husův sbor CČSH, 

- 24. prosince, Vítání Štědrého dne, louka u Sodomů. 

 

Studio Po špičkách: 

 Tanečnice Studia Po špičkách se hned na jaře zúčastnily čtyř různých přehlídek 

dětských skupin scénického tance a získaly od hodnotících porot krásná ocenění: 

4. skupina chor. Nosí pavouci štěstí - za práci s ţivým dětským hudebním doprovodem, 

3. skupina chor. Tajemné keře - za taneční připravenost, 

2. skupina chor. Jarní touhy - za citlivý taneční projev, 

2. skupina chor. Galaktická setkání třetího druhu - za spojení pohybu s obrazem a                                                                      

          vytvořenou divadelní atmosféru.  

 Studio pro taneční a pohybovou výchovu Po špičkách působí v Roztokách  i 

v Úněticích více neţ 15 let (dříve pod sdruţením Roztoč, koncem škol. roku 2014/15 se 

osamostatnilo). Zaměřuje se na tvořivou taneční a 

pohybovou výchovu s výstupy skrze choreografie 

současného scénického tance. Je dbáno na celkový 

harmonický umělecký rozvoj dětí. 

 Ve školním roce 2018/19 pokračovala ve Studiu 

Po špičkách výuka ve stávajících skupinách dle věku (cca 8 skupin od 4 do 14 let), pro 

předškoláky 5-6 let a nejmladší děti od 3 let se od září vypisovaly zcela nové třídy.  

                                                                                                              Foto: Jakub Souček 
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 Atelier JoE uspořádal k oslavě 100. 

výročí vzniku samostatného Československa 

výstavu studentek a studentů Ateliéru JoE, 

která byla otevřena 19. června v Ateliéru 

JoE na Tyršově náměstí, 

 15. prosince opět v ateliéru JoE se konal Vánoční mini design 

market, kde bylo moţno nakoupit krásné a jedinečné originální dárečky. 

Fota : J. Weberová  

 

Design a hand made market: 

 23. září se konal v areálu Středočeského muzea první roztocký design a hand made 

market. Přes 50 prodejců a skoro 1500 návštěvníků neodradila ani nepřízeň počasí a 

všichni se skvěle bavili. 

 Organizátoři získali jednoznačně pozitivní ohlasy jak od 

návštěvníků, tak prodejců. Za celým projektem stály Adéla Laube, 

Simona Mann a Adéla Pešková.  Vybrat se zde dalo od hraček přes 

módu pro malé i velké, kníţky, bytové doplňky, šperky, přírodní 

kosmetiku i pestré a originální oblečení a zároveň program pro celou 

rodinu. Konalo se několik workshopů- vázání ozdob do 

vlasů z ţivých květů, výrobu 

ekologické kosmetiky, cvičení 

jógy. Děti si mohly vyrobit 

krásnou marionetu i nechat si 

pomalovat obličej. Určitě se budeme těšit na další pokračování. 

 

Více informací v příloze kroniky.                                                                          Fota: Design a hand made market 
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Muzeum 

 Středočeské muzeum v Roztokách získalo druhé místo v 16. 

ročníku Národní soutěţe muzeí Gloria musaealis 2017 v kategorii 

Muzejní počin roku 2017 za projekt „Příběh jednoho pokladu“. 

Slavnostní udílení cen se konalo 17. května ve 

Smetanově síni Obecního domu v Praze. Cenu z rukou 

ministra kultury PhDr. Ilji Šmída a předsedy 

představenstva 

Obecního domu 

v Praze Mgr. Vlastimila Jeţka převzaly PhDr. Zita 

Suchánková, ředitelka muzea, Mgr. Jana 

Klementová, vedoucí archeologického oddělení a Ing. 

Petra Witoszková, vedoucí oddělení konzervace sbírek. 

 Nález bronzového depotu na katastru obce Tursko v roce 2015 a jeho význam 

Středočeské muzeum v Roztokách inspirovalo k vytvoření filmového příběhu, který 

zachycuje průběh a jednotlivé etapy procesu jeho restaurování a následného uloţení do 

depozitářů. 

 Národní soutěţ muzeí Gloria musaealis vyhlašuje Ministerstvo kultury, Asociace 

muzeí a galerií ČR, z.s. a Český výbor ICOM,z.s. Odborná porota hodnotí projekty ve 

třech kategoriích. Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. 

Do 16. ročníku soutěţe bylo přihlášeno 99 projektů ze 62 muzeí a galerií z celé ČR.  

 Po deseti letech provozu (otevřena 2. února 2008) ukončila svoje působení Kafírna 

ProVás ve Středočeském muzeu, která se stala oblíbenou zastávkou návštěvníků zámku. 

Jejím zakladatelem byl pan Vojtěch Sedláček, roztocký občan, první porevoluční starosta 

města, zakladatel Agentury ProVás, která vytváří pracovní příleţitosti pro občany se 

zdravotním znevýhodněním. Chod kavárny vedl nejprve on sám, poté jeho dcera, Marie 

Šlancarová a později vnuk Radek. 
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 23. února mezi 10 aţ 18 hodinou se konala rozlučka s Kafírnou Pro Vás v areálu 

zámku a přišlo se s ní rozloučit mnoho jejích příznivců. 

 

 V letošním roce byla příjemnou novinkou doplněna expozice Ţivot v letovisku. Zimní 

zahradu obohatily japonské kaligrafie a akvarel Zdenky Braunerové - Japonská zahrada, 

pro umocnění tohoto prostoru. 

 Celý letošní rok byl věnován poctě a poznání Zdenky Braunerové, malířce, umělkyni, 

vlastence, která byla od mládí spjata s naším městem a měla ho velmi ráda. Letos 

uplynulo 160 let od jejího narození. Byl změněn 

název naší základní školy na Základní školu 

Zdenky Braunerové. Škola se hodně věnovala 

poznání jejího díla. Děti vystoupily i na vernisáţi 

mimořádné výstavy, která byla 13. dubna ve 

Středočeském muzeu otevřena Vysoce ctěná slečno / Můj 

milý, Desatero muţů na paletě ţivota Zdenky 

Braunerové.  Škole tam bylo předáno vedením města i 

její přejmenování.  

 Tato výstava byla mimořádná nejen rozsahem 

uměleckých děl, ale i rozmanitostí. Byly prezentovány díla muţů - výtvarníků - z okruhu 

Z.B. Byli to: její první profesionální učitel S. H. Pinkas, dále Julius Mařák, František 

Ţeníšek, přítel Antonína Chittussiho, kteří všichni ovlivnili vývoj malířského umění Z.B. 

Její schopnost rozeznat talent i její podpora pomohla na výsluní např. Františku Bílkovi 

i Joţovi Úprkovi. Poprvé byla v Roztokách vystavena plastika francouzského sochaře 

Augusta Rodina, Kovový věk, kterou autor věnoval Praze po první výstavě v Čechách 

v roce 1902. Sochu přislíbila propůjčit Galerie hlavního města Prahy na 1 měsíc, poté její 

propůjčení prodlouţila aţ do závěru výstavy. Bylo vystaveno také dílo Jana Zrzavého, 

kterému byla Z.B. inspirací v jeho začátcích. 

 Prezentováno zde bylo kolem stovky uměleckých děl z více neţ desítky státních 

institucí i soukromých sbírek. 
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 Výtvarné práce dětí ze ZŠ byly k vidění ve výstavních prostorách půdy roztockého 

zámku a poté vydraţeny (více v kapitole Školství). 

 

 Dne 26. dubna byla v rámci slavnostního aktu 

k připomenutí tragické události Transportu smrti 

Litoměřice - Velešín za účasti izraelského 

velvyslance Daniela Merona otevřena na zahradě 

Braunerova mlýna výstava Příběhy Tichého údolí. 

Osudy zpečetěné hákovým kříţem, srpem a 

kladivem, věnovaná rodinám zakladatelů letoviska 

v Tichém údolí. 

 Na základě archivních pramenů, 

stavebních plánů a dobové fotografické 

dokumentace bylo zkoumáno 14 vil, které jsou 

více či méně zachovány v původním stavu 

z přelomu 19. a 20. století.  

Ze čtrnácti vil v Tichém údolí zahynulo 

v koncentračních táborech více neţ 40 jejich 

obyvatel, kromě nich nepřeţilo holocaust téměř dalších 30 roztockých občanů. 

  

 V prostorách zámeckého parku se konal (červen-listopad) jiţ 25. ročník Letní 

keramické plastiky, sochařská díla propojená s přírodou. 
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 Výstava Prima sezóna, s podtitulem Vily v okolí Prahy. 

Interiérový a oděvní design první republiky představila 

dochované interiéry meziválečných vilových staveb s původním 

vnitřním vybavením a propojení důrazu na účelnost a 

jednoduchost v architektuře, designu a oděvního návrhářství.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

O historii československého kolku vypovídala výstava Československý kolek. 
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ýstava Kašpárkův svět poukázala na historii rodinných divadel a výrobu loutek. 

 

 

 

 

 

 

A tradiční vánoční výstava Historické vánoční ozdoby: 

 

 

 

Návštěvnost v SMR v roce 2018 : 32 263 návštěvníků, 

z toho: výstava Vysoce ctěná slečno, můj milý:  1 624 návštěvníků 

           atelier Zdenky Braunerové:   1 385 návštěvníků. 

 

 V roce 2018 vydalo SMR v rámci své publikační činnosti Středočeský vlastivědný 

sborník, svazek 36/2018. 

 

Více informací v kapitole Kultura a v příloze kroniky.   Fota SMR, J. Weberová 
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Roztoč 

 Hned 7. ledna se ve Středočeském muzeu konal koncert Dobrá novina, který byl 

rozloučením s končící vánoční dobou. Vystoupili Smíšený sbor Local Vocal, Smíšený sbor 

La Folia a dětský sbor Bezekvítek a Komorní ansámbl.  

 

  

 

  

 

Letošní Masopust se konal uţ po jednadvacáté a začal 

obchůzkou, 

přípravou 

masek, 

budíčkem. 

  

 

Maškary se setkaly na roztockém zámku, proběhla korunovace 

královny masopustu a předání masopustního práva a rozjařené 

maškary se vydaly na průvod městem. Za doprovodu kapel 

prošly ulicí Nádraţní a serpentinou na Tyršovo náměstí, dále 

ulicí Legií aţ na pláň 

na Holém vrchu, kde 
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se spojily tancem s průvody z Únětic 

a Suchdola. 

 

  

Svoji pouť zakončily zábavou v šapitó na 

ţalovském rozcestí. 

Vstupné do šapitó: 0 Kč   děti do 15 let 

230 Kč v masopředprodeji do 31.12 2017 

250 Kč v masopředprodeji do 5. 2. 2018 

280 Kč na místě. 

 
Ze soutěţí dětí: 
Flautohry - soutěţní přehlídka ve hře na zobcovou flétnu byla pro naše soutěţící velmi 

úspěšná: 

1. místo Nela Kříţková - sólo hra v nejmladší kategorii 

3. místo  Roztočtí pištci - Radka Kristová, Kateřina Matoušová, Bára Součková,

     Kateřina Čermáková, Eliška Šantorová, Klára  

     Chobotová, Antonín Skruţný. 

V animačních soutěţích bylo v různých soutěţích umístění několik: 

Kristýna Jelínková - Obstojná trafika: 1., 3., 2. místo a Cena Rychnovské osmičky,  

Honza Čermák - Herkules: dvakrát 2. místo, 

Honza Čermák a Lukáš Vrána - Indiánský boj: čestné uznání s postupem. 
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 Se školním rokem se rozloučili děti, vedoucí, 

rodiče i přátelé na krásné Zahradní slavnosti na 

louce u Levého 

Hradce.              

 

 

 

 

 

 

 O prázdninách proběhly letní tábory Tvůrčí prázdniny, kde si děti vyzkoušely 

divadlo, hudbu i různé výtvarné techniky, na dalším táboře Prázdniny na stepi, 

prozkoumávaly děti okolí Roztok, za spolupráce s odborníky z oblasti ekologie, biologie a 

zoologie. Na Levém Hradci proběhl tábor Cirkus pod širým nebem. 

 

Na podzim Svátek světel zaměřený k 100. výročí vzniku republiky: 
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Na závěr kaţdoroční Ţivé jesličky s Betlémským světlem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací v kapitole Kultura a v příloze kroniky.   Fota: J.  Souček 
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Okrašlovací spolek 

 Činnost Okrašlovacího spolku v letošním roce byla zahájena odbornou přednáškou Jitky 

Šrejberové O kachlových kamnech v únoru v Městské knihovně.  

  V březnu členové spolku i jeho příznivci hledali místa vhodná ke zkrášlení, v dubnu 

pomáhali čistit Roztoky a potom už se vše soustředilo na 

vysazení památného stromu ke 100. výročí vzniku 

Československé republiky, Roztocké lípy 2018.  

 Hlavním patronem této akce Okrašlovacího spolku 

bylo město Roztoky a Archeologický ústav Akademie věd.

  Společensko-kulturní akce u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky 

se konala 28. října 2018 na zatravněné ploše Levohradeckého náměstí, za pomníkem 

padlých ve světových válkách, ve spolupráci s místními spolky a sdruženími. 

 I přes nepřízeň počasí (pršelo a pršelo), přání lípě vyslovili zástupci města, čestní hosté, 

zástupci spolků, i sdružení, byl kulturní program a 

malé občerstvení.  

 A lípa byla opravdu  

řádně zalita nejen 

přítomnými. 

 

 

 

  

 

 

Fota: Pavel Brokl, Okrašlovací spolek. 
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Lexik 

 Už v prosinci 2017 i počátkem kalendářního roku se speciální pedagogičtí odborníci 

v pedagogicko-psychologické poradně věnovali dětem, které mají letos nastoupit do 

školních lavic. Proběhla celá řada vyšetření předškoláků v MŠ v Roztokách i okolních 

obcích, včetně Kralup nad Vltavou. Tyto screeningy vyhodnocují a předávají výsledky 

rodičům. 

  Do dalšího připraveného programu, desetidenního programu Logopovídání pro 

předškoláky bylo možno přistoupit průběžně, jak se uvolnilo místo. 

 

 Jako každý rok, tak i letos organizoval Lexik oblíbené letní příměstské tábory. Od 

pondělí do pátku, od rána do odpoledne, zajímavé aktivity pro děti od 3,5 roku do 15 let. 

 Z pohádky do pohádky (s důrazem na rozvoj řeči). Kromě řečových dovedností byla 

rozvíjena také hrubá a jemná motorika, společenské hry, výlety do přírody. 

 Malý objevitel s rozšířenou výukou anglického jazyka. 

 V dalším objevitelském táboře se děti hrou dozví něco ze světa vědy formou pokusů a 

naučí se různé hry v angličtině. 

 Jako novinka byl: RC Freeride Land v Roztokách, který byl určen dětem, které mají 

svůj model RC auta a chtěly se zdokonalit v dalších schopnostech řídit apod. Pro děti od 

7 do 15 let. 

 V červnu byl otevřený kurz, který běžel až do konce října - Asistent pedagoga. 

Pořádal jej Insignis ,s.r.o., v prostorách Lexiku. 

 V letošním roce postupně část aktivit Lexiku především vzdělávacího směru přešlo 

na Insignis s.r.o., který působí v Roztokách spolu s Lexikem a vzájemně se doplňují.  

 Insignis s.r.o., jehož hlavní činností dosud byla nakladatelská činnost, ji nyní rozšířil 

o vzdělávací aktivity, Lexik se více zaměřuje na pedagogicko psychologickou činnost 

poradny a s ní spojené aktivity. 
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 Před dovolenou bylo možno absolvovat týdenní intenzivní kurz německého jazyka 

pro mírně pokročilé a věčné začátečníky.  

Jako příprava na nové zaměstnání od dalšího školního roku se hodil nový rekvalifikační 

kurz Chůva pro děti „EXPRES“, který byl realizován převážně e-learningovou formou. 

 O prázdninách se konaly nejen tábory, ale i prázdninová školička pro malé školáky 

od 6 do 9 let, plná her, povídání, vyrábění i zpívání. Otevřena byla každý všední den od 9 

do 15 hodin. 

Jako vždy se konal Rozjezd před školou a příprava na přijímací zkoušky. 

 Pro nový školní rok měl Lexik připraveny i nové kurzy:  

Kurz přípravy na FCT certifikát, angličtinu na mateřské dovolené v dopoledních 

hodinách, kurzy němčiny pro děti (1. a 2. stupeň ZŠ) i dospělé, kurzy francouzštiny, 

ruštiny a čeština pro cizince. 

 Pro nejmenší pak dopolední kroužek Malý objevitel s angličtinkou. 

 V září zahajoval další expresní kurz Chůva jako profese - trvá dva měsíce pomocí e-

learningového studia a prezenčního víkendu. 

 Pro děti od 4 do 7 let logopovídání, kde je zahrnuto i orientační logopedické 

vyšetření. 

 V listopadu se konala novinka - První pomoc dětem, kurz, který byl určen nejen pro 

rodiče a prarodiče, ale pro všechny, kdo pracují s dětmi. 
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Sport 

 6. ledna vyrazilo přes 750 lidí na jubilejní padesátý ročník pochodu Tříkrálová Okoř. 

Počasí jako zjara, 100 nad nulou, chvílemi i slunce. Trasy obvyklé: 13,16, 28 nebo 44 km, 

v cíli mohl kaţdý mimo kvízu ještě vyluštit novinku, tříkrálovou kříţovku a bylo moţno 

shlédnout retrospektivní výstavku - malé ohlédnutí za minulými ročníky na fotografiích, 

kaţdoročních „upomínkách“ a zápiscích v kronikách a deníčcích tomíků. 

 

fota 

J. 

Kutová 

 

 26. května se konal tradiční a velmi oblíbený Pohádkový les, kde se za krásného 

počasí pobavilo na 300 dětí s rodiči i prarodiči. Organizaci zajistili roztočtí Tomíci 

s dalšími dobrovolníky. 

Sokol Roztoky: 

 Největší akcí Sokola Roztoky, která přinesla 

hodně starostí, ale nakonec mnoho radosti byla 

rekonstrukce atletického stadionu! 

 Atleti brigádnicky vyklidili skladiště, nostalgicky 

se rozloučili s dráhou a starosta TJ Sokol Roztoky 

Ing. Martin Švarc pomyslnou startovní pistolí vystřelil a odstartoval tak rekonstrukci 

dráhy a sektorů. Naplnil se tak sen několika atletických generací roztockých atletů. 

V sobotu 8. září proběhlo slavnostní otevření dráhy a celého stadionu. Toto datum bylo 

rovněţ dnem, kdy oslavil 85. narozeniny pan František Tomiška, který roztocké atletice 

zasvětil celý svůj ţivot a byl to pro něho dárek nejhezčí. Slavnostní přestřiţení pásky: 

Jan Jakob-starosta Roztok, Ing. Hana Moučková-starostka České obce sokolské, 

František Tomiška, Ing. Martin Švarc-starosta TJ Sokol Roztoky. 
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 TJ Sokol Roztoky získal dotaci cca 9 mil. od MŠMT a město poskytlo účelovou 

dotaci 5 500 000 Kč (kapitola Město). 

 Hned po zahájení proběhly první závody, kterých se na nové dráze s umělým 

povrchem zúčastnilo cca 50 roztockých dětí, 20 z Kladna a přijeli i přátelé z Olympu 

Praha. 
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Lehká atletika: 

 Pro roztocký oddíl atletiky byla vrcholem halové sezóny 2017/2018 účast na 

přeborech Středočeského kraje - mladšího ţactva, staršího ţactva a dorostu. 

Talentovaný Tomáš Hanousek se letos posunul do kategorie starších ţáků, ale nezklamal. 

Ve skoku vysokém výkonem 162 cm obsadil 2. místo, v běhu na 60 m překáţek byl 4.  

 Z atletek byla nejlepší Gabriela Golonka, která v závodě na 300 m a časem 44,84 s 

obsadila třetí místo. 

 V kategorii mladších ţáků získal David Klusoň ve vrhu koulí stříbrnou medaili 

výkonem 9,17m a ve skoku vysokém Alex Obst obsadil 3. místo výkonem 143 cm. 

 Nejvýraznější talenty se mezi malými atlety výrazně projevují. Adélka Obstová 

v běţeckých disciplínách, Anetka Hanousková ve skocích a překáţkách i Jáchym 

Kubánek v hodech patří ke středočeské špičce.  

 Na závody v Roztokách navázalo finále atletických přípravek v Berouně, kde se 

naše druţstvo umístilo na krásném 7. místě ze 17 oddílů v kraji. 

Stolní tenis: 

 Po celou sezonu se mládeţ z regionu Prahy západ střetávala v bodovacích turnajích 

a podle výsledků jim byly přidělovány body do dlouhodobého hodnocení. Po posledním 

turnaji byli vyhlášení nejlepší hráči a hráčky za sezonu 2017/18 ve všech věkových 

kategoriích. Svaz rozdělil celkem 15 pohárů za 1.,2. a 3. místo a 9 pohárů získaly děti 

z Roztok.  

Nejmladší ţáctvo:: 2. místo - David Ciněk 

Mladší ţactvo: 1. místo -  Lukáš Lukáš 

  2. místo - Jonáš Vágner 

Starší ţactvo: 1. místo - Vojtěch Antoš 

  2. místo - Matyáš Šimon 

  3. místo - Alexandr Frišman 

Dorost: 1. místo -Vojtěch Antoš 

  3. místo - Matyáš Šimon, 

Dívky: 2. místo - Klára Kuchtová 
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Volejbal: 

 V sezoně 2017/18 se muţům podařilo obhájit bronzovou příčku z loňského roku, 

ţeny TJ Sokol Roztoky „B“ si výrazně polepšily a v soutěţi obsadily 6. místo. 

 Malí volejbalisté TJ Sokol Roztoky pilně trénovali, takţe na celostátním kole 

Festivalu minivolejbalu v barvách, pořádané Českým volejbalovým svazem mohli vše 

zúročit. Akce se zúčastnilo 274 minivolejbalových týmů z celé republiky. Roztocký 

minivolejbal reprezentovalo 13 druţstev v 5 kategoriích (barvách).  Skvělé umístění 

získal náš ţlutý tým, bronz ve finálové skupině a druţstvo dívek ve finálové skupině 

čtvrté místo.  

Kulturistika: 

 V oddíle kulturistiky roztockého Sokola vyrostl juniorský mistr světa Štěpán Buchta 

v powerliftingu neboli silovém trojboji, který obsahuje disciplíny dřep, benchpress a mrtvý 

tah. Úkolem závodníka je zdvihnout co nejtěţší břemeno různými způsoby.  

 Štěpán se v říjnu zúčastnil Mistrovství světa organizace WUAP, které se konalo ve 

slovenské Trnavě. Jeho parádní disciplínou byl mrtvý tah, kde zvedl 197,5 kg. Byl to 

nejen jeho osobní rekord, ale v kategorii juniorů do 67,5 kg také rekord světový. Zdvihl 

trojnásobek svojí váhy, coţ je obdivuhodné.  

SK Roztoky - Fotbal:  

 V podzimní části fotbalové sezóny nastalo několik změn.  Největší byla rekonstrukce 

celého sportovního areálu Sokola Roztoky. Na hřišti byl proveden nový zavlaţovací 

systém, aby bylo hřiště pro všechny vţdy kvalitně připraveno. Fotbalový oddíl začal 

s přístavbou nové kabiny, která byla do konce roku dokončena, její kolaudace proběhne na 

jaře 2019, je především pro malé fotbalisty. Město ji podpořilo mimořádnou dotací ve výši 

50 000 Kč na její dostavbu.  

 Ve sportovních soutěţích se áčku nepodařilo udrţet okresním přebor a sestoupili zpět 

dom III. třídy. Kolektiv se však tímto nezdarem stmelil a je odhodlán se vrátit zpět. 

Podzimní část zvládlo výborně a ve své skupině je na prvním místě. I béčko se drţí 

v popředí tabulky a není závislé na hráčích áčka. Starší ţáci se pro tuto sezonu spojili 
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s muţstvem z Tuchoměřic, sami v této kategorii muţstvo nemůţeme postavit a hrají se 

střídavými úspěchy. Mladších ţáků bylo ale tolik, ţe byla přihlášena dvě muţstva ve 

dvou soutěţích. „Áčko“ bojuje o první místo, „béčko“ je ve středu tabulky.  

 U obou přípravek to bylo podobné, hodně dětí, kvalitní trenéři, dvě muţstva bojují 

ve společné skupině o příčky nejvyšší. Byla otevřena i miniškolička. Začala se projevovat 

koncepční práce trenérů dětí, vše pod dohledem šéftrenéra mládeţe.  

 V létě se na hřišti uskutečnil úspěšný příměstský fotbalový kemp pro mládeţnické 

kategorie. Letních dětských soustředění se zúčastnilo přes 50 dětí. 

 ZM uvolnilo mimořádnou účelovou dotací pro SK Roztoky ve výši 85 000 Kč jako 

příspěvek na pronájmy sportovišť v průběhu rekonstrukce fotbalového hřiště. 

Sporťáček = Studio Neposedná pastelka v Roztokách 

 se specializuje na pohybové aktivity předškolních dětí, zvykat je na pravidelný 

zdravý pohyb. 

 Cvičení rodičů s dětmi od 2 let na velkých míčích = gymbaly – orientace v prostoru, 

básničky písničky , pestrá překáţková dráha: cvičení od října. 

 Sporťáček pro děti od 2,5 roku bez rodičů od září.  Vybírány jsou činnosti, které děti 

zvládnou, aby měly pocit úspěchu. Do krouţku byla moţná docházka na jednotlivé dny. 

  O prázdninách jsou pořádány pobyty pro rodiny s dětmi a letní dětské tábory. 

Tenis: 

 V areálu Ţalov se 15. dubna bourala hala a 16. dubna začala venkovní sezona. Je 

zde nabídka všeho potřebného - od výběru rakety a obutí po sluţby profesionálního 

trenéra. 

 V létě probíhaly intenzivní kurzy pro děti 4-15 let, kaţdý všední den celé léto, 

v červenci se konal Letní tábor a v srpnu Tenisový kemp nebo Sportovní víkend pro 

dospělé. 

 Na dvou kurtech s umělou antukou se hrálo celoročně, hala byla otevřena od začátku 

října od rána do 22 hodin. 
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 V listopadu proběhl oblíbený turnaj s halloweenskou tematikou, kterého se 

zúčastnilo 40 dětí ve věku 3-14 let. 

Skauti: 

 Roztočtí skauti se zúčastnili mezinárodního setkání skautů - skautský Intercapm. 

Celá akce se odehrávala v prostorách letiště v blízkosti městečka Sint Truiden, blízko 

Bruselu. Kaţdá skupina dostala přidělené místo pro stavbu stanů, aby národnosti byly po 

celém kempu promíchané.  Naši skauti měli moţnost bydlet v blízkosti Němců a Britů. 

Program se týkal např. ochrany ţivotního prostředí, recyklace a globálních problémů a vše 

vedlo ke spolupráci v mezinárodních skupinách. Velmi zajímavý byl street food festival, 

kdy kaţdá skupina připravila nějaký typický pokrm své země a podávala ho všem 

ostatním. Byla to úţasná příleţitost navázat kontakty se skauty ze zahraničí a poznat 

jak vypadá skauting jinde.  

 Tyto Intercampy se konají uţ od roku 1967 a dvakrát se skautská mládeţ sešla i 

v České republice. Patří spíše k menším z mezinárodních akcí, účastní se jí kolem tří tisíc 

skautů a skautek. Pro srovnání ve světovém skautském setkání, kterému se říká Jamboree 

je účastníků kolem 40 000. 

 

Roztocký Drsoň Junior: 

 V letošním roce se ve dnech 23.-24. června konal další Drsoň Junior, který měl jako 

vţdy svůj příběh, tentokrát více neţ 40 dětí spolu s organizátory sledovali osudy celkem 

šesti potomků rodin y Haurowitzových (ţidovská rodina, která v Roztokách vlastnila 

vily č. 110 a 125 v Tichém údolí). 

 Byly vytvořeny tři dějové linky, z nichţ kaţdá sledovala osud dvou Haurowitzů. 

Japonská poukázala na vilu Sakuru a cestovatele Joe Hlouchu, gurmánská, popisovala 

ţivoty Rudolfa a Huga a jejich osudy byly spojeny s rodinou Hamburgerových, kteří 

v Roztokách ţili a linka dějová, která popisovala osud skutečného Štěpána a Felixe. 

/Felix byl velmi úspěšný vědec v oblasti imunologie v USA a jeho jméno patří dodnes 

k velmi respektovaným osobnostem v oblasti imunologie. Zemřel v USA v roce 1987./ 
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 Příběh začal u roztockého kostela uvedením dětí 

do příběhu, setkání s panem Haurowitzem na 

roztockém  

nádraţí,  

 

nalezením 24 

dopisů ukrytých 

po Tichém 

údolí., přednáškou a spaním na půdě roztockého 

zámku.  

 Druhý den odpoledne po posílení v rodinách děti čekalo 11 náročných úkolů 

fyzických výzev, aby mohly přijít k vědeckému stanovišti a mohly hledat S. Haurowitze. 

Po jeho nalezení čekala na děti zmrzlina Dr. Londesborougha, pamětní diplomy, medaile 

i sponzorské dary. 

 Největší odměnou organizátorů, kteří akci intenzivně půl roku připravovali, bylo 

ohodnocení dětí, ţe letošní Drsoň byl úplně ten nejlepší, co zaţily. 

 Je úţasné jak v dnešní uspěchané době pod tlakem telefonů, počítačů apod. se sejde 

parta tatínků, kteří dokáţí zorganizovat nejen pro své děti takovou akci, nadchnout pro 

ni děti, ostatní spoluautory, rodiče a pobavit, načerpat vědomosti i fyzičku dětí i sebe 

samých. Hlavními tahouny akce byli: Jarda Kolcun, Dr. Michael Londesborough, Michal 

Novák a Marcela Šášinková (SMR). 

 

Více informací v příloze kroniky.     Fota Sokol Roztoky, Drsoň, J. Weberová 
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Oddíl Taekwon-Do Kwang Myong: 

 Cvičenci roztocké školy Taekwon-do Kwang Myongmá získali na Mistrovství ČR 

barevných pásků v Nymburce velmi pěkná umístění.  

- Pavel Baran, nový senior, zlato  - kategorie (dále kat.) bílých pásků, 

- Viktorie Pyzh, zlato, kat. zelený pásek, 

- Kamilo Tomáš, bronz, kat. ţlutý pásek, 

- Kryštov Hrivnák, bronz, ţlutozelený pásek, 

- Vojta Hrivnák, bronz v sestavách, bíloţlutý pásek, 

- Petr Bromovský, bronz, boj v ringu, modročervený pásek, 

- Adéla Šveňková, stříbro, zelený pásek, 

- Kateřina Kohoutová, stříbro, kat. modré a modročervené pásky, 

- Tereza Mrázková, bronz,  

- Matyáš Kohout, bronz, modročervený pásek. 

  

 U venkovní posilovny přibyla nová lampa, 

která osvětlila plochu.  

 

 

Cvičení nejen maminek s dětmi venku o prázdninách - Strollering“. 

 Na jaře byly obnoveny lekce Strolleringu v Roztokách a Ţalově, Velkých Přílepech a 

Libčicích. Strollering – tak trochu jiná procházka. Je to soubor cvičení na čerstvém 

vzduchu nejen pro maminky s dětmi v kočárku, na kole/ odráţedle nebo v šátku, které 

mají chuť během procházky s potomkem udělat něco pro své zdraví.  Je to kombinace 

dynamické chůze, pilates, posilování problematických partií s ohledem na diastázu, 

posílení pánevního dna a středu těla, jógy, protahování a hry s dětmi. Lekce se formují na 

místě podle věku dětí. 
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Mistryně světa ve freedivingu je z Roztok. 

 V červnu se v italském Lignanu konal o mistrovství světa v bazénových disciplínách 

nádechového potápění – freedivingu. ČR reprezentovala Kateřina Šuranská z Roztok, 

která závodí za tým Apneaman.  Šampionátu se zúčastnilo 115 závodníků. 

 V disciplíně statická apnea  vybojovala Kateřina Š. titul mistryně světa výkonem 

6.53 min. Při statické apnoi se potápěč pokouší o co nejdelší zádrţ dechu pod vodou 

v klidové poloze. Povolená hloubka zanoření je 3 metry a měří se maximální dosaţený 

čas. 

 V další disciplíně - dynamická apnea, kdy potápěč plave pod hladinou na jeden 

nádech za pomoci monoploutve a měří se maximální vzdálenost, zaplavala 152m. 

 Závodí také v potápění na jeden nádech do hloubky s ploutví nebo přitahováním se 

podél lana s konstantní zátěţí. V této disciplině závodí v moři a její nejlepší výkon je 

ponor do hloubky -64m.j 

 

 Začátkem srpna proběhl v Roztokách 36. letní sraz tomíků. členů turistických oddílů 

mládeţe, kterého se zúčastnilo více neţ 100 dětí a vedoucích z celé ČR. Zahájení i 

ukončení provedl místostarosta města, Mgr. Tomáš Novotný, větší část programu proběhl 

ve skautském středisku Lípa a zázemí jim poskytla ZŠ. Týden utekl, všem se moc líbil a 

budou prý na Roztoky velmi rádi vzpomínat. 

 

 Po velké snaze se nakonec podařilo zapojit roztocké děti, které se zajímají o parkour, 

do sportovního klubu IntoMovement,z.s., který vede zakladatel spolku a šéftrenér Mgr. 

Tomáš Skála. V Roztokách projevilo zájem o parkour 100 dětí, kterým bylo nabídnuto 

několik kurzů provozovaných v roztockých tělocvičnách. Výuku vedou licencovaní 

trenéři, kde na kaţdého připadá maximálně 10 dětí. Výuka začala 6. listopadu 2018.  
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Okolí Roztok 

 

 V Libčicích byla provedena zajímavá rekonstrukce, v rámci které byly přeměněny na 

výstavní prostory dva industriální objekty - Kotelna  a Uhelný mlýn v areálu bývalých 

šroubáren. 

 V Uhelném mlýně se do 2. března konala výstava Rozbal obal francouzského 

výtvarníka Gwénaela Morice.  Výjimečnost výstavy byla v tom, že autor ze 100% 

recyklátu domácnostních plastových odpadů složil nové krásné barevné světy. 
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Počasí 

Žijeme v měnícím se klimatu! 

 Leden začal deštěm, větrem, ale 70 C. Celkově byl teplý, stále nad nulou, ale hodně 

větrno. 

 V únoru mrazy, ale průměrná teplota během této zimy byla téměř tři stupně nad 

dlouhodobým průměrem. 

 Začátkem března ještě mrzlo, ale v polovině měsíce se přepisovaly 

teplotní rekordy. Je to jak na houpačce, za týden v Roztokách trochu 

sněžilo. 

 Duben teplý, ale suchý. Ztrácí se hezké pomalé jaro. Jsou to skoky.  

 Květen krásně, bez deště. Koncem května bleskové povodně – Středočeský kraj, 

Příbramsko, Berounsko. Květen byl nejteplejší za posledních 

244 let, dorovnán rekord z roku 1811. Teploty atakovaly 30 stupňů. 

 Od června horko přes 30 stupňů, déšť nikde, sucho, srpen - 

v Řeži naměřili teplotu 37,6 stupně, rekordy padly na 30 stanicích.   

 Ještě v říjnu bylo naměřeno v Řeži 25,3 stupně, ale to už bylo 

příjemnější. Říjen patřil mezi deset nejteplejších říjnů od začátků dostupných měření. 

 V listopadu se pozvolna snižovala od 20 stupňů až k nule přes den . 

V prosinci se teploty střídaly - viz graf:  

 

  

 Rok 2018 byl podle údajů z pražského Klementina nejteplejší od roku 1775, kdy tam 

začalo soustavné měření teplot. Průměrná teplota za rok 2018 dosáhla 12,8 stupně, což je 

o 3,2 stupně více než průměr od počátku měření v roce 1775. 

 Oznámil to na svém webu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Meteorologická stanice v Klementinu je délkou soustavného zaznamenávání údajů o 

počasí jedinečná v Česku i celé střední Evropě. 
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 Mezi deseti nejteplejšími roky od konce 18. století jsou podle údajů z Klementina 

většinou roky ze začátku 21. století. O druhé a třetí pásmo se dělí rok 2008 s rokem 1994, 

protože oba měly stejnou průměrnou teplotu 11,7 stupně Celsia. Žádný rok starší než 25 

let se tedy neprotlačil do první desítky. 

 I prosinec 2018 byl sice výrazně teplotně nadprůměrný, ale již ne rekordně. 

Meteorologové v Klementinu naměřili průměrnou teplotu 4,5 stupně Celsia, když 

dlouhodobý průměr od počátku měření byl o 3,6 stupňů nižší. Nicméně nejteplejší 

prosinec v historii měření byl v roce 2015 s průměrnou teplotou 7,2 stupně a na druhém 

místě byl s 6,4 stupně prosinec 1934. Nejchladněji, minus 9,7 stupně byl podle 

Klementina prosinec 1788. 

 To, že se teplota celkově zvyšuje, dokládá to, že mezi lety 1961 až 1990 byla 

v Klementinu naměřena průměrná prosincová teplota plus 1,6 stupně Celsia a v období 

1981 až 2010 již plus 2 stupně Celsia. 

 Jak již meteorologové hned 2. ledna 2019 předběžně zveřejnili, v celém Česku byl 

loňský rok nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota 9,6 stupně Celsia byla o 1,7 stupně 

vyšší, než je dlouhodobý normál. Dosud nejteplejší byly roky 2014 a 2015 s průměrnou 

teplotou 9,4 stupně Celsia. 

 

ČHMÚ - 5. ledna 2019.                                                               Více informací v příloze kroniky. 
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