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Město Roztoky 

 

Připomenutí historie 

 

 150 let… 

 v prosinci roku 1855 byla dokončena budova staré, tehdy však nové školy na 

Kostelním náměstí. Je to čp. 2, dnešní Městský úřad, 

 v roce 1855 bylo majiteli roztocké tvrze zastaveno konání bohoslužeb v zámecké 

kapli a bylo také „odepřeno i ubytování duchovnímu správci“, jak praví farní kronika. 

V důsledku této nevůle rodiny Ledrových musela farnost a obec řešit otázku svého 

kostela.. Toho se roztočtí dočkali až o 12 let později, kdy byl vysvěcen kostel Narození 

sv. Jana Křtitele, který vznikl přestavbou nevyužívané sýpky na Ovčíně. 

 

 8. května uplynulo 150 let od narození Bohuslava Braunera (8.5.1855 - 15.2.1935), 

chemika a filozofa, staršího bratra Zdenky Braunerové. Od dětství se zajímal o chemii. 

V roce 1880 získal doktorát filozofie, roku 1883 se habilitoval jako soukromý docent. 

Působil jako profesor na Karlově universitě v oboru anorganické chemie. Spolupracoval 

s I.D. Mendělejevem na periodické soustavě prvků, zabýval se určováním „atomových 

vah“ prvků, studoval a zařadil prvky vzácných zemin. Navrhl zařazení nově objevených 

vzácných plynů do „nulté skupiny“. 

 

 V rámci oprav tří obecních domů v Nádražní ulici byl opraven dům ,“Na Staré 

poště“. V tomto domě pošmistra Karla Kohla již od roku 1855 fungovala roztocká pošta.  

V minulých dnech náhodou navštívil naše město praprasynovec pana pošmistra, 

Prof.Josef Kohn z USA, který uprchl před nacisty v roce 1939. Byl velmi dojat nejen 

opraveným domem v Nádražní ulici, ale i pomníkem roztockým Židům na Nám. 5. 

května. 
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Současnost 

 

starosta Stanislav Boloňský 

místostarosta Jaroslav Huk 
 

Rada města: Jiří Landa 

 Václav Majer 

 Alice Tondrová 

 Jitka Tichá 

 Tomáš Novotný 
 
tajemník Vilém Schulz 
 

výbor finanční - předseda Martin Matas 

výbor kontrolní - předseda Jaroslav Drda 

komise stavební - předseda Jiří Landa 

komise zdravotní a sociální - předseda Alice Tondrová 

komise školská - předseda Jitka Tichá 

komise kulturní - předseda Tomáš Novotný 

komise životního prostředí - předseda Josef Votava 
 
redakční rada - předseda Martin Štifter 

pracovní skupina pro granty - předseda Václav Majer 

Organizační schéma samosprávy a státní správy v Roztokách a složení komisí rady města 
a výborů zastupitelstva v příloze kroniky. 
 
Hospodaření za rok 2005 - celkové příjmy 84,7 mil. 

   celkové výdaje 72,0 mil. 

 

K 31. prosinci 2005 byla provedena inventura majetku města. 

Účetní výše majetku činí  608 246 milionů korun. 
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 Ještě na loňském 10. zasedání 15. prosince 2004 schválili zastupitelé změnu příkazní 

smlouvy a dodatku zakládací listiny Technických služeb. V letošním roce budou 

Technické služby zajišťovat (třeba i smluvně) také péči o městskou zeleň. Od města budou 

peníze dostávat čtvrtletně, každý měsíc je budou městu zpět vyúčtovávat. Hlavní 

hospodářskou činnost budou vykonávat pro zřizovatele, tj. město, účtovat ji budou bez 

DPH, činnost pro jiné subjekty budou účtovat s 19% DPH. 

 

 Na sedmnáctém jednání rady města, 29. prosince 2004 bylo rozhodnuto o změně ceny 

inzerce v časopise ODRAZ. 

 Od čísla 2/2005 budou ceny: za celou stránku  4 000 Kč 

   za vnitřek obálky  3 200 Kč 

   ostatní stránky  2 800 Kč 

 při předplacení šesti inzerátů za sebou  sleva 10%. 

 

 Město Roztoky prostřednictvím MěÚ Roztoky zřídilo od 1. ledna 2005 

elektronickou podatelnu, adresa: mu@roztoky.cz. Je určena pro příjem datových zpráv 

doručovaných Městskému úřadu Roztoky. Elektronickým podpisem pro rok 2005 je 

vybavena Jana Kopecká. 

 

 13. ledna se konalo setkání spolků a sdružení se zástupci radnice, starostou 

Stanislavem Boloňským a předsedou kulturní komise Tomášem Novotným. Schůzky se 

zúčastnilo patnáct zástupců významných sdružení našeho města. Mluvilo se nejen o 

jejich dosavadní činnosti, ale i plánech a omezeném rozpočtu pro letošní rok. 

 

 1. jednání rady města  -  5. ledna 

 Rada schválila analýzu stavu dětských hřišť, vypracovanou odborem životního 

prostředí na základě revizní zprávy o stavu dětských hřišť v souladu s nařízeními, 

normami a předpisy Evropské unie, kterou dalo město vypracovat na podzim loňského 

roku. Zastupitelstvo na doporučení rady vyčlenilo půl milionu korun na odstranění 

nevyhovujících prvků ze hřišť a opravy jejich oplocení. Více v kapitole Život ve městě. 

mailto:mu@roztoky.cz
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 Rada stanovila platby občanů za odpady. Ze skutečných nákladů loňského roku 

vyplývalo, že každý občan našeho města by musel zaplatit 726 Kč, aby město všechny 

náklady za odpady zaplatilo z kapitační platby. Rada doporučila zastupitelstvu pro 

účetnictví výhodnou částku (dělitelná dvanácti) 492 Kč na osobu a rok. Nadále je 

navrhována plná úleva pro děti do 1 roku a osoby nad 75 let, poloviční úleva na třetí a 

další děti do 15 let ve vícečetných rodinách. 

 

 2. jednání rady města  -  26. ledna 

 Rada schválila stanovisko města k projektu zástavby části Dubečnice (60 rodinných 

domů přilehlých k oblasti Vršek) předloženému firmou Ekospol. Stanovisko města 

předkládá investorovi zpřísňující požadavky především na šířku komunikací, zajištění 

dostatečného prostoru pro parkování, pamatuje na doprovodnou zeleň a na zajištění míst 

pro umístění kontejnerů. 

 

 V únoru bylo naše město vybráno agenturou pro výzkum veřejného mínění SC&C do 

evropského demografického průzkumu s názvem Ženy a muži v ČR: Životní dráhy a 

mezigenerační vztahy. 

 

 2. zasedání zastupitelstva města  -  23. února  

 Zastupitelstvo schválilo: 

 firmě Hydria posílení částky na opravy sítí o půl milionu (400 tisíc korun na 

vodovody a 100 tisíc korun na kanalizaci),  

 80 tisíc korun na vybudování odstavného parkoviště za nádražím 

 rozpočet na rok 2005 jako celek. 

 

  5. jednání rady města  -  10. března 

 Rada jednala o důsledcích nového školského zákona pro život školy i města. Zákon 

posiluje postavení i odpovědnost ředitelů škol, dává ředitelům i školské radě více 

kompetencí. Zavádí bezplatné umístění dětí v mateřských školách v posledním roce před 



 8 

zahájením školní výuky. V praxi to znamená, že velká část (v jedné mateřské škole 

v Roztokách více než polovina) dětí je ve škole zadarmo, zatímco rodiče ostatních  „platí 

za ně“. 

 Odboru správy a obnovy města bylo uloženo provedení inventury veškerých bytových 

a nebytových prostor v obecních domech, po možné adaptaci tak získat provizorní byty 

pro žadatele o nouzové ubytování. 

 Rada doporučila vyhotovení nového územního plánu obce, který bude v souladu se 

Strategickým plánem rozvoje města. 

 Rada podpořila záměr skupiny žáků ZŠ zřídit někde na pozemku města dráhu pro 

bikros. 

 

 3. zasedání zastupitelstva města  -  16. března  

 Byla odmítnuta nabídka odkoupit pozemky v dolní třešňovce (po 400 Kč za metr),  

 uvaleno věcné břemeno Telecomu a PRE, 

 zamítnut prodej bistra na Tyršově náměstí, 

 zamítnut prodej pozemků podél žalovského potoka a odkoupení pozemků pod 

garážemi v Žirovnického ulici. 

 Bylo uzavřeno společné šetření finančního a kontrolního výboru ve věci investičních 

akcí města, vysvětleno údajné neprůhledné financování rekonstrukcí ulic a kompenzace 

škod způsobených městu při výstavbě železničního koridoru Českými drahami. Město 

nebylo těmito opravami poškozeno. 

 

 6. jednání rady města  -  30. března 

 K rekonstrukci byl doporučen jeden byt pro azylanty v obecním domě čp. 21. 

 Rada schválila provozní řád dětských hříšť, stanovila poplatek za odchyt toulavých 

psů (tři sta korun) a vrátila se také k nešťastnému poražení smrku v Braunerově ulici. 

Omyl už se nenapraví, náhradní výsadba po čase mezeru zacelí. Technické služby budou 

dvakrát měřit, než jednou řezat. 
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 7. jednání rady města  -  13. dubna  

Byly vyslechnuty informace: 

 o kriminalitě ve městě - viz kapitola Bezpečnostní situace, 

 o ukončení dlouholetého sporu o vilu čp. 155 (budovu bývalého domu s pečovatelskou 

službou). Soud rozhodl ve prospěch žadatelů a přiřkl polovinu nemovitosti potomkům 

jednoho z předválečných spolumajitelů bratrů Wantochů. V soudním řízení se 

prokázalo, že původním majitelům nikdy nebylo doručeno rozhodnutí o vyvlastnění 

z roku 1964, proto nepřestali po právní stránce být vlastníky. Rada doporučila 

zastupitelstvu, aby město nevyužilo právo odvolání a soudní spor byl tak ukončen.  

Rada schválila pokračování prací na reprezentační knize o našem městě. 

 

 4. zasedání zastupitelstva města  -  27. dubna  

 Schválilo spoluúčast města v žádostech o dotace. 

 Bylo potvrzeno užití cca 200 tisíc korun z rozpočtové rezervy na základní vybavení 

hřiště u žalovské školy novými herními prvky. Koordinátorem všech dalších akcí obnovy 

hřišť byl jmenován místostarosta. 

 Byla definitivně uzavřena kapitola „infrastruktura k bytovým domům v Solníkách“. 

Starosta získal mandát k podpisu dohody, kterou se ruší účelové sdružení města a firmy 

Ekospol k této akci. 

 Zastupitelstvem byl rovněž uzavřen soudní spor k vile č. 155 dle návrhu rady města. 

 

 V polovině května navštívili Roztoky naši partneři z polského města Skawina 

s návrhem partnerské smlouvy. Je to průmyslové město s 25 tisíci obyvateli, které také 

těsně sousedí s velkoměstem (Krakovem). 

 

 Výročí 60. let od ukončení druhé světové války 

 6. května byly účastníkům odboje (nebo jejich nejbližším příbuzným) předány 

pamětní listy, všichni pak byli svědky odhalení pomníku na náměstí před radnicí na 

památku obětem z řad roztockých Židů. Jeho autorem je izraelský sochař Kirril Postovit. 
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Vzpomínka byla rovněž u pomníku na Školním náměstí a na Levém Hradci. Oslavy byly 

zakončeny slavnostním koncertem v síni Zdenky Braunerové ve Středočeském muzeu. 

. 

 8. jednání rady města  -  11. května 

 Rada souhlasila s výjimečným zvýšením limitu počtu žáků ve třídách na maximálně 

32, 

 s výběrem projektanta na rekonstrukci žalovské mateřské školy, 

 schválila jednoduchou úpravu ostudného dláždění a okolí kontejnerů u samoobsluhy 

pana Blažka (pozemek není v majetku města ani majitele obchodu), 

 výsledky výběrového řízení na kanalizaci v ulici Letohradecká. 

 

 9. jednání rady města  -  1. června 

 Rada doporučila zastupitelstvu vložit do obnovy hřišť celý dar České správy letišť 

(800 tisíc korun),  

 odsouhlasila pracovní cestu starosty a tajemníka do polského města Skawina  

k podpisu partnerské smlouvy, která byla již v loňském roce schválena 

zastupitelstvem. 

 

 Ve dnech 26. - 27. května  se náš starosta zúčastnil IX. sněmu Svazu měst a obcí 

(SOM) ve Žďáru nad Sázavou. SOM je organizace sdružující obce všech velikostí - od 

statutárních měst až po vísky se stovkou obyvatel, a funguje (se 40letou socialistickou 

přestávkou) od roku 1907. K datu konání sněmu bylo ve Svazu sdruženo 2 457 obcí, 

v nichž žije 7 373 827 obyvatel. Od 1. června 2004 se SMO stal povinným 

připomínkovým místem pro posuzování legislativních norem. Znamená to, že jeho hlas 

nemůže být při přípravě nových zákonných norem opomenut (opomenut může být až 

samotnými poslanci v Parlamentu). Kromě obvyklých témat se zde probírala i některá 

zásadní témata, týkající se každodenního života obcí.  

 Všechny obce, které kdy požádaly o nějakou dotaci drtí inkviziční metody některých 

finančních úřadů, trvajících na formální dokonalosti, kdy za drobná formální pochybení 
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hrozí drakonické tresty - úplné vrácení státní dotace + penále až do výše 100%. Zazněla 

i informace o prvním soudním úspěchu jedné z obcí, která se nedala a zažalovala stát 

(zastoupený finančním úřadem) za postup při kontrole čerpání dotace. 

 Velký problém je také tzv. rozpočtové určení daní, které nastavila sociálně 

demokratická vláda a která úspěšným obcím daně odebírá a přerozděluje ostatním. Daně 

z příjmů fyzických osob šly dříve do rozpočtu obcí ve výši 100%, nyní však jen ve výši 

30%. 

 Také všechny obce II. typu (též Roztoky) jsou dnes diskriminovány (oproti obcím 

III. typu) z hlediska výše státního příspěvku za výkon státní správy v přenesené 

působnosti. Stát si u nich objednává službu, ale plně ji nehradí. 

 Kritika směřovala i na dnešní praxi, kdy příspěvek do obcí podle počtu obyvatel, 

vychází ze dva roky starých údajů, přičemž řada obcí se velmi dynamicky rozrůstá (též 

případ Roztok). Stát tak vlastně neoprávněně zadržuje obcím finanční prostředky. 

 V kuloárových debatách náš pan starosta nenašel jinou obec, kde by si zastupitelstvo 

vymínilo schvalování i samotné žádosti o státní (či jinou dotaci) jako v Roztokách. 

 

 Ve dnech 3. - 5. června zástupci našeho města starosta Boloňský a tajemník Ing. 

Schulz navštívili polské město Skawina, aby podepsali Partnerskou smlouvu mezi našimi 

městy. Stalo se tak na slavnostním aktu ve sportovní hale za velké pozornosti 

představitelů města, vojvodství, spolků i veřejnosti. Město samo není turisticky 

atraktivní, ale leží v bezprostředním sousedství královského města Krakowa, nedaleko 

světoznámých solných dolů Wieliczka, rodného města papeže Jana Pavla II. Wadovic, 

poutního místa Kalwarie i tragického památníku Osvětimi. 

 

 Město podalo dvě žádosti o příspěvek do fondu životního prostředí Středočeského 

kraje: 

 na doplnění biokoridoru Na Dubečnici - 100 tisíc korun, naše spoluúčast 35 tisíc 

korun - kraj přispěl 25 tisíci korun, 
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 na výstavbu kanalizace v ulici Levohradecká 1,5 mil. korun, celková cena díla podle 

výběrového řízení - 1,931 mil. korun - kraj přispěl 1,5 mil. korun s odkladem na druhé 

pololetí. 

 

 5. zasedání zastupitelstva  -  22. června 

 Zastupitelstvo podpořilo školu posílením rozpočtu o částku pro financování 

speciálního pedagoga, odsouhlasilo sloučení budoucích pátých a osmých tříd, ale rozhodlo 

o finančním příspěvku pro jejich možné dělení na některé klíčové předměty, 

posílilo rozpočet Základní umělecké školy o 40 tisíc na opravy budovy. 

 Zastupitelé vzali na vědomí výsledek auditu za rok 2004, který zněl „bez výhrad“a 

schválilo hospodaření města za rok 2004, 

 dále přijali dar od České správy letišť (800 tisíc korun) a rozhodli, o použití 500 tisíc 

z daru na obnovu hřiště u žalovské školy a 300 tisíc na obnovu chodníků, 

 uvolnili 800 tisíc korun z rezervy na celkovou rekonstrukci Šaldovy ulice, 

 přijali grant od ministerstva kultury na vybavení městské knihovny (30 tisíc) a 

schválili spoluúčast k této dotaci (40 tisíc Kč), 

 rozhodli o posílení rozpočtu MÚ o 400 tisíc na služby, software atd., 

 vyslovili souhlas s přijetím dotace na první etapu výstavby areálu volného času 

v Žalově (1,3 mil.Kč), se spoluúčastí k dotaci (0,65 mil.Kč). 

 

 10. mimořádné jednání rady města  -  27. června  

 Mimořádné jednání rady bylo svoláno k řešení situace v základní škole. Byli přítomni 

členové školské rady, školské komise, zastupitelé Jungwirthová a Hrouda a někteří 

členové pedagogického sboru včetně obou (odcházejících) zástupkyň ředitele. 

Rada vyslechla všechny pozvané, reflektuje vznesené kritické připomínky k práci ředitele 

základní školy, zejména v oblasti jednání s veřejností a pedagogickým sborem, neshledává 

však žádné zákonné důvody k jeho odvolání. 

 Rada uložila řediteli ZŠ, aby zlepšil komunikaci s pedagogickým sborem a veřejností 

a prezentaci základní školy navenek a podpořila jeho zásadní kroky směřující 
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k ekonomickému ozdravění chodu školy a modernizaci výuky. Situaci bude pravidelně 

vyhodnocovat. 

 

 11. jednání rady města  -  29. června 

 Za účasti mnoha hostů radní jednali spolu s panem Suvajdžičem a panem Hanslíkem 

o letos v létě vystupňovaném problému - zápachu z ICN, konkrétně z výroby nystatinu. 

Rada si s hosty vyjasnila, jaké kroky mohla učinit a  jaké již učinila. Výsledkem tlaku 

města, samotných obyvatel i vstřícného postupu současných majitelů firmy bylo 

rozhodnutí České inspekce životního prostředí, které zpřísnilo platný zákonný časový 

limit na omezení produkce pachových látek pro firmu ze 14. srpna 2006 na 1. leden 2006. 

Po tomto datu bude výroba zastavena a instalováno zařízení, které sníží obsah 

pachových látek pod zákonný limit. Rada města zajistí bezodkladné vyjádření 

kompetentního orgánu (hygienika), zda koncentrace unikajících látek jsou zdraví škodlivé 

či nikoli. 

 Dále projednala se zástupci občanů nový návrh projektu na žalovské hřiště, který 

zpracovala architektka, která byla autorkou i předchozího hřiště. Rada uznala projekt 

v celém rozsahu letos za nerealizovatelný vzhledem k ceně (cca 1,3 mil., zastupitelstvo 

stanovilo limit půl milionu). Uložila dodržení cenového limitu a certifikátu od 

dodavatele herních prvků, že hřiště vyhovuje současným přísným normám. Byli určeny 

typy prvků, které budou letos instalovány a jejich rozmístění bude respektovat co nejvíce 

návrh, který skupina občanů za obnovu tohoto hřiště předložila. 

 Rada schválila domovní řád Domu s pečovatelskou službou a možnost provozování 

sběrného dvora na současném místě do 31. prosince 2006. 

 

 Na konci května bylo na internetových stránkách města otevřeno diskusní fórum. 

Tématem jsou obecné otázky života ve městě, hlavně hluk, školky a školy. 

Nejdiskutovanější jsou poměry v Základní škole. V prázdninovém období to však byly 

hlavně komunikace a jejich stav. 
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 14. července byl televizní stanicí TV Nova odvysílán pořad Občanské judo, v němž 

jeden z příběhů se týkal údajně krajně nevýhodného prodeje obecních pozemků na Tyršově 

náměstí investorské firmě Trigema.  

 

 Od 1. září se po odchodu ing. Dědiče stal vedoucím odboru správy a rozvoje města 

ing. Jiří Sovina. 

 

 6. zasedání zastupitelstva města  -  27. července 

 Dostavila se velmi početná skupina občanů, kteří přišli podpořit petici občanů 

dolních Roztok  za zkrácení termínu řešení zápachu z provozu ICN stanovený Českou 

inspekcí životního prostředí na konec roku a požadují termín k 1. srpnu.  Zastupitelstvo 

petici jednomyslně podpořilo. 

 Dále zastupitelé ostře odmítli způsob, kterým TV NOVA v relaci Občanské judo, 

odvysílané 14. července zpracovala causu prodeje pozemků města v sektoru B Tyršova 

náměstí firmě Trigema. Stanovisko města i firmy Trigema v příloze kroniky. 

 Zastupitelstvo vyzvalo iniciátorku relace Občanské judo paní arch.Vavřínovou, aby 

se veřejně omluvila občanům Roztok na stránkách Odrazu za poškození prestiže města a 

jeho pověsti. 

 Byl schválen s drobnými úpravami Strategický plán města, který bude podkladem 

zadání změny územního plánu města, 

  minimálním počtem 11 hlasů dva podněty zástavby u konce Masarykovy ulice 

směrem na Solníky, 

 smlouva se Středočeským krajem na malou dotaci na biokoridor Na Dubečnici a 

rozhodnuto o přidělení peněz z rezervy na žalovský areál. 

 

 12. jednání rady města  -  3. srpna 

Rada, 

 odsouhlasila příspěvek na pořádání oslav ke stému výročí založení roztockého Sokola, 
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 vyslechla stanovisko petičního výboru a rady školy k situaci v základní škole (petici 

podepsalo asi 130 rodičů), vyslechla i ředitele školy, 

 rozhodla o písemné informaci rodičů o zajištění chodu školy od 1. září, 

 navrhla okamžité vyžádání prošetření školskou inspekcí, která má jediná oprávnění 

posoudit zda škola správně plní své úkoly,  

 rozhodla, že při budování žalovského areálu volného času zůstane dětské hřiště na 

původním místě (budou vyměněny herní prvky), vedle něj bude víceúčelové hřiště pro 

míčové hry a třetí pro skejťáky a cyklisty, 

 schválila provoz noční autobusové linky č. 604, jejíž financování bude hrazeno 

z přebytku plateb na denní spojení linek 340 a 350 za první pololetí. 

 

 7. mimořádné zasedání zastupitelstva  -  8. srpna 

 Zároveň s přijetím dotace (1,5 milionu Kč) na kanalizaci v Levohradecké ulici byla 

schválena i spoluúčast města (450 tisíc Kč) a uvolnění dalších 1,2 mil. Kč na rekonstrukci 

vodovodu, v místě pokládky nové kanalizace, tj.od točny autobusu k Levohradeckému 

náměstí. 

 

13. jednání rady města  -  31. srpna 

Rada projednala: 

 pochvalu městských strážníků, kteří zadrželi při činu tříčlenný gang zlodějů osobních 

aut, 

 přidělení služebního bytu posile pedagogického sboru (kvalifikovaného angličtináře) a 

posílení rozpočtu školy o 70 tisíc Kč  pro rozšíření první etapy rekonstrukce školní 

kuchyně), 

 vyjádření k  zápachu z ICN - 17. srpna zahájila Česká inspekce životního prostředí 

správní řízení ve věci zastavení provozu stacionárního zdroje ČOV ICN Czech 

Republic. Stanovisko města  v příloze kroniky. 
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 8. zasedání zastupitelstva  -  14. září  

Zastupitelstvo projednalo stanovisko hlavního hygienika ČR ke zdravotní nebezpečnosti 

látek, unikajících do ovzduší z provozu ICN. 

K nystatinu zpráva konstatuje, ohrožení je dvojí: 

- u trvale exponovaných osob vyvolat rezistence (je to antibiotikum), takže při 

lékařském použití antibiotikum nezabírá, 

- obtěžuje obyvatele zápachem, 

 projednalo rozhodnutí České inspekce životního prostředí o zastavení provozu 

čistírny průmyslových odpadních vod v areálu ICN. 

Dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí se provoz průmyslové ČOV zastavuje. 

Rozhodnutí připouští, že se ICN může odvolat k Ministerstvu životního prostředí, 

toto odvolání však nemá odkladný účinek (právníci z těchto poněkud protikladných 

vyjádření usoudili, že nabytí právní moci nastane až po skončení odvolacího řízení, 

takže ICN jede dál). 

Pro město toto rozhodnutí znamená urychlit připojení dalších obyvatel na městskou 

čistírnu odpadních vod, 

 schválilo zahájení celkové změny územního plánu sídelního útvaru města Roztoky 

s respektováním zásad Strategického plánu města, 

 rozhodlo prodat pozemek parcely č. 880 (poblíž konce Masarykovy ulice) firmě 

Development za celkovou cenu 2 052 000 korun, 

 posílilo výdaje do komunikací o 1,3 mil. korun (Šaldova, Levohradecká), 

 přidalo škole 100 tisíc korun navíc - první etapa rekonstrukce školní kuchyně, 

- Sokolu 40 tisíc korun na studii rekonstrukce sportovního areálu, 

- 100 tisíc korun na režijní náklady na svatby (zpětně na nich město vydělává) a 

dary jubilantům. 

 

14. jednání rady města  -  21. září 

 Nejprve radní přijali pány Suvajdžiče a Hanslíka, kteří přišli radě poděkovat, že se 

za jejich požadavky postavili a přislíbili další pomoc. 
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 ČIŽP zahájila správní řízení ve věci uložení pokuty provozovateli čistírny 

odpadních vod ICN, firmě Hydria.. Město nevyužije svého práva se proti němu 

v zákonné lhůtě odvolat. Město jako účastník řízení připomnělo, že vedle provozovatele, 

který ke kolaudaci průmyslové čistírny nedodal zákonem předepsaný souhlas odboru 

ochrany ovzduší kraje, pochybil i orgán, který kolaudaci vedl (MÚ Černošice), i krajský 

úřad, který pochybně zkolaudované čistírně schválil provozní řád. Hydria nedostatečně 

informovala město o úniku zapáchajících látek z ČOV ICN a o měřeních, která provedla 

ČIŽP. 

 Dále rada: 

 podpořila záměr ZŠ vybudovat přístupový chodník mezi jídelnou a zadním vchodem 

školy, 

 obsadila dva volné byty v Domě s pečovatelskou službou, 

 odsouhlasila zvýšení kapacity mateřské školy v Přemyslovské ul. pro rok 2006/2007 

(krajský úřad musí toto zvýšení  odsouhlasit nyní), 

 doporučila zastupitelům názvy nových ulic v Solníkách. 

 I v letošním roce si město připomnělo státní svátek 28. října u pomníku na Školním 

náměstí a poté na Levém Hradci tentokrát již 25. října, aby se mohla zúčastnit i školní 

mládež. Fanfáru a českou hymnu zahráli žáci Základní umělecké školy. 

 

 15. jednání rady města  -  12. října 

 Rada formulovala stanovisko města k připravované výstavbě nové příletové dráhy 

ruzyňského letiště (dokončení asi v r. 2009). Dráha je vyprojektována jako souběžná 

s hlavní přistávací dráhou současnou, asi 1,5 km směrem blíže k Praze. Měla by být 

dráhou příletovou, současná hlavní dráha pak vzletovou (s převažujícími lety ve směru 

na Jeneč a Hostivice). Městu by se mělo přechodně ulehčit, ale druhá dráha umožní 

prudké zvýšení přepravovaných osob i tun nákladu. Dokumentace k vyjádření je velmi 

objemná, přesto neobsahuje některé důležité pasáže a záruky. 

 Rada města v souladu se stanoviskem odboru životního prostředí s předloženou 

dokumentací nesouhlasí a požaduje její dopracování zejména o: 
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 nové vymezení ochranných zvukových pásem, 

 monitoring hluku nejen v koridorech drah, ale i mimo ně, 

 vypracování systému kompenzací pro obce v okolí letiště, 

 návrh na úpravu a revitalizaci Únětického a Kopaninského potoka, které jsou 

hlavním korytem odtoku dešťových a odpadních vod z letiště. 

 Dalším bodem byl opět zápach z výroby ICN. Představitelé ICN CR a firmy Hydria 

seznámili radu města s opatřeními, která provedli v souladu s rozhodnutím inspekce. 

Zastavili chod průmyslové čistírny odpadních vod a likvidují odpadní vody z výroby tak, 

že zahuštěný koncentrát odvážejí k likvidaci mimo území města a zbytek jde na městskou 

čistírnu. Provoz sušárny nystatinu má povolení do 31. prosince 2005. Zástupci ICN 

požádali vedení města o zapůjčení zasedací síně MěÚ, aby seznámili se svými závěry 

veřejnost. Datum bylo stanoveno na 19. října. Městu však byla také doručena petice 

zaměstnanců ICN, kde vyjadřují znepokojení nad postupem samosprávy města a výzvu k 

řešení problémů s ohledem na zaměstnanost a sociální dopady případného zavření 

podniku. 

 Rada jednohlasně podpořila stanovisko starosty k petici a rozhodla, že s ním na 

schůzce 19. října bude rovněž seznámena veřejnost. 

 Hlavní inspektor OI ČIŽP Ing. Martan, který se jednání rady zúčastnil potvrdil, že 

po 1. lednu 2006 jsou možné pouze dva scénáře: 

 firma ICN bude po provedení technických opatření schopna vyrábět tak, aby o ní 

občané nevěděli (tedy v souladu se zákony), 

 firma limity nesplní a výroba bude ukončena. 

 Dále rada mimo jiné schválila: 

 škole 20 tisíc korun na stáže učitelů ZŠ v partnerském městě Wingrave, 

 podmínky pro výběr dodavatele na zaměření žalovského potoka, 

 pronájem části žalovského hřiště. 
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16. zasedání rady města  -  17. října 

 Rada odsouhlasila, aby občanům bylo doručeno stanovisko vedení města a vyjádření 

ČIŽP jako nezbytná protiváha ke stanovisku vedení ICN. 

 

 9. zasedání zastupitelstva města  -  26. října 

 Hned úvodem byli zastupitelé informováni předsedou dozorčí rady ICN, panem ing. 

Menglerem, který zrekapituloval poslední dění a ubezpečil členy zastupitelstva o dobré 

vůli společnosti dovést případ zápachu z výroby ke zdárnému konci.  

 Město vyslovilo podporu firmám ICN a Hydria v tom, aby realizovaly opatření, 

kterými chtějí zápach z obou zdrojů odstranit. 

 Dále byli zastupitelé starostou a místostarostou informováni o rozšíření stanoviska 

ICN (bylo rozšiřováno i v Roztokách) do okolních obcí, které bylo pro ně v podstatě 

varováním, aby zvážily rozhodnutí připojení na naši městskou čistírnu odpadních vod.  

 Město proto obeslalo tyto obce s ujištěním, že městská čistírna je technicky ve zcela 

vyhovujícím stavu a nový přísun odpadních vod naopak potřebuje. 

 Diskutovalo se o názvech ulic v nové zástavbě v Solníkách. 

Jako protinávrh k názvu „Najdrova“ (na počest přednosty roztocké železniční stanice, 

který na konci války neváhal tváří v tvář německé posádce zastavit vlak s vězni 

z koncentračních lágrů) byla navržena „Ekospolu“. Tento firemní název se novým 

obyvatelům nelíbil, proto byla přijata Najdrova. 

Dále bylo odsouhlaseno: 

 věcné břemeno Telecomu v Solníkách, 

 souhlas s pořízením jednoho bytu pro azylanta, v čp. 21. Mimo dotace 150 tisíc korun 

přidá město stejnou částku, aby byl byt obyvatelný. 

Část z rezervních příjmů bude použito: 

 pro Technické služby na zbourání bývalé vodácké klubovny, která je v dezolátním 

stavu - 50 tisíc korun, 

 na chodník za školou - 67 tisíc korun, 

 vybavení městské policie - 88 tisíc korun, 
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 Svaz postižených civilizačními chorobami, akce do konce roku - 10 tisíc korun, 

 na obnovu kulturních památek (boží muka na levohradeckém hřbitově) - 20 tisíc 

korun. 

 

17. jednání rady města  -  2. listopadu 

 rada nemá námitek při dodržení všech zákonných norem k zadání žádosti o stavební 

povolení firmou ICN pro technické úpravy na čistírně odpadních vod k odstranění 

zápachu (instalace dvoustupňového filtru na výduchu komína), 

 odsouhlasila přesun trafostanice v centru Solník, 

 rozhodla o postupu ve výměně dopravních značek - výměna za reflexní značky musí 

být provedena do konce roku 2006, zajistit musí obce, 

 dala pokyn k zajištění stavebního povolení a vypsání výběrového řízení na 

rekonstrukci mateřské školy v Žalově. 

 

18. jednání rady města  -  23. listopadu 

 Městská čistírna odpadních vod dostala krajské absolutorium k provozu - informace 

starosty. 

 

 Jak to bylo s dotacemi… 

 K 30. dubnu podalo město žádost o dotaci na kanalizaci v ulici Levohradecká ke 

Středočeskému kraji. Schválena byla 27. června. Peníze jsme dostali 21. prosince a byli 

rádi, že alespoň letos. Je to půldruhého milionu a čerpání bylo prodlouženo. Ulice Na 

Pískách se zdržela kvůli archeologickému výzkumu. 

 Také největší dotace na žalovský sportovní areál přišla pozdě, schváleno sice v srpnu, 

stavět se mohlo až v polovině listopadu. 

 Další dotace - Ministerstva vnitra pro ubytování azylantů 150 000 Kč, na 

infrastrukturu dalších 150 000 Kč a dar České správy letišť byly včas utraceny. 

Dohromady  to činilo cca pět milionů, které město dostalo.  
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 10. zasedání zastupitelstva  -  7. prosince 

 ICN přeruší 15. prosince výrobu a v odstávce bude instalovat zařízení k odstranění 

zápachu z čistírny průmyslových odpadních vod a ze sušárny NIRO, 

 odsouhlasilo, aby Technické služby byly financovány jako příspěvková organizace, 

peníze jim budou uvolňovány čtvrtletně, aby s nimi mohly podle své příkazní smlouvy 

a v koordinaci s městem nakládat. Zastupitelstvo uložilo pouze provést analýzu 

svozu komunálního odpadu Technickými službami a porovnat ji s jinými nabídkami. 

 

19. jednání rady města  -  14. prosince 

 rada jmenovala na základě výběrového řízení nového vedoucího správního odboru, 

pana JUDr. Alexandra Makajeva, 

 vybrala zpracovatele změny Územního plánu č.3, jeho celkové revize, z šesti nabídek 

firmu 3Q Projekt za cca 650 tisíc korun, 

 doporučila zastupitelům zajistit dostatečné prostředky  na podstatné zvýšení 

kapacity mateřských škol v ulicích Přemyslovské a Spěšného.  
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Obyvatelé města 

 

 

  K datu 31. prosince 2005 mělo město Roztoky cca   6 154 obyvatel 

 

V roce 2005 se  přihlásilo 246 

  odhlásilo 148 

  narodilo 75 

  zemřelo 61 obyvatel. 

 

 

 

 

 

 Při vítání dětí do společenství města bylo v  roztockém zámku panem starostou 

uvítáno: 

jarní uvítání  37 dětí 

podzimní uvítání 43 dětí. 

 

 

 

 Zlatou svatbu v tomto roce v Roztokách oslavili: 

manželé Eva a Zdeněk Karasovi 

 

 

  

 Pan Ladislav Kantor, dlouholetý činovník zastupitelstva města oslavil 25. listopadu 

šedesátiny. 
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V letošním roce uplynulo šedesát let od konce druhé světové války.  

 

 Podle  dokumentárního filmu o bojích o Čs. rozhlas v Praze v roce 1945, který byl 

vysílán na ČT 2 2. června, byl jedním z hrdinů na naší straně bývalý pražský četník pan 

Václav Šafr z Roztok. Historici dokonce tvrdí, že to byl právě on, který vystřelil v tomto 

boji vůbec první ránu na nepřítele. Šedesát let se touto věcí nechlubil, letos byl po zásluze 

vyznamenán dvěma pamětními medailemi a poskytl rozhovor reportérům televize a tisku. 

V letošním roce oslavil své 85 narozeniny. Rozhovor  s ním v příloze kroniky. 

 

Ze vzpomínek : 

 Z téměř 120 000 Židů, kteří žili na území Čech a Moravy na sklonku první 

republiky, se jich dočkala konce války desetina (13 000) osob. 

 Díky nevšední vstřícnosti paní dr. Anity Frankové ze Židovského muzea s jistotou 

víme, že holocaust nepřežilo 33 roztockých spoluobčanů, kteří byli evakuováni pryč 

z našeho města. Toto číslo ale nebude zřejmě konečné.. 

 Musíme vzpomenout i na ty, kteří pobývali v Roztokách jen přes léto, vlastnili zde 

vily či si pronajímali byty. Podporovali rozvoj města jako letoviska a spoluvytvářeli jeho 

tvář. Také jejich zásluhou se z nevelké vsi stal městys a zahradní město. Ovlivnili nejen 

ekonomický růst města, ale i jeho kulturní život. Ve vilách zde přebývali v letních bytech 

umělci, profesoři, studenti, rodiny politiků. Obdivovaná architektura začátku 20. století, 

je záležitostí židovského majetku. Objasnit jejich identitu je poměrně obtížné, neměli 

roztockou domovskou příslušnost a ani odtud neodcházeli do transportů. Jejich jména 

proto v následujícím seznamu obětí chybí. 

 Bőhmová, Olga *4.10.1874 

 Ehrlich, Štefan *18.10.1875 

 Ehrlichová, Zdeňka *14.1.1886 

 Hecht, Viktor *29.12.1889 

 Jeiteles, František *31.10.1932 

 Jeiteles, Josef *2.1.1889 

 Jeiteles, Zdeněk *27.3.1934 
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 Jeitelesová, Božena *21.3.1898 

 Neumann, Jan Pavel *4.11.1923 

 Neumann, Jiří *29.12.1924 

 Neumann, Miloš *27.1.1927 

 Neumann, Rudolf *31.1.1889 

 Neumannová, Alena *14.6.1927 

 Neumannová, Anna *13.7.1903 

 Neumannová, Hedvika *15.6.1899 

 Neurad, Jaromír *27.7.1882 

 Neuradová, Jana *8.1.1892 

 Polák, Kamil *8.6.1866 

 Raudnitzová, Marie *22.5.1888 

 Reiniš, Ota *22.10.1927 

 Reiniš, Rudolf *25.7.1896 

 Reinišová , Růžena 23.2.1905 

 Reiser, Jan *8.10.1927 

 Reiser, Pavel *12.8.1893 

 Reiserová, Jana *30.4.1895 

 Roubíčková, Matilda *14.5.1859 

 Schillerová, Eliška *21.6.1897 

 Singer, Oskar *24.2.1893 

 Singerová, Markéta *7.11.1894 

 Stern, Otakar *12.5.1871 

 Weiss, Otakar *3.11.1887 

 Weissová, Pavla *15.10.1886 

 Weissová, Pavla *16.6.1886 

 

 Vzpomínky Prof. Ing. Arnošta Reisera (nar.v roce 1920), nyní žijícího v New Yorku, 

který je jedním z těch šťastnějších, kteří sice prošli Terezínem i peklem Osvětimi, ale 

holocaust přežili - byť ztratili své nejbližší i rodinný majetek, a který v roce 1960 za 
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dramatických okolností i s celou rodinou emigroval jsou zařazeny v příloze kroniky v kapitole  

Město Roztoky. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Počátkem ledna 2005 zemřel v Mnichově po dlouhé nemoci Prof. MUDr. Severin 

Daum, který patřil k významným občanům Roztok.  

 

 26. října  zemřel náhle pan Václav Král – předseda Asociace průmyslových designérů 

ČR a vedoucí ateliéru designu na strojní a dopravní fakultě ČVUT. 

 

Více informací v příloze kroniky. 
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Život ve městě 

 

 

 Stavební firma Trigema po získání stavebního povolení v prosinci minulého roku již 

koncem ledna dokončila zařízení staveniště, v únoru začala s realizací inženýrských sítí a 

v březnu byla zahájena výstavba polyfunkčních domů v sektoru B na Tyršově náměstí.

 Firma také provedla opravu městské dešťové kanalizace v oblasti schodů u 

serpentiny  a na Tyršové náměstí. 

 V polovině června byly dokončeny stropy na suterénu objektů B2 i B3, byla 

dokončena výstavba dešťové kanalizace v Nerudově ulici. 

 10. září byl na stavbě uskutečněn Den otevřených dveří, při němž byly zpřístupněny 

vnitřní prostory objektů B2 a B3. Nejvyšší patra stavby s neobvyklým výhledem do okolí 

vidělo více než 100 zájemců. Foto v příloze kroniky. 

 Do okolí stavby zasáhlo uzavření Nerudovy ulice z důvodu výměny starého 

vodovodního řadu, který slouží sousedním domům. Zároveň byly provedeny nové rozvody 

nízkého napětí. S výstavbou na náměstí si PRE (Pražská energetika) vymínila i řadu 

úprav v rozvodech sahajících až ke Školnímu náměstí a do Palackého ulice. Jde o 

vylepšení technického stavu rozvodů v okolí Tyršova náměstí.  

 19. listopadu proběhl další Den otevřených dveří. 

 Podle požadavku města firma Trigema provedla výsadbu 10 lip ve středovém pásu 

ulice Palachova a 11 kulovitých javorů v chodnících Školního náměstí a ulice Palachova 

jako součást náhrady za dřeviny u bývalého kina. 

 Práce na výstavbě sektoru B se nezastavila ani mezi vánočními svátky. Byla osazena 

všechna okna a v objektu jsou postupně realizovány rozvody vody, topení, 

elektroinstalace, vzduchotechniky a prováděny vnitřní omítky. 

 

 Další stavební firma ve městě, firma Ekospol převedla bezúplatně městu Roztoky 

rozvody kanalizace a vody, komunikace a veřejné osvětlení první etapy výstavby lokality 

Solníky, která byla dokončena v  loňském roce. Jedná se o investice za cca 52 mil. Kč. 
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Hodnota inženýrských sítí v druhé etapě (dokončeno v letošním roce) činí cca 33 mil. Kč. 

Zároveň byly převedeny městu i veškeré pozemky pod komunikacemi.  

 Na přelomu ledna a února byl zkolaudován první dům na rozparcelovaných 

pozemcích. 

 V rámci výstavby 3. etapy Solník dokončil Ekospol úpravu ulice Obránců míru od 

zakončení Masarykovy ulice po ulici Hálkovu a chodník od Jiráskovy ulice po ulici 

Hálkovu, který mohou používat hlavně děti pro cestu do žalovské školy. 

 8. listopadu proběhlo slavnostní otevření dokončeného bytového areálu se 136 byty  

v lokalitě „V Solníkách“ 3. etapa. Slavnostního otevření se zúčastnili: náměstek 

místopředsedy vlády Ivo Hartmann, ředitel státního fondu rozvoje bydlení Dr.Jan 

Wagner, starosta města Roztok Mgr. Stanislav Boloňský, generální ředitel firmy Ekospol 

Dr.Evžen Korec a řada dalších významných hostů. 

 Nově dokončený bytový areál se 136 byty je 3. etapou největšího developerského 

projektu bydlení v České republice, pokud se posuzuje celková plocha, na které výstavba 

probíhá. V Roztokách je realizována na cca 400 000 m2 pozemků. V 1. etapě bylo dosud 

postaveno 150 bytů a v druhé etabě připraveno cca 200 parcel pro rodinné domy. 

 

 Odpady: 

 Kontejnery pro tříděný odpad rozmístěné po městě jsou určeny pouze pro fyzické 

osoby. 

 Právnické osoby a osoby oprávněné k podnikání mohou zdarma odevzdávat papír, 

sklo a kovy ve Sběrném dvoře Technických služeb v Lidické ulici 1642. Technické služby 

jim vystaví doklad o uložení množství odpadu, který slouží původci k doložení 

ekologického odstranění odpadů. 

 Síť kontejnerových státní na sběr tříděného odpadu byla rozšířena o stanoviště 

v Roztokách v lokalitě „V Solníkách“ u bytových domů a v Žalově v lokalitě „Panenská 

I“ u bytového domu.  

 Kontejnery na sklo jsou odlišeny barvou na sběr bílého a barevného skla. Aby mohlo 

být vytříděné sklo dále využito, může mít bílé maximálně 3% znečištění, ze 100 lahví 
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bílých jen 3 barevné. To se za první pololetí nepodařilo dosáhnout u žádné dodávky. 

Město se tak připravuje o vyšší příspěvek za třídění odpadů. 

 Pracovníci Technických služeb dokonce zjistili, že nějaký výtečník opakovaně sypal 

do kontejnerů na tříděné sklo listí. Další informace o odpadech v příloze kroniky. 

 

 Středočeský kraj vyhlásil s firmou EKO-KOM soutěž „My třídíme nejlépe“. 

Vyhodnocuje se každé čtvrtletí. Roztoky jsou zařazeny do velikostní skupiny obcí a měst 

od 2 do 10 tisíc obyvatel.  

 V této kategorii soutěžilo 52 obcí a naše město obsadilo celkově 3. místo, ve sběru 

papíru 2. místo a ve sběru skla a plastů 9. místo. 

 Na slavnostním vyhlášení převzal náš pan starosta diplomy a plakety za 2. a 3. 

místo a poukázku na kontejner na sběr papíru. 

 Kvalitním třídění odpadů jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí a pomohli 

snížit náklady města na odstraňování odpadů, neboť město za tři čtvrtletí roku 2005 

získalo od společnosti EKO-KOM,a.s., příspěvek ve výši 510 tisíc Kč. Výše příspěvku je 

určena množstvím vytříděného komunálního odpadu.  

 

 Po dohodě Českých drah, ROPIDu (firma zajišťující autobusovou dopravu do města) 

a města Roztoky bylo rozhodnuto o vybudování parkoviště v dolní části Roztok za 

nádražní budovou. K rozsáhlé odstavné ploše byl využit  prostor na místě bývalých 

uhelných skladů, který upravily a vyštěrkovaly České dráhy při výstavbě železničního 

koridoru v roce 2001-2002 mezi nově opravenou nádražní budovou a domečkem po 

uhelných skladech. Po dohodě s majitelem byl domek stržen, parkoviště ohraničeno a 

brána na vjezdu zmizela.  

 28. května se už na čtvrtém setkání sešli spolužáci, narození v roce 1933, kteří 

zahájili školní docházku v roce 1939 v hotelu Alexandra. 

 

 Měření kvality ovzduší v Roztokách 

 Kvalita ovzduší se sleduje na třech stanovištích: v Nádražní ulici, Na Vrškách 

(souvislá řada měření od ledna 1998) a u Městského úřadu (měření od července 1998).  
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 Měření se vyhodnocují jedenkrát měsíčně. Sledují se tři ukazatele:  koncentrace oxidu 

siřičitého (SO), prašnost a koncentrace oxidů dusíku. Bezproblémové jsou oxidy síry. 

Velmi omezeně může přítomnost SO působit na rostliny a ekosystém. Tři sledované 

lokality jsou z hlediska oxidu síry vcelku vyrovnané. 

 Problematičtější je zatížení oxidy dusíku. Intenzivní automobilovou dopravou jsou 

nejvíce zatíženy dolní Roztoky (Nádražní), kde jsou za zimního mrazivého počasí 

překračovány i horní hygienické limity pro ochranu zdraví. Na dalších sledovaných 

místech je z hlediska ochrany zdraví situace na hraně, pro ekosystém jsou to hodnoty 

škodlivé. U prašnosti se opakují nárazové situace, kdy jsou limity vysoko překročeny. 

  

 Dne 14. ledna provedla OI ČIŽP s ohledem na opakované stížnosti obyvatel na 

zápach, další kontrolu v ICN (Penicilinka), zaměřenou na identifikaci hlavních zdrojů 

zápachu. Jako hlavní zdroj zápachu byla určena sušárna ve výrobě nystatinu a čistírna 

odpadních vod ICN (PČOV ICN),, jejichž provozovatelem je společnost Hydria, spol. 

s r.o.. 

 Ve dnech 25. - 28. dubna byla provedena výměna náplně biofiltru na ČOV ICN 

s cílem snížení pachových emisí v souladu s požadavky OI ČIŽP. Dle sdělení výrobce 

biofiltru by se měl do třech týdnů po výměně a zaočkování náplně speciální bakteriální 

kulturou zapracovat a mělo by dojít k výraznému snížení pachových emisí. 

(Jednání o ICN také v kapitole Město Roztoky). 

 Život v přírodě kolem nás, podle Radima Dudy, mysliveckého hospodáře. 

 V současné době je naše republika co do počtu psů mezi prvními na světě a poslání 

psů se mění od ochránce obydlí či pomocníka k lovu na průvodce při výletech do přírody. 

V chráněném území Tiché údolí v sobotu a v neděli potkáte až kolem stovky volně 

pobíhajících psů. Pes je ale domácí zvíře a neobstojí žádný argument „můj pes zvěř 

nehoní“. 

 V lokalitách Roztoky, Únětice, Suchdol bylo v roce 1990 nasčítáno 64 kusů srnčí 

zvěře, 350 zajíců, 520 bažantů. V roce 2000 byl již zjištěn značný úbytek, pouze 30 kusů 

srnčí zvěře, 220 zajíců, 310 bažantů. Rok 2005 po posledním sčítání: 20 kusů srnčí , 54 
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zajíců a 80 bažantů. To se blíží již reprodukčnímu minimu a je předpoklad, že za dva 

roky již budeme pod ním.  

 V letech 2003 - 2005 bylo ze silnic mezi těmito obcemi sebráno 42 kusů sražených 

srn, srnců a srnčat. 

 

 Poslední dubnový večer se vydalo několik Tomíků, jejich vedoucích a rodičů uklízet 

třešňovku. U vjezdu do naší obce byla skládka všemožného materiálu, který však vůbec 

nevadil majitelům nemovitosti, což je ostuda. 

 

  20. června slavnostně otevřela své brány Zahrada vůní. 

 Byli zde realizátoři zahrady, šest desítek dalších spoluobčanů, zpíval ORFEJ, 

amatérský smíšený pěvecký sbor, sbormistr Jan Svejkovský. 

 Zaostalá zahrada u lékárny byla během několika měsíců přeměněna v botanickou 

oázu. Na ploše několika desítek čtverečních  metrů zde najdete přes 60 druhů a odrůd 

aromatických rostlin, léčivých bylin a kořeninových druhů i zajímavých dřevin. Rostliny 

jsou označeny jmenovkami s českým a latinským jménem. Kromě rostlin původem ze 

Středomoří zde rostou i četné domácí aromatické a léčivé druhy. Odpočinout si můžete na 

„voňavé“ i jiných lavičkách, takže je to krásné místo, kde je možné se zastavit v naší 

uspěchané době. Zahrada se denně otevírá současně s provozem lékárny. 

 Motory dobrého počinu byly Jarmila Skružná a Eva Voženílková spolu s vedoucí 

odboru životního prostředí Evou Krautovou, architektonickou podobu dala zahradě paní 

Adriana Skálová, dřevěné a kovové prvky realizovali pánové Votava a Zápal. Kus dobré 

práce odvedly Technické služby, zahradnickou část provedla firma Trees. 

 23. - 25. září zde  proběhla minivýstavka pelargónií. Hezký zážitek pokazilo 

odcizení exponátu, který byl zapůjčen soukromou osobou. 

 

 V roce 2005 začala platit nová pravidla pro vybavení a provoz dětských hřišť.  

Města a obce musí hřiště buď zavřít, nebo investovat miliony do celkové rekonstrukce.  

Naše město již na podzim loňského roku nechalo vypracovat zprávu o stavu dětských 

hřišt, která byla v souladu s velmi tvrdými nařízeními, normami a předpisy EU. Na jejím 
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základě dalo na jaře nevhodné prvky odstranit, což se především u hřiště před žalovskou 

školou setkalo s velkou nevolí rodičů, poněvadž toto hřiště budovali rodiče společně 

s dětmi sami. 

 Do obnovy město vložilo: 

 zhruba půl milionu korun do celkové obnovy hřiště u žalovské školy (část daru, 

které získalo od České správy letišť), 

 přes půl milionu do nových herních prvků na hřišti u ulice Obránců míru 

 desetitisíce do oprav na hřištích Smetanova a v Tichém údolí. 

 Pouze hřiště u ulice Masarykova bez velkých úprav vyhovovalo a hřiště u žalovské 

hospody bude obnoveno v rámci výstavby žalovského areálu. Tato investice ve výši 

zhruba 5,5 mil. Kč je především pro vyšší věkovou skupinu dětí.  

 Je to šest a půl milionu korun, bez prostředků na běžnou údržbu, přesto chybí 

obnova hřiště v ulici Smetanova, vybavení hřiště v Tichém údolí a především vybudování 

hřiště u základní školy  u hlavní budovy v Roztokách. 

 Nový projekt dětského hřiště u žalovské školy zajistili a úřadu zdarma věnovali 

rodiče na konci května , o realizaci jeho první části rozhodla rada města 29. června. 

Autorka projektu Ing. arch. Sylva Matějková považuje rodičovskou iniciativu za 

nejlepší, co je do hřiště vloženo. 

 Děti se dočkaly velké prolézací sestavy s lany, mosty, šplháním opravdu bohatým, do 

budoucna ještě zbývá do volného prostoru osadit lanovku. Hřiště je zařízeno především 

pro mladší školáky.  

 

 Koncem července byla dokončena kanalizace v Máchově ulici, byly připojeny dvě 

nemovitosti a objekt Junáka. Ministerstvo zemědělství formou dotace hradilo 65% ceny 

díla, město 35%. 

 V letošním roce byla provedena celková rekonstrukce ulice Šaldovy. 125 metrů 

dlouhý úsek jednosměrné ulice s odstavným pruhem pro parkování a jedním chodníkem 

stál půldruhého milionu ve vozovce a dalších půl milionu ve výměně vodovodů i 
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s přípojkami. Zpevněny byly povrchy v ulicích Vančurova, Legií, Jungmannova, 

Palachova a část ulice 17. listopadu. 

 Nové úpravy se dočkaly také chodníky, a to horní část Nádražní ulice (ve spolupráci 

s firmou Pohl, firma přispěla prací, město materiálem), ulice Palackého přes Školní 

náměstí a části ulic Bezručovy, Chelčického a Svobody. 

 Většinou na přání místních občanů byly instalovány další retardéry: v ulici Alšova, 

Zaorálkova (v úseku k Hurťáku) a v zatáčce ulice 17. listopadu poblíž základní školy. 

 Ulice Kroupka musí být jako obytná zóna podle předpisů vyznačena omezením. 

Z horního konce je omezena zákazem vjezdu, z dolního je nyní vyznačena retardérem. 

 V říjnu zahájila roztocká firma Pohl práce v ulici Letohradecká (od točny autobusu 

ke kostelu). Ve spolupráci s firmou Hydria byla položena kanalizace a zároveň měněn 

vodovodní řad. Následovalo připojení jednotlivých nemovitostí.  

 Opravy se dočkala i lávka k nádraží. Technické služby na nosnou konstrukci 

napnuly novou drátěnku a vše bylo nově natřeno. 

 V červnu bylo zprovozněno nově upravené parkoviště u nádraží. 

 Občané mohli získat účelovou státní dotaci na rekonstrukci bytů na byty pro 

azylanty s povinností, aby byty pro tyto osoby sloužily nejméně pět let.  

 

 Již 27. července schválilo zastupitelstvo změnu územního plánu č.2 a odstranilo tak 

poslední překážku ze strany města k výstavbě obchodního centra Diskontu Plus. Ten se 

však rozešel s projekční firmou a shání novou. 

 

 Černý Vůl, který je součástí obce Statenice, se připojil na naši městskou čistírnu 

odpadních vod. Byl dokončen hlavní řad do Únětic včetně koncovky výtlakem k únětické 

kapličce a napojeno prvních 60 statenických domů. Technické záležitosti provzdušnění 

splašků projednali projektanti obou stran a jsou zakotveny ve vzájemné smlouvě 

zastupitelstev. 

 

 Firma Trigema vyhrála výběrové řízení na dodavatele díla -„Areál aktivního využití 

volného času Roztoky - Žalov“. Přes boj s počasím, bořila a stavěla sedm dnů v týdnu. 
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Na tuto investici získalo město dvoumilionový podíl z prostředků státu (Program obnovy 

venkova ministerstva pro místní rozvoj). 

 

 Firma ICN Czech Republic,a.s., změnila ke dni 5. prosince 2005 své obchodní jméno. 

Nové jméno zní VUAB Pharma a.s. . Právní kontinuita zůstává zachována. 

Adresa: Vltavská 53, 252 63 Roztoky. 

 

 Co se ve městě zlepšilo! 

 Na hřbitově na Levém Hradci byl obnoven pískovcový náhrobek statkáře Ledera, 

významné roztocké postavy začátku minulého století, péčí Ondřeje Doležala a 

Technických služeb. Byla tak naplněna část závazku města, že bude pečovat o hroby 

svých slavných předků. 

 Opravený a pozlacený Kristus na kříži, také na hřbitově je dílem firmy Instal 

Kumžák - podstavec a pan Štanc - restaurování a zlacení. 

 Obnovené bylo také pietní místo v žalovské ulici U Zastávky. Firma Instal Kumžák 

obnovila okolí sto let starého kříže u někdejší koželužny, kříž dodal truhlář Josef 

Votava. Vše na náklady města. 

 Novou fasádu získala i restaurace Na Vrškách, takže svítí do daleka. 

Dokumentace v příloze kroniky.  
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Doprava 

 

 

 Vlakové spojení Roztoky - Praha Libeň a zpět se již stalo vyhledávaným dopravním 

spojením. Jezdí stále v pracovní dny jako Městská železniční linka. Jeden vagonek je 

v ranní a odpolední špičce naprosto plný, přes den příjemně poloprázdný. Nevyužívají ho 

samozřejmě pouze  lidé z Roztok, ale krátí si s ním cestu i hodně lidí ze Sedlce, Bubenče i 

Holešovic. Železniční linku provozují České dráhy, hradí ji Magistrát města Prahy. 

 

 

 Autobusová doprava, kterou provozuje firma ROPID byla posílena po průzkumu 

mezi občany o noční spoj z Roztok - rozcestí Žalov na Vítězné náměstí a zpět.  

 Jízdní řády v příloze kroniky spolu s materiálem o tarifech PID - Pražské 

integrované dopravy, kde se zvýšily ceny od 1. července. 

 

Přehled průjezdu aut v Roztokách v příloze kroniky. 
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Bezpečnostní situace 

 

 

 První noc roku si vandalové opět nedali pokoj. Terčem se stala žalovská škola. 

Kameny, petardy, lahve, vše létalo do oken a dveří školní budovy. Pohotový zásah 

obyvatel okolních domů a rychlý příjezd městské policie zabránily větším škodám. 

 

 Velmi znepokojivým kriminálním činem bylo vyloupení nově otevřené pobočky 

sázkové kanceláře. Přímo v centru města, na Tyršově náměstí, za bílého dne se zbraní u 

hlavy. V kanceláři nebyly ještě instalovány kamery a pachateli se podařilo s kořistí 

uniknout. Gang působící v okolí Prahy má rovněž na svědomí početná vloupání do aut. 

 

 4. května se v rámci výuky konalo požární cvičení na zahradě základní školy 

v Roztokách. Přítomny byly všechny složky integrovaného záchranného systému. 

 

 Tři mladíci z Kladenska chtěli odjet cizím motorovým vozidlem, strážníci osoby 

zadrželi do příjezdu Policie ČR. 

 

 Od 1. listopadu doplnily na plný počet městské strážníky dvě strážnice. 

 

 

 

 

 

 Profesionální požární sbor měl v roce 2005 zhruba 150 zásahů. Z toho tvořily po 

jedné třetině požáry, vyprošťovací akce a technické zásahy.  
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Zdravotnictví 

 

 

 Městskou nemocnici na počátku srpna postihla havárie, když hlavní odtok do 

kanalizačního řadu se vyvalil do ulice. Ucpaná roura byla ihned technikou povolané 

firmy Hydria proražena, druhý den kamera odhalila příčinu - utajenou šachtu poblíž 

plotu. Kamera však ukázala i nebezpečné trhliny v kamenině potrubí, takže příští rok 

bude nutná rekonstrukce. 

 

 Týden před Štědrým dnem dostali děti i jejich rodiče krásný dárek. Byla otevřena 

dětská ordinace paní doktorky Šalamonové v nových prostorách v Havlíčkově ulici, 

v obecním domě čp. 713. Ordinace vznikla rekonstrukcí bývalé autoškoly RAMOS a 

přišla manžele Šalamonovy (správný obchodní název Zdravotnické zařízení s.r.o.) včetně 

vybavení zhruba na milion korun, mnoho měsíců kalkulací a příprav, dva měsíce 

intenzivní práce a dva měsíce úředního vyřizování. Prostory autoškoly i část přilehlých 

garáží změnily stavební úpravy k nepoznání. Smlouva Zdravotnického zařízení s městem  

je podepsána na patnáct let. Běžný provoz bude zahájen 2. ledna 2006. 

 

Přehled lékařských služeb v Roztokách v příloze kroniky. 
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Školství 

 

 

 V mateřské škole v Havlíčkově ulici, v pavilonu „Berušky“, se ve dnech 14., 25., a 27. 

června konala výstava obrázků namalovaných dětmi.  

 

 Od 1. ledna 2005 platí nový školský zákon, který vedle opatření administrativního a 

organizačního charakteru zásadně mění cíle a obsahy vzdělávání a poprvé definuje pojem 

sebehodnocení školy. Nově pojaté kurikulum (dříve osnovy) už není založeno na 

osvojování co největšího objemu faktů, ale na systematické struktuře základních pojmů a 

vztahů, které umožní zařazovat informace do smysluplného kontextu vědění a životní 

praxe. Zdůrazňují se některé vzdělávací oblasti (např. výuka cizích jazyků) a nová 

témata (evropská integrace, multikulturní výchova, výchova ke zdravému životnímu 

stylu), posilují se mezipředmětové vazby. 

 Úkolem pedagogických kolektivů škol bude diskutovat o podstatě kvalitativních 

změn, dále se vzdělávat a nalézat nový styl práce v komunikaci a týmovém zapojení. 

 

 Při zápisech do prvních tříd základních škol přišlo 62 předškoláků, kteří předvedli 

svoji šikovnost a hodně vědomostí - určování barev, geometrických tvarů, kreslení, 

zpívání a náročný test. 

 

 Pro čtvrtou třídu byl v rámci zpestření pohledu na české dějiny vypracován projekt 

„Přemyslovci a jejich doba“. Jeho první část patřila informacím o 10. - 13. století spolu s 

nejdůležitějšími přemyslovskými panovníky. Následovalo rozdělení do dvojic a vylosování 

tématu. Děti musely po prostudování dostupných materiálů vybrat nejdůležitější fakta a 

svými slovy je zaznamenat. Doplněním originálními ilustracemi se téma promítlo i do 

výtvarné výchovy. Samotný výsledek, ale i způsob práce dětí, jejich nadšení a tvořivost 

byl milým překvapením.  
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 Škola se také přihlásila k projektu Nevidím, neslyším. Projekt byl určen dětem 

v základní škole a týká se verbální i neverbální komunikace a její funkce v lidském 

dorozumívání. Byl zaměřen na uvědomění si jednotlivých složek komunikace - sluch, 

mluva, zrak. Jedním z hlavních cílů bylo pochopení specifických potřeb našich 

handicapovaných spoluobčanů. 

 

Vědomostní soutěže: 

 Poprvé se žáci, kteří se učí německý jazyk, zúčastnili v letošním roce olympiády 

v německém jazyce a to hned velmi úspěšně. 

 I. kategorie (mladší žáci) 

1. Bázler Jan - 7.C 

2. Boubelík Jaroslav - 7.C 

3. Kohoutová Monika - 7.C 

II. kategorie (starší žáci) 

3. Burian Jan - 8.B 

4. Jonáš Michal - 8.B 

5. Procházková Jana - 9.B 

6. Müllerová Jana - 9.C. 

 Největšího úspěchu dosáhli žáci v olympiádě v anglickém jazyce. Za mladší věkovou 

kategorii se zúčastnil a obsadil první místo Pejřil Kryštof (7.A), za starší kategorii 

Sloupová Jana z 9.A, která získala první místo ve své kategorii a postoupila do krajského 

kola, kde se umístila na výborném osmém místě.  

 Pythagoriáda (matematická soutěž pro žáky 6. a 7. ročníků) - školní kolo. 

Celkem se zúčastnilo 26 žáků. Úspěšnými byli všichni, kteří dosáhli nejméně 9 bodů. 

7. ročník: 

11b. - Valík Lubomír - 7.A 

10b. - Almeová Karolína - 7.C, Pejřil Kryštof - 7.A 

  9b. - Rom Matěj - 7.C 

6. ročník: 

  9b. - Marušiak Roman - 6.B 
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 Matematický Klokan - tuto soutěž absolvovali všichni žáci II. stupně - výsledky 

v příloze kroniky. 

. 

 17. března byla v žalovské tělocvičně Jarní akademie. Třídy z 1. stupně předvedly 

zaplněné tělocvičně (i přes řádící chřipku) ukázky svého tanečního, pěveckého a 

dramatického umění. 

 

 Březen - měsíc knihy proběhl ve školní družině velmi aktivně. Seznámení s knihou, 

návštěva výstavy ve Středočeském muzeu, výlet do skanzenu v Přerově nad Labem, 

dětský maškarní karneval, v závěru měsíce návštěva městské knihovny, kde se děti 

seznámily se všemi formami literatury - od leporela po internet. 

 

 14. - 18. března proběhl ve speciálních třídách týden projektu „Zdravý životní styl“. 

 

 5. května se sešla poprvé rada školy v novém složení. 

 

 V květnu se konalo na zahradě základní školy v Roztokách pravidelné požární 

cvičení. Zúčastnily se všechny složky integrovaného záchranného systému. 

 

 Projekt „Školáček“. 

 Děti , které se již nemohly dočkat školy, navštěvovaly od února do května školu 

v Žalově. Seznámily se se školním prostředím, hrály různé hry na seznamování. 

Překvapily ve sluchovém vnímání i matematických dovednostech. Na závěr dostaly první 

vysvědčení. 

 

 Na 13. června pozvalo vedení školy rodiče na první posezení s učiteli a vedením školy 

pro přípravu úspěšného startu jejich dětí na školní docházku. 
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 Na začátku července se uskutečnila návštěva ve škole v anglickém Wingrave (město, 

se kterým naše město uzavřelo partnerskou smlouvu v loňském roce). Návštěva  otevřela 

zajímavé náměty další spolupráce. 

 

 O prázdninách se ve školách pracovalo. 

 V Žalově na školní budově byly provedeny všechny klempířské práce na střeše, omyta 

a vyspravena fasáda, která dostala i nový nátěr. 

 V Roztokách byla ve školní družině dokončena rekonstrukce rozvodů vody a 

kanalizací včetně instalace lapače tuků v rámci první etapy úpravy školní jídelny, 

generální údržba topného systému včetně instalace termohlavic a instalována plastová 

okna do dvou tříd v nejvyšším patře. 

 Hlavní školní budova byla zasíťována s připojením na server, za spoluúčasti 

sponzorů (Komterm, ICN, Hydria) bylo pořízeno multimediální centrum pro výuku 

přírodopisu - počítače), učebna informatiky má nové 217“ monitory a bude dále 

upravována, do dvou tříd byly koupeny nové tabule, nový nábytek a v 5.A nové linoleum. 

 Celková investice do rekonstrukce a modernizace školy přesáhla 1,5 mil. korun. 

 Mimořádný projekt totální rekonstrukce dvou kmenových učeben v hlavní budově na 

Školním náměstí byl financován sponzorsky firmou Trigema. Třídy byly vybaveny 

doslova od A do Z: byly vyměněny podlahy, topná i zářivková tělesa, vymalováno a 

instalován nový nábytek a zařízení (tabule, lavice, skříňky, didaktická technika - audio, 

video, dataprojektory…), v celkové hodnotě 1 milión 250 tisíc korun. Zařízení učeben 

mnohonásobně převyšuje běžný standard v  ČR. Tyto dvě nové třídy byly žákům 

slavnostně předány 1. září. 

  

 V novém školním roce přišli žáky 1. ročníků tradičně přivítat zástupci města, 

navštívili všechna tři školní pracoviště a každý žák dostal na památku prvního dne 

hezkou knihu. 

Prvního září nastoupilo do školy 380 žáků. 

 Školní družina má v provozu 4 oddělení, úplata za družinu je 255 Kč měsíčně.  
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 Koncepce základní školy je formulována v podobě konkrétních a termínovaných 

úkolů. Škola ji nabídla rodičům spolu s pozváním na veřejnou diskusi 27. září. 

V právě ukončeném školním roce se pracovalo i na zlepšení provozu školy. 

Osnova koncepce ZŠ Roztoky i porovnání výsledků našich žáků v příloze kroniky. 

 

 V řadě měst, i u nás dostaly v září děti prvních tříd ZŠ figurku pásovce v akci 

„Kamarád pásovec“. Je to maskot mezinárodní kampaně, konané pod záštitou Evropské 

unie, zaměřené na podporu a používání autosedaček, jako symbolu bezpečnosti v rámci 

prevence úrazů v dopravě. Nápad vznikl v Holandsku, v naší zemi akce probíhá pod 

záštitou Ministerstva dopravy ČR, BESIPu a Centra dopravního výzkumu. Figurka 

pásovce se připíná na bezpečnostní pás v autě. Dítě ji vidí jen když je pás zapnutý. Děti 

zároveň obdržely letáčky pro své rodiče. 

 

 Již šestým rokem byla naše škola zapojena  do „Hnutí Stonožka, aneb na vlastních 

nohou“, což je dobročinné hnutí fungující od roku 1997. Jeho smyslem je pomoc dětem 

vlastními silami - tedy děti dětem. Hnutí má mezinárodní charakter. Žáci 2. stupně 

malovali krásná vánoční přání, která byla dopravena do Norska, vytištěna a prodávána 

po celém světě. Děti svojí pílí získaly peníze, které byly využity pro potřebné děti. 

 

 V rámci chystané spolupráce se základní školou v Zambii zaslala naše škola do 

Afriky balíček informačních materiálů o ZŠ Roztoky: slabikář, učebnice vlastivědy a 

zeměpisu+ mapy, fotografie, pohledy města a výkresy dětí. 

 

 14. prosince proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Úkolem bylo zvládnout 

za 120 minut osm gramatických úloh a jednu slohovou na téma - „Jak vypadá stará bela“. 

Na prvních třech místech za osmou třídu se umístili: Blažková Hana (21 bodů z 27), 

Pejřil Kryštof (20 bodů) a Kracíková Táňa (19 bodů). Do okresního kola postupují první 

dva. 

 Žáci šestých tříd naší školy pracovali na zajímavém projektu Vliv a moc médií. 

V hodinách češtiny a kreslení zkoumali, jakým způsobem a do jaké míry jsou ovlivněni a 
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jakou moc nad nimi mají média. V hodině informatiky pak zpracovali dotazník závislosti  

na mediální produkci, viz příloha kroniky. 

 

 Hezký úspěch našeho žáka! 

 Práce našeho žáka Michala Krasikova, pejsek kreslený kartáčkem na zuby a tuší 

uspěl v konkurenci stovek obrázků a byl zařazen do tradičního kalendáře EU 

PROGRAMME SOCRATES s dětskými kresbami. 

 

 Na 4. ročníku knižního trhu, který se konal v ZŠ před Vánocemi se utržilo 

rekordních 20 199 Kč, které škole pomohou pořídit zvukovou aparaturu.  
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Zprávy ze Základní umělecké školy. 

 

 Naše škola byla pořadatelem soutěže ZUŠ v oboru klavír. Tři naši žáci postoupili do 

krajského kola. Umístění v krajském kole, kde proti nám stáli konkurenti z daleko větších 

škol, kteří se připravují na profesionální kariéru předčilo očekávání.  

 Kateřina Trefná v II. kategorii, 

 Lenka Heřmanová ve III. kategorii a  

 Kryštof Pejřil v V. kategorii obsadili 3. místa! 

17. března škola uspořádala účastníkům soutěže Veřejný koncert v Tanečním sále ZUŠ, 

jako poděkování soutěžícím i pedagogům. 

 

 V letošním roce se škole dařilo pomalu otáčet trend jednostranného nástrojového 

zaměření. Přibylo žáků v oddělení žesťových dechových nástrojů i ve violoncellové třídě. 

V měsíci květnu proběhl nábor dětí z mateřských škol do přípravného hudebního oddělení 

ZUŠ. 

  

 V měsíci dubnu byl uspořádán koncert našich žáků pro mateřské školy, v květnu byl 

v žalovské tělocvičně koncert pro děti a 19. května koncert absolventů naší školy 

v kostele Narození sv. Jana Křtitele.  

 Začátkem června se konal ve Středočeském muzeu koncert učitelů ZUŠ k Roku české 

hudby. Velmi prestižní přístup učitelů k účasti i provedení koncertu, byl vzorem, 

inspirací a motivací pro děti a jejich další vývoj. 

 Mezníkovým bylo představení literárně dramatického oddělení „Jak naučil kovář 

princeznu moresům“, které bylo první představení LDO od jeho zavedení na ZUŠ 

v letošním roce. 

 Taneční oddělení nové paní učitelky Hudečkové mělo své představení v žalovské 

tělocvičně 15. června. Dramaticky velmi nápadité představení bylo prokládáno hrou žáků 

hudebního oddělení. 

 Až do konce června probíhaly třídní koncerty.  
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 20. října byl velmi úspěšný koncert žáků ZUŠ v kostele Nar. Sv. Jana Křtitele. 

Hezké prostředí, velmi dobré individuální výkony žáků, nástrojová pestrost a na závěr 

vystoupení pěveckého sboru ROSA bylo hezkým kulturním zážitkem. 

 

 15. prosince byl v Husově sboru uspořádán Vánoční koncert, na který se všichni 

pečlivě připravovali. První půle byla složena ze sólových a komorních skladeb barokního, 

klasického a romantického stylu, druhá půle ve vánočním duchu. Poprvé se představil na 

veřejnosti komorní orchestr ZUŠ, který spolu se sborem ZUŠ v nastudování uměleckého 

vedoucího Štěpána Skleničky a sbormistra Aleny Pavlíkové všechny vánočně naladil a 

velmi potěšil. 

  

 Žáci svoji hrou před Vánoci potěšili i pacienty roztocké nemocnice. 

 

 21. prosince se taneční oddělení představilo „Vánočním tanečním minipředstavením“. 
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Městská knihovna 

 

 

 V letošním roce uplynulo 30 let od roku 1975, kdy byla Městská knihovna 

přestěhována z nevyhovujících prostor v budově tehdejšího národního výboru do 

samostatné budovy, postavené v Jungmannově ulici. S interiérem a nábytkem  navrženým 

architektem a vyrobeným pro potřebu tohoto zařízení byla v té době ojedinělou stavbou 

tohoto typu.  

 To, co se před patnácti lety zdálo být v knihovnách „hudbou budoucnosti“, je dnes 

běžným technickým prostředkem.  Ve veřejných knihovnách se výpočetní technika dostala 

ke slovu ve 2. polovině 90 let minulého století.  

 V Roztokách začaly v knihovně pracovat s odbornými programy v roce 1997. 

V první fázi to bylo zpracování a evidence nově zakoupených knih, poté ukládání dat o 

stávajícím knižním fondu tzv. retrokonverze, přiřazení příslušného čárového kódu pro 

automatický systém. 

 Záznamy o jednotlivých knihách v kartotékách nahradil on-line katalog pro dospělé 

čtenáře, v půjčovně pro děti byl elektronický katalog od roku 2002. 

 V letošním roce byla tato dlouhodobá a časově náročná práce dokončena. 

Z finančního příspěvku na pořízení výpočetní techniky a softwaru (dotace z grantového 

programu ministerstva kultury) 30 tisíc korun byl zakoupen 1 PC a program. Další nutné 

výdaje na odborné programy, tiskárnu, scanner, laminovačku a výpůjční pult uhradilo 

město.  

 1. prosince zahájil v Městské knihovně v Roztokách automatizovaný výpůjční 

systém, který odpovídá současným požadavkům na kvalitu, rychlost a přehled o nabídce a 

dostupnosti jednotlivých knih a dalších informačních pramenů. 

 Při první návštěvě po tomto datu byl vyměněn všem čtenářský průkaz za 

nový,opatřený čárovým kódem. Každý čtenář má své čtenářské konto. 

 

 Městská knihovna má od 1. května  nový ceník reprografických služeb.  
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Informace o otevírací době i ceníku knihovny najdete v příloze kroniky. 

 

 

 

Ze zprávy o činnosti městské knihovny v Roztokách za rok 2005: 

 

Výsledky v jednotlivých ukazatelích a srovnání s rokem 2004  

  rok 2005 rok 2004 

 

Počet návštěvníků knihovny 7 619 7 079 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Počet výpůjček 28 639 30 637 

Počet připojení na internet 462 360 

Počet zájemců o kopírovací služby 1 382 1 255 

 

Příjmy v Kč 76 602 67 695  

Knihovnické služby (poplatky) 34 295 34 080 

Internet 11 863 10 483 

Kopírování 24 305 19 313 

Pronájem 3 650 2 200 

Fax  1 981 1 250 

Ostatní (publikace, mapy, diskety) 508 414 

 

Knižní fond k 31.12.2005 25 855 svazků 26 013 svazků 

 

V tomto roce se v městské knihovně také uskutečnilo několik akcí pro veřejnost: 

 1 přednáška vlastivědného klubu při Středočeském muzeu, 

 5 besed pro žáky ZŠ na téma literatura sci-fi a Julia Verna, 

 odprodej vyřazených knih, 

 den otevřených dveří pro veřejnost v rámci „Týdne knihoven“. 
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Církve 

 

 

 22. dubna, přesně na svátek světce, proběhly na Levém Hradci oslavy svátku sv. 

Vojtěcha, připomínající, že právě zde byl 19. února roku 982 zvolen Vojtěch z rodu 

Slavníkovců v pořadí druhým pražským a prvním biskupem českého rodu. 

 Večer proběhla řeckokatolická liturgie a po ní až do půlnoci pokračoval duchovní 

program.  

 V sobotu 23. dubna byla slavnostní mší venku před kostelem sv. Klimenta na Levém 

Hradci zahájena Svatovojtěšská pouť. Mši celebroval Vojtěch Kohut, OCD.  Následovala 

beseda o Karmelitském řádu, program pro děti a koncert duchovní hudby v kostele. 

 

 Počátkem července navštívil pan farář Petr Bubeníček polské město Skawina, kde se 

podpisem partnerské smlouvy otevřely značné možnosti spolupráce a kontaktů mezi 

farnostmi. 

 

 18. září se na Levém Hradci uskutečnila Svatoludmilská pouť, která připomněla 

působení sv. Ludmily na levohradeckém hradišti a její roli při založení první křesťanské 

svatyně v Čechách. Hlavním celebrantem byl generální vikář pražské arcidiecéze 

P. Michael Slavík, který je představitelem nastupující generace katolického kléru a je 

autorem zásadní organizační reformy struktury farností a vikariátů v Čechách. 
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 Církev československá husitská v Roztokách oslavila v letošním roce 70. výročí 

postavení a otevření Husova sboru. 

 23. října se v něm konala slavnostní bohoslužba, kterou sloužil pražský biskup Mgr. 

Karel Bican s místní farářkou Mgr. Jarmilou Kučerovou. 

Soubor GESHEM pod vedením pana Lukáše Šlechty zazpíval černošské spirituály. 

 

 Husitská diakonie církve československé husitské v Roztokách nabízí pomoc lidem 

v těžkých situacích, nemocným a osamělým. Poskytuje tzv. asistenční službu. Jedná se 

např. o doprovod k lékaři, na pedikuru, dohled u nemocných, přátelské rozhovory 

s osamělými lidmi, pomoc blízkým v době vaší nepřítomnosti, drobné nákupy, podle 

dohody s pastorační asistentkou. Tyto služby jsou zajištěny pro občany Roztok a 

blízkého okolí. 

 

 Církev československá husitská i v letošním roce pořádala sbírky šatstva pro 

humanitární pomoc v Husově sboru, a to ve dnech: 18. března, 17. června a 30. září.  

 

 V Husově sboru se 19. listopadu konal krásný pořad - Aktuální poselství J.A. 

Komenského. Hosty byli Alfréd Strejček - herec a moderátor a světoznámý kytarový 

virtuos Štěpán Rak. 

 

 Vánoční doba byla v CČH zahájena o první neděli adventní 27. listopadu 

bohoslužbou s adventními zpěvy a vánočními koledami v Husově sboru. 

 

 15. prosince byl v Husově sboru uspořádán vánoční koncert ZUŠ. Poprvé na něm 

škola představila svůj nový  komorní orchestr. První půle byla složena z klasických a 

romantických děl, druhá proběhla ve vánočním duchu. 
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Kultura 

 

 

 8. ledna Musica pro Sancta Cecilia, kostel Sv.Jana Křtitele 

 

 9. ledna v rámci cyklu Výstavy, které znějí uspořádalo sdružení Roztoč hezký 

koncert k ukončení doby vánoční - Naše Vánoce ve Středočeském muzeu. 

 

 Od 21. ledna do 27. února byla ve Středočeském muzeu otevřena výstava: Jan 

Kudláček - ilustrace a obrázky, ve kterých sněží. Tento malíř (narozen 3. září 1928) se 

zabývá malbou, grafikou a především ilustrací dětských knih, za které byl mnohokrát 

oceněn doma i v zahraničí. V Roztokách představil hlavně svoji lyrickou tvorbu na téma 

zimy, plnou sněhu, zvířátek a pohádkových postaviček. Výstava byla doplněna malou 

výtvarnou dílnou pro děti. 

 

 23. ledna, Divadélko Kvítko, Co je a není správné, Divadlo Hračka, 

 20. února Vodnická pohádka, Divadlo Romaneto 

 

 28. ledna - 29. ledna - Masopust. 

 Masopust byl letos nezvykle brzy, takže si masky mohly zařádit na sněhu, kde se 

krásně vyjímaly. Páteční podvečerní obchůzka po domech proběhla tentokrát v Žalově. 

V sobotu se vydal masopustní průvod s Tam Tam orchestrou, chůdaři, žongléry a 

tradičními i netradičními maskami ze zámku až na Levý Hradec. Z tradičních masek byly 

k vidění Žid, Smrt, Půst, Medvěd, Šašek, Kůň, Koza, Bacchus, Bába s dědkem, Klibna a 

další. Na zámku předal starosta královně masopustu masopustní právo a zatančil sis ní.  

Průvod zpestřilo několik zastavení. Tradičním zakončením masopustu byla poprava 

Klibny, tentokrát přímo na kultovním místě u kostela na Levém Hradci. Zmrzlé maškary 

se ohřály u ohně a posilnily buřtíky. Zábava pokračovala večer tancovačkou v restauraci 

Na Růžku s kapelou Traband. O přestávkách byla možnost se pobavit s divadlem Matěje 
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Formana a roztočskou kapelou žen Dorchestrem. O Smrtné neděli jsme doprovodili naši 

společně vytvořenou Smrtku od Roztoče až dolů k Vltavě, obřadně zapálili a nechali 

odplout daleko po vodě. Vyprovodili jsme tak pro tento rok zimu a přinesli si zdobné 

větvičky ohlašující jaro. 

 

 19. února vystoupila v žalovské tělocvičně  skupina Neřež. 

 

 První z výstav k letošnímu projektu Středočeského muzea: Rok 2005 - rok Plastiky, 

Kovový věk - kovaná a litá plastika studentů SUPŠ a VOŠ Turnov, byla otevřena 22. 

února - 8.května. Byla zaměřena na vrchol činnosti oborů umělecké kovářství a 

zámečnictví a umělecké odlévání kovů na volnou plastiku. Výstava byla doplněna malou 

výtvarnou dílnou.  

 

 25. února - Setkání před školkou - Narodil se sněhulák 

 

 9. března byla ve Středočeském muzeu otevřena výstava Čínské miniatury - 

historické suvenýry 19. století malované na rákosovém papíru. Obrázky malované na 

velmi křehkém papíru, který připomíná sklo, jejich  témata - výroba čaje a rýže, hedvábí, 

hráče na hudební nástroje, výjevy ze života čínského úředníka. Výstava byla připravena 

ze sbírek Náprstkova muzea v Praze, kde miniatury patří k nejstarším akvizicím. Byla 

doplněna ukázkami historických oděvů. Výstava byla otevřena do 22. května. 

 

 16. března - Vlastivědný klub - přednáška „Po cestách dávno zaniklých“, Bc. Petr 

Nový, Městská knihovna 

 

 Divadlo bez slovníku, působící pod sdružením Roztoč se zúčastnilo 18. - 20. března 

soutěžní přehlídky v Novém Strašecí. Soubor zde zahrál dvě představení - Apples a 

Yourneys, která měla své premiéry v Roztokách. Získal první cenu za nejlepší inscenaci, 

druhou cenu za herectví a hlavní cenu, nominaci za Středočeský kraj na Náchodskou 
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Prima Sezónu. Té se zúčastnilo 20 souborů a Bez slovníku získalo cenu za tvůrčí vklad 

do představení. 

 

 Na Květnou neděli, 20. března - malování vajíček, aranžerská dílna 

 

 23. března, sdružení Roztoč - přednáška Mgr. Šárky Rubínové „O vývoji dětské řeči, 

školní zralosti, přípravě na školu a prevenci poruch učení“. 

 

 10. dubna - Divadélko Kvítko, Kdo zachrání princeznu?, Liduščino divadlo, 

 17. dubna Nejkrásnější příběh, Divadlo Bořivoj 

 

 13. dubna proběhla v ateliéru Roztoče přednáška „Jak se žije v Namibii“, vyprávění 

a fotografie Dity Votavové, která navštívila Jižní Afriku v rámci projektu společnosti 

Člověk v tísni. 

 

 14. dubna se uskutečnila pod záštitou města Roztoky beseda v zasedací síni MÚ 

s panem JUDr. Antonínem Sumem, bývalým tajemníkem Jana Masaryka. V zaplněné 

zasedací místnosti pan JUDr. Sum svou fenomentální pamětí a autentickými příběhy 

přiblížil osobnost Jana Masaryka a jeho život. 

  Závěrem poděkoval pan JUDr. Sum za krásné setkání a příležitost si zavzpomínat 

v místech, která dobře zná z období renesance skautingu v roce 1968 - 1969.  

 

 24. dubna  -  Shledání ve znakovce  -  ateliér Roztoč 

 

 26. dubna  -  koncert Jaroslava Hutky a Radima Hladíka, žalovská tělocvična. 

Koncert byl podpořen grantem města Roztoky. 

 

 Ve dnech 3. - 15. května probíhala ve Středočeském muzeu výstava fotografií Jana 

Šibíka s tematikou nemocných AIDS na Ukrajině pod názvem „Chci ještě žít“. 
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 7. května  -  Kytička pro maminku - aranžování košíčku, ateliér Roztoč 

 

 8. května se uskutečnil v areálu roztockého zámku již 26. ročník populární 

jednodenní výstavy historických vozidel od počátku minulého století se soutěží elegance 

vozidel i dobového oblečení. 

 

 Od 12. května do 17. července byla ve Středočeském muzeu otevřena výstava „Sochy 

a grafika“. Své práce vystavovali Jiří Volf, Stanislava Kavanová, Jan Kavan, Michaela 

Lesařová - Roubíčková. 

 

 12. května proběhlo v ateliéru Roztoče setkání s režisérem Pavlem Štinglem, tvůrcem 

dokumentu O zlém snu,na motivy knihy Evy Erbenové - „Vyprávěj mámo, jak to bylo“. 

Evin autentický příběh holčičky, která jako jediná z rodiny přežila holocaust a pochod 

smrti, byl o to působivější, že se ho zúčastnila sama Eva Erbenová, která zrovna 

přicestovala z Izraele. Tento film byl promítnut i v naší roztocké škole. Malou Evu 

Erbenovou v dokumentu namluvila Dorota Tichá. 

 

 14. května Vlastivědný klub při Středočeském muzeu - autobusový zájezd na Blaník, 

Šelmberk, do Mladé Vožice a Všebořic. 

 

 14. května  - dílna  - Květiny z papíru 

 

 15. května uspořádala krásný koncert Církev československá husitská, na kterém 

účinkovalo klavírní trio Arte Miss 

 

 19. května byl v kostele Narození Sv. Jana Křtitele „Absolventský koncert“ žáků 

ZUŠ 

 

 20. května - Setkání před školkou ve sdružení Roztoč -Žalov, tentokrát kytičkové. 
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 30. května byla slavnostně otevřena stálá expozice života a díla Zdenky Braunerové.  

 

 Od 1. června do 28. srpna byla ve Středočeském muzeu otevřena výstava „Kapitán 

Mũller a ti druzí. Čechy na mapách 18. století. Představily se na ní mapy Čech 18. století, 

z období, kdy na mapách hodnotíme nejen jejich úroveň vědeckou a technickou, ale i jejich 

umělecké zpracování. Mapy pro výstavu zapůjčili Poštovní muzeum, Muzeum 

Mladoboleslavska, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Národní technické muzeum a 

další.  

 1. června byl ve Středočeském muzeu velmi pěkný „Koncert učitelů“ ZÚŠ. 

 

 Vlastivědný klub uspořádal 4. června zájezd do Turnova, Malé Skály a Kozákova. 

25. června další zájezd do Telče, Slavonic a na Landštejn. 

 

 23. června byla zahájena v ateliéru Roztoče výstava tvorby dětí „Japonsko 

v Roztokách“. 

 

 23. června na zahradě roztocké školy proběhla „Zahradní slavnost - Svatojánská 

noc“. 

 

 V době od 27. července do 23. října byla ve Středočeském muzeu otevřena výstava 

Socha a hlína na zámku (v rámci cyklu Rok plastiky ve Středočeském muzeu). V 

názorovém prolínání od minimalistického přístupu po figurální plastiku se představilo 

představilo 10 umělců. 

 

 Vlastivědný klub uspořádal zájezd- Zákupy, Česká Lípa, Děčín a Ústí nad Labem. 

Cena 140 Kč pro členy, 160 Kč pro ostatní. 

 

 20. srpna vystoupil v kostele na Levém Hradci v rámci koncertního zájezdu do Prahy 

anglický pěvecký sbor BACH CHOIR. Jeho členové - 45 zpěváků a zpěvaček v rámci své 

dovolené pořádali v Praze tři koncerty, čtvrtý pak na místě nejstaršího křesťanského 
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kostela v Čechách, na Levém Hradci. Bristol BACH CHOIR existuje od roku 1967; zpívá 

chórové skladby od 15. století po dnešní dobu. Od roku 1999 vystupuje pod vedením 

výborného sbormistra Petera Leetche z Austrálie. Vyvrcholením koncertu byla krásně 

česky zazpívaná ukolébavka Hajej, nynej…  . 

 

 3. září se v prostorách Music Clubu Tornero uskutečnila akce „House party 2005“ 

v rytmech house music a jeho variacích. Smyslem akce je přiblížení a představení 

elektronické hudby co nejširšímu publiku. Vstupné 50.-Kč, od 22 hodin do 6 hodiny 

ranní. 

 

 14. září sdružení Roztoč ve svém ateliéru uspořádalo přednášku „Trénink 

fonematického uvědomování podle D.B.Elkonina“ 

 

 Od 17. září do 20. listopadu byla otevřena výstava kresebné dokumentace Bedřicha 

Poláka v konfrontaci s fotografickou dokumentací Středočeského muzea Proměny 

středočeského venkova I. 

 Doc. ing. Bedřich Polák (1909-1988), profesí geodet, žil v Roztokách. Při svých 

cestách nebo na základě fotografií z terénu kresebně zachycoval zajímavé stavby 

v severní a severozápadní části středních Čech v období od 50. do 80. let dvacátého 

století. Středočeské muzeum ze svých sbírek (asi 200 kreseb) vybralo pro výstavu 63 

kreseb a stejný počet srovnávacích fotografií, které vyjádřily pozitivní i negativní 

proměny středočeského venkova. Srovnávací fotodokumentace byla pořizována od 

podzimu 2004 do léta 2005, autoři (etnografka I. Kubečková a fotograf A. Hůlka) se  

v maximální míře snažili doržet totožnost záběru s předlohou včetně ročního období. 

 

 V rámci Dnů evropského dědictví, každoročně vyhlašovaných Radou Evropy 

připravilo Středočeské muzeum na netradiční seznámení s místními památkami. 

 18. září jsme se mohli na nádvoří zámku seznámit se sv. Joštem a sv. Klimentem, 

kteří prováděli dílnou středověkého malíře, ve výtvarné dílně jsme nahlédli, co je freska a 
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zkoušeli si ji namalovat, na Levém Hradci se zkoušeli číst příběhy, které jsou na 

nástěnných malbách zobrazeny. 

 

 18. září CČH uspořádala v Husově sboru „Podzimní koncert Roberta Fuchse“, 

klavírista, skladatele a varhaníka. 

 

 23. září - Sdružení Roztoč, Podzimní mandala 

 

 30. září - Podzimní setkání před školkou, „Cesty padajících listů“ 

 

 9. října, Divadélko Kvítko,  Krátké pohádky, Divadlo Hračka 

 23. října, Kašpárek detektivem, Loutkoherecká společnost 

 

 16. října - výroba lampiónů - Dobromyslná lampiónová sobota 

 

 20. října se konal v kostele Nar. sv. Jana Křtitele koncert žáků základní umělecké 

školy, který byl po všech stránkách na velmi dobré úrovni. Závěrečnou tečkou bylo 

vystoupení pěveckého sboru ROSA pod vedením Soni Frýdlové. 

 

 22. října , Japonské lampióny, povídání o lampiónech a jejich výrobě, Roztoč 

 

 Ve dnech 29. října - 31. prosince byly v Roztocké fonotéce na Tyršově náměstí velmi  

Hezká výstava fotografií „Letem světem“, Jiřího Bedřicha. 

 

 4. listopadu se děti i dospělí prošli Tichým údolím v Lampiónovém průvodu. 

 

 5. listopadu uspořádalo Sdružení Roztoč přednášku předního českého orientalisty, 

japanologa a historika umění Filipa Suchomela, Joe Hloucha a Roztoky, na kterou 

navazovala keramická dílna. 
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 Od 7. listopadu do 12. února nám ve Středočeském muzeu dělali radost trpaslíci na 

výstavě „ Čas trpaslíků. 

 V rámci výstavy se 13. listopadu konal koncert mezinárodní kapely EPERICOLOSO 

SPORGERSI. 

 

19. listopadu se konal ve sboru CČH pořad Aktuální poselství J.A.Komenského, na 

kterém vystoupili Alfréd Strejček - herec a moderátor a kytarový virtuos Štěpán Rak. 

 

 23. listopadu vystoupil v žalovské tělocvičně Vladimír Merta, hudebník, filmový 

scénárista, a režisér, publicista a esejista.´který má stále co říci. 

 

 26. listopadu se už v Květinovém klubu připravovali adventní věnce. 

 

 28. listopadu Sdružení Roztoč spolu s Římskokatolickou církví - farnost Roztoky 

připravilo koncert duchovní hudby v kostele na Levém Hradci. 

 

 3. prosince se v žalovské tělocvičně již tradičně zpívala Česká mše vánoční Jakuba 

Jana Ryby v podání C§K Vocal a sboru Divoch s přáteli. 

 

 Od 6. prosince až do 29. ledna 2006 se uskutečnila ve výstavní síni Středočeského 

muzea výstava „Betlémy, tentokrát z Ústí nad Orlicí“.  

 Výstava byla první z volného cyklu výstav, které budou seznamovat veřejnost 

s významnými oblastmi tradičního lidového betlémářství a jeho specifické rysy v daném 

regionu. 

 

 15. prosince všechny svátečně naladil  Vánoční koncert ZUŠ v Husově sboru. . První 

půle byla složena ze sólových a komorních skladeb barokního, klasického a romantického 

stylu, druhá půle ve vánočním duchu. Poprvé se představil na veřejnosti komorní orchestr 

ZUŠ, který spolu se sborem ZUŠ v nastudování uměleckého vedoucího Štěpána 

Skleničky a sbormistra Aleny Pavlíkové svým vystoupením velmi potěšil. 
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 17. prosince v ateliéru Roztoče předvedl své umění profesionální aranžér květin pan 

Jan Komzák. Bylo opravdu na co se dívat a inspiraci si každý odnášel i domů. 

 

 17. prosince v cyklu Výstavy, které znějí proběhl ve Středočeském muzeu koncert 

originálního hudebního dua TARA FUKI, který byl velmi zajímavým hudebním 

zážitkem. Bylo to snoubení dvou příjemných ženských hlasů, dvou violoncell, zvonící 

mísy a polských textů o dobrých i zlých snech. 

 

17. prosince také opět proběhly vánoční trhy s krásnými rukodělnými výrobky malých 

trhovců a početnými kupujícími. 

 

 18. prosince proběhla dílna na výrobu vánočních ozdob. 

 

 20. prosince se v Divadélku Kvítko uskutečnilo představení „Jak učil kovář 

princeznu móresům“. Scénickou hudbu vytvořil Jiří Litoš, nezištný mistr zvuku a 

kameraman souboru. 

 

 Žáci ZUŠ svoji hrou před Vánoci potěšili i pacienty roztocké nemocnice. 

 21. prosince se taneční oddělení představilo „Vánočním tanečním minipředstavením“. 

 

 23. prosince Živé jesličky pokropil sice déšť, ale neubral z radosti a projevu 

účinkujících ani diváků. 

 

 Den po vánočních svátcích uspořádalo město Roztoky v domě s pečovatelskou 

službou  hudební večer s Josefem Maturou, profesionálním zpěvákem a hráčem na 

akordeon. Zazněly známé melodie, které si babičky rády zazpívaly také. 
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Muzeum 

 

 

 V letošním roce byla dovršena letitá snaha pracovníků muzea o znovuotevření 

ateliéru Zdenky Braunerové.  

 Již v 70. letech byl ateliér součástí areálu muzea, ale využíván byl pouze jako jeho 

administrativní a provozní zázemí. V letošním roce končil čtyřletý grantový projekt 

Ministerstva kultury ČR s názvem Dílo a osobnost Zdenky Braunerové z hlediska vývoje 

společnosti 19. a 20. století, jehož výstupem byl mimo jiné i scénář stálé expozice 

věnované této umělkyni. 

 Generální rekonstrukce stavby byla nutná po povodni v roce 2002, kdy ateliér byl 

zaplaven do několikametrové výšky.  

 Ateliéru byla postupně navrácena jeho původní podoba z roku 1904, kdy byl podle 

návrhu samotné Z. Braunerové dokončen. Koncem léta 2004 skončila rekonstrukce, do 

pozdního podzimu probíhaly terénní úpravy. Vzhledem k rozsahu škod se bohužel 

nepodařilo ateliér znovu otevřít  ve výročí úmrtí umělkyně (1934), ale až s ročním 

zpožděním. 

 Ateliér byl pro Braunerovou nejen dílnou, ale i místem setkání s četnými osobnostmi 

z domova i ciziny, především literáty a umělci. 

 O životě a díle vypovídají jednotlivé exponáty, jejichž instalace uchovává atmosféru 

genia loci, umocněnou i tím, že zde nejsou pouze malířčina díla - obrazy, grafické listy, 

krásné knihy či skleněné figurky a nádoby, ale i předměty, které ji tehdy obklopovaly. 

 30. května byla slavnostně otevřena stálá expozice života a díla Zdenky Braunerové. 

 Slavnostního zahájení se zúčastnil hejtman Středočeského kraje ing. Petr Bendl 

(který převzal nad celou akcí záštitu) i další představitelé krajského úřadu, starosta a 

místostarosta Roztok, dále hlavní autor projektu rekonstrukce objektu akad. arch. 

Václav Girsa a mnozí významní hosté z oblasti kultury. Příjemné odpoledne, hudebně 

vkusně doprovázené učiteli ZUŠ v  čele s jejím ředitelem Bohumírem Šléglem a kulinárně 

zpestřené žalovskou firmou LEKO sice narušila průtrž mračen (z kapacitních důvodů se 
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vernisáž odehrávala na prostranství před ateliérem, pod širým nebem). Teprve po 

vynucené přestávce se hosté mohli věnovat prohlídce interiéru ateliéru. 

 Expozice je pro veřejnost otevřena, návštěvnický provoz je však nutné vzhledem 

k formě instalace regulovat. Vstup do expozice je možný výhradně na časové vstupenky, 

které si lze rezervovat i telefonicky, maximální počet návštěvníků ve skupině je 7 osob. 

 U příležitosti otevření ateliéru byly Středočeským muzeem vydány 3 lepty Zdenky 

Braunerové, Kočičí ulice, Emauzy a Pod Karlovým mostem, které byly vytištěny 

z původní desky. 

 10. září byl Českou televizí v rámci pořadu Domácí štěstí uveden půlhodinový pořad 

o ateliéru ZB. 

 

 S otevřením ateliéru  se změnila i Síň Zdenky Braunerové v prostorách zámku. Byla 

zde otevřena dlouhodobá výstava „Historický a stavební rozvoj zámku“. 

 Malovaný arkýř gotické kaple, nejvzácnější část roztockého zámku se stal součástí  

této výstavy. Na šestnácti panelech byla rozvinuta historie šlechtického sídla od první 

zprávy o Roztokách v 1. polovině 13. století, až po povodeň v roce 2002, která stavbu 

výrazně poškodila. 

 Začalo se skromnou věžovitou tvrzí a její proměnou na gotický hrádek za Reinharda 

z Remeše, kdy vznikl i arkýř., pokračuje renesanční  přestavba za Boryňů ze Lhoty a 

barokní obnovu po třicetileté válce, která dala zámku nynější podobu. Došlo k ní za 

Lichtenštejnů v 18. století. Při obnově zámku v šedesátých a sedmdesátých letech 

minulého století bylo pod zničenou stavební konstrukcí a omítkou nalezeno gotické a 

renesanční ostění, nástěnné malby a renesanční malovaný strop. Opomíjená kulturní 

památka se opět zařadila na významné místo v dějinách českého umění. 

 

 18. květen byl jako každoročně vyhlášen jako Mezinárodní den muzeí.  

Ve Středočeském muzeu se slavil  v neděli 15. května vstupem zdarma do všech výstav. 

Každý si také mohl podepsat neb jinak ozdobit kamínek, nebo v dílničce z kovových 

zbytků vytvořit klíč, který má symbolicky odstranit všechny bariéry mezi muzeem a 

veřejností. 
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 11. a 12. října se ve Středočeském muzeu v Roztokách konala mezinárodní odborná 

mezioborová konference s názvem „Žena - umělkyně na přelomu 19. a 20. století“. Nad 

akcí převzal záštitu hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl a starosta města Mgr. 

Stanislav Boloňský. 

 Organizátoři přivítali 90 účastníků, z toho téměř čtyři desítky referentů z různých 

oborů historických věd - historiky umění, literární, hudební i divadelní, etnografy, 

archiváře a další. Program byl velmi zajímavý, doplněný večerním vystoupením Divadla 

bez Franty a folklórního souboru Rosénka. Druhý den měli účastníci možnost navštívit 

Levý Hradec s odborným výkladem PhDr. Ivany Vojtěchovské. 

Materiály konference v příloze kroniky. 

 

 Publikační činnost Středočeského muzea v roce 2005 

 Žena - umělkyně na přelomu 19. a 20. století. Sborník příspěvků z mezinárodní 

konference ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy ve dnech 11. a 12. října 

2005. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 2005. 

 Středočeský vlastivědný sborník, Roztoky u Prahy 2004, 23. 

 Muzeum a současnost, řada přírodovědná, Roztoky u Prahy, 20. 

 KUBEČKOVÁ, Ivana - HULKA, Aleš. Proměny středočeského venkova I. - 

konfrontace kresebné dokumentace B. Poláka a fotodokumentace Středočeského 

muzea. CD-ROM, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 2005. 
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Roztoč 

 

 

 Sdružení Roztoč připravilo v novém školním roce velký výběr kroužků nejen pro děti, 

ale i pro dospělé: výtvarný, taneční, aranžérský, šicí, primitivní expresi s bubnováním 

apod. 

 Dále mnoho zajímavých dílen, kde si každý mohl vyzkoušet své dovednosti, 

například pracovat s hlínou, barvami,, drátky, zatancovat si, potkat nové lidi, navázat 

nová přátelství. 

 

 Sdružení nadále pokračovalo v projektu „Výstavy, které znějí“, v rámci kterého jsou 

pořádány koncerty spolu s návštěvou výstav ve Středočeském muzeu. 

 

 Lektorkami výtvarných kroužků Roztoče bylo tématem pro letošní rok vybráno 

Japonsko. Přispělo k tomu vyhlášení roku 2005, rokem spolupráce Evropské unie a 

Japonska, známé japonské architektonické vlivy v Roztokách a zdejší krátký pobyt 

cestovatele Joe Hlouchy. V neposlední řadě i to, že jeho autorka, Lada Krupková 

Křesadlová, působí jako výtvarná lektorka při Sbírce orientálního umění Národní galerie 

v Praze. 

 V ateliéru Roztoče byly instalovány ukázky prací vytvořených během roku, a to 

barevné linoryty, vějíře, malby hory Fuji, japonské panenky k svátku děvčátek a kapři 

k svátku chlapců, malby japonských zahrad, keramika, pokusy o kaligrafii, maskarony 

s tváří asiata. 

 Začátkem listopadu v ateliéru přednášela PhDr. Helena Honcoopová, ředitelka 

Sbírky orientálního umění NG v Praze o cestovateli, spisovateli a vášnivém sběrateli 

umění Joe Hlouchovi. Na vyprávění navazovala keramická dílna, kde se účastníci 

inspirovali maskaronem, zobrazujícím hlavu asiata se dvěma kapry, který zdobí kašnu 

v zahradě vily Sakury v Tichém údolí. 

 Některé z prací byly vydraženy v benefiční aukci koncem listopadu.  



 62 

Rožálek 

 

 

 Rok 2005 v MC Rožálek zahájila 10. ledna přednáška pro těhotné a kojící maminky. 

Odborně přednášku zajistila poradna pro Kojící a Těhotné (KoTě), která nově vznikla při 

Zdravotním ústavu v Praze 2. Vstupné 70 Kč. 

 

 17. ledna byla uspořádána Valná hromada občanského sdružení Rožálek, která 

jednak bilancovala rok minulý, ale také plánovala ten letošní. 

 Služeb mateřského centra využívá i mnoho maminek z okolí Roztok - Horoměřic, 

Velkých Přílep i Černého Vola. 

 

 Hned 18. ledna se konal Orientální den. Při výrobě a zdobení orientálních oděvů 

nejen voněla jasmínová tyčinka, ale vymýšlely se i přezdívky. Najednou nebyla v Rožálku 

maminka Jitka s Agátkou, ale Abú s Abulejdou. Z maminek se staly břišní tanečnice, 

které si potom při zeleném čaji povídaly nejen o zážitcích z dovolených v Orientu, ale 

také o údělu a postavení žen a matek v těchto zemích. 

 

 24. března se na náměstí před Železářstvím Gotschalk a Holeček uskutečnil 

Velikonoční jarmark.  

  

 31. března se konal první díl přednáškového cyklu Vývojová období u dětí a 

odlišnosti v jejich vývoji, pod vedením paní PhDr. Hany Imlaufové z Křesťanské 

pedagogicko-psychologické poradny v Praze Karlíně. Vstup na jednu přednášku 70 Kč. 

Do konce školního roku proběhly tři. 

 Pro velký úspěch a zájem byla další přednáška 8. prosince, tématem byl rozvoj jemné 

motoriky u dětí a výchovné problémy.  

 Novinkou se stala i možnost osobních konzultací. 
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 Od měsíce dubna se mateřské centrum otevřelo pro děti každý den v týdnu.  

pondělí výtvarné hrátky a prostor pro volnou hru, 

úterý zpívánky a rytmické hry, 

středa dětem od 4 let bez doprovodu maminek - kurz Předškolák, 

čtvrtek předřečová a řečově pohybová výchova, 

pátek kojenci a jejich masáže. 

 Mateřské centrum nabízí také sociální služby, poradenství v otázkách sociálních a 

psychologických, fungují kontakty pro krizové situace. Provozujeme non-stop linku. 

 Pan Štěpán Humpl vyrobil kuchyňský díl se dřezem a baterií a věnoval ho jako 

sponzorský dar mateřskému centru. 

 

 6. dubna začal program Předškolák, určený pro děti od 4 let. Děti pod odborným 

vedením procvičují uvolňování ruky, krátkodobou paměť, pozornost, soustředění a další 

dovednosti, které jim pomohou ve škole. 

 

 7. a 14. dubna  proběhl praktický kurz MUDr. Roberta Pleskota První pomoc u dětí. 

Cena obou lekcí je 350 Kč. 

 Rodiče se naučili zásady při úrazech elektrickým proudem, při vdechnutí cizího 

předmětu, resuscitovat, zajišťovat stav dítěte vyžadující okamžitou pomoc. Dále byl kurz 

věnován prevenci v chování, v zařízení domácnosti, při silničním provozu. 

 

 Akce Tesco charita roku proběhla ve všech hypermarketech a obchodních domech 

Tesco po celé republice 7. května. Projekt byl založen na veřejné sbírce přímo v Tesco a 

probíhal až do konce listopadu. Naše mateřské centrum se zúčastnilo v objektech Tesco 

Zličín, na Národní třídě v Praze a Tesco Kladno na doprovodných akcích, kde jsme 

připravili výtvarné dílny pro děti, módní přehlídku a poradny pro rodiče. 

 

 1.června se konala na zahradě oslava Dne dětí. Byl to bohatý program pro malé i 

velké, výtvarná dílna, divadelní představení Divadélka Romaneto - „Pejsek a kočička 

jdou do divadla“ a odpoledne hrála roztocká kapela Přehmat. Přišlo cca 150 dětí, jejich 
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rodičů a prarodičů. Na tuto akci byli pozváni i zástupci zařízení Klokánek v Hostivicích, 

které nabídlo spolupráci s naším centrem. Učíme se od nich jak být, jako nezisková 

organizace odkázaná na dotace a granty, prospěšní dalším potřebným. 

 

 Trávily jsme i společnou dovolenou maminek a dětí (8 maminek a 12 dětí), tentokrát 

týden v červenci v Nedvědicích u Brna, v rekreačním zařízení Centra pro rodinu a 

sociální péči v Brně. 

 

 Prázdniny jsme věnovali úpravě interiéru Rožálku, ale i výletům do okolí Roztok. 

 

 Říjnové sváteční dny byly zpestřeny karnevalem, na který nám škola zapůjčila 

žalovskou tělocvičnu. Přišlo asi 50 karkulek, rytířů, princezen, draků, berušek, kočiček, 

kuchařů, čarodějnic a víl. První místo mezi maskami obsadila velmi povedená čarodějnice, 

druhé kuchař a třetí vodní víla. Děti si mohly zatančit a věnovat se i výtvarným 

dovednostem. Maminky z MC Rožálek připravily hezké výrobky k prodeji, jehož výtěžek 

byl věnován na provoz centra. 

 

 19. listopadu proběhla „Korálková sobota“ pro maminky, při které i ony mohly tvořit, 

získat nové dovednosti a zároveň si odpočinout. 

 

 V předvečer svátku svatého Mikuláše přivítalo 40 dětí Mikuláše a jeho svatý i 

čertovský doprovod. 

 

  



 65 

Sport 

 

 

 Tradice skautingu v Roztokách sahá až do doby první republiky. Od doby jeho 

poslední obnovy uplynulo v dubnu již 15 let nejen v našem městě, ale v celé republice. 

 Ve skautské osadě v Máchově ulici se schází skupinky dětí jednou týdně na dvě 

hodiny, o víkendu alespoň na jeden den. Zkouší zde výtvarné techniky, zacházení 

s videokamerou či GPS, ale také tradiční šifrování, uzlování a morseovku. Vyzkouší si 

vše, od keramiky přes lukostřelbu až po fotbal. K činnosti využíváme kolo, lano, dobré 

boty i počítač. Především jde ale o přátelství a partu kamarádů se kterými je stále co si 

říct. 

 2. dubna proběhla oslava obnovení činnosti skautů v Roztokách. Zúčastnili se téměř 

všichni aktivní skauti současnosti a řada těch, kteří v našich oddílech byli v minulosti. 

V průběhu dne se našeho setkání zúčastnilo nejméně 150 lidí.  

 Mohli vidět fotografie z našich táborů, prohlédnout si kroniky, některé výrobky dětí 

a prostředí, kde pracujeme. Slavnostně jsme na závěr sestavili obří perník, asi 2,5 x 3 m se 

skautskou lilií a viděli na videu souhrnný přehled táborů, které naši členové zažili po 

obnovení činnosti. Tento multimediální program připravili naši mladší skauti, stejně jako 

program celého dne vymysleli a realizovali již skautky a skauti nové generace, což byl pro 

ty starší ten nejhezčí dárek. 

 O prázdninách oddíl skautů a smečka vlčat vyrazili na své oblíbené tábořiště na 

břehu Malše u Kaplic v jižních Čechách. Strávili zde tři týdny jako staří Slované, 

oblečeni do vlastnoručně vyrobených hábitů s použitím staroslovanských pojmenování. 

Kromě tradičních her si vyzkoušeli pletení košíků, výrobu slovanské keramiky, i s 

vypálením a tvorbu šperků z měděného drátu. Celým táborem je provázel příběh, jenž se 

odehrával na známých slovanských lokalitách poblíž Roztok, takže si připomněli i 

historii svého kraje. 
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 8. ledna vyrazilo rekordních 800 účastníků na 37. ročník Tříkrálové Okoře, kterou 

pořádali roztočtí tomíci, oddíly Bublin a Svišťů. V areálu Okoře vystoupila šermířská 

skupina Skeleton, v cíli na zámku v Roztokách zpívali tři králové a velký zájem byl i o 

Matusa - Malé turistické sázení. 

 

 Možnosti pohybového vyžití, které zajišťovala TJ Sokol Roztoky v roce 2005 jsou 

uvedeny v příloze kroniky v rubrice Sport.  

 

 14. února se sešlo 26 soutěžních párů dětí od 2 - 5 let s rodiči na Rodinné olympiádě 

v TJ Sokol. Všechny přivítala zástupkyně Nadace prof. Vejdovského, která také přivítala 

starostu Roztok, který akci zaštítil. Děti dostaly startovní čísla ve tvaru hodinek, které 

si samy vybarvily a uvázaly na ruku. Olympiáda byla zahájena bobovým slalomem (na 

speciálních novinových bobech). Program pokračoval dalšími soutěžemi, všechny děti 

vyhrály perníkovou medaili a diplom. 8 párů se sešlo na další olympijské klání pro děti 5 - 

10 let s rodiči. Dobrovolným vstupným bylo přispěno na výstavbu specializované školy 

pro zrakově postižené děti. 

 

 Březen 2005, to je polokulaté výročí pro roztocké a žalovské tomíky. Stovky 

oddílových nováčků se učí, že 21. března 1970 založil Mirek Košťál, Miki, turistický 

oddíl mládeže, který existuje dodnes. Tomíci za pár let prožitých v oddíle dostali dobrý 

základ, v praktických znalostech a dovednostech i v umění života v partě a společnosti. 

 

 Tomáš Neuwirth a Tomáš Kašpar z naší základní školy příšli s nápadem vybudovat 

dirtovou dráhu neboli dráhu pro skoky na speciálně upravených kolech. O spoluúčast 

požádali svého učitele, vedoucí odboru životního prostředí, místostarostu i příslušného 

pracovníka Povodí Vltavy. O vhodném pozemku se začalo jednat. 

 

 Valné hromady SK Roztoky, která se konala 2. března se zúčastnilo 22 členů a 

zákonných zástupců. Byl představen nový trenér A mužstva pan František Kocáb, byl 

zvolen sedmičlenný výbor a revizní komise - viz příloha kroniky. 
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 Dosavadní název TJ Slovan Roztoky, oddíl kopané se mění na SK Roztoky. 

 SK Roztoky vyhlásil soutěž o nejlepšího roztockého kanonýra bez rozdílu soutěže a 

věku. Na památku dlouholetého člena klubu pana Miroslava Klusta, byla soutěž 

pojmenována jeho jménem „O pohár Slávy Klusta“. 

 Fotbalový oddíl SK Roztoky zorganizoval 25.června roztockou Dokopnou, jako 

slavnostní zakončení fotbalové sezóny - program a výsledky v příloze kroniky. 

 

 4.června pořádali turistické oddíly Bubliny a Svišti pro všechny děti od 3 do 8 let 

cestu Pohádkovým lesem. Od rána lilo jako z konve, ale 150 statečných zachránců čekala 

cesta plná nástrah a záludností, které všichni šťastně překonali. Je krásné, že i v době 

vitruálních her se najdou rodiče, kteří vezmou své děti i v takovém počasí do opravdového 

lesa a dost nadšených mladých lidí, kteří ty menší do pohádky pozvou. 

 

 

 

 Z oddílu orientačního běhu: 

 3. dubna nás na závodech středočeského žebříčku v Kytíně reprezentovalo devět 

roztockých orienťáků. 

 6. dubna bojovali úspěšně i na dvojzávodě v Řevničově. 

Adéla Davidová vybojovala bronzovou medaili v přeboru a Juráš Bělohlávek vyhrál. 

 V srpnu jsme společně se svými kamarády z kamenického oddílu OB soupeřili již na 

čtvrtém letním táboře  ve Svaté Kateřině u Chotěvic. Absolvovali jsme pěkné sprinty, i 

jeden noční, kros, rohlíkové štafety, celodenní výlet na kolech, barvení triček a oblíbený 

famfrpál. 

 Prázdninovým závodem byly Jičínské pětky, kde si v nočním závodě doběhl Juráš 

Bělohlávek pro vítězství. 

 Podzimní část vyvrcholila Mistrovstvím republiky oblastních výběrů žactva. 

Společně s ostatními závodníky různých středočeských oddílů vybojovali krásné 7. místo, 

které je historické maximum středočeského výběru žactva. 
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 Dalším letošním úspěchem je zisk výkonnostní licence B pro V. Daňka, M. Vika a 

J.Bělohlávka, 14. místo J. Bělohlávka na Mistrovství světa v orientačním běhu 

s migrujícími kontrolami a 8. místo K. Pejřila na známé Velké kunratické. 

 

 Druhý červencový týden se konal v Roztokách letní sraz TOM. O padesát účastníků 

se obětavě staralo osm pořadatelů. Nikdo se nenudil, Okoř, Karlštejn, plavání v Ymce, 

splutí dravé a krásné Sázavy, další hry i spaní v areálu Základní školy v Roztokách, bylo 

pro tomíky z Poděbrad, Kroměříže, Hodonína, Frýdlantu, Dobratic, České Lípy i Roztok 

krásným zážitkem se kterým se všichni vraceli domů.   

 

 Šachový oddíl Sokola Roztoky se schází v Roztokách jako šachový kroužek mládeže, 

vedený Ivo Vaněčkem. Dospělí šachisté se již před sezonou 2003 - 2004 sloučili s šachisty 

z Úholiček pod názvem Caissa Úholičky - regionální šachový klub. Náročný výkonnostní 

cíl - postup A družstva do 2. české ligy, třetí nejvyšší soutěže šachových družstev se 

nakonec podařil. Nejlepšího individuálního výsledku dosáhl Zdeněk Choleva, 

fantastických 10 bodů z 11 možných, což byl výkon na úrovni mezinárodního mistra. 

 V další sezoně 2004 - 2005 se družstvu nedařilo a ligu opět opustilo. 

 V letošním roce  se družstvo v základní sestavě M. Vanka, T. Hruška, T. Vaněk, J. 

Vaněček, M. Macháček, M. Mintěl, J. Framberk a T. Čeňkovič pokusí cíl opět splnit. 

 

 Asociace školních sportovních klubů ČR Praha - západ uspořádala 26. září okresní 

přebor Prahy - západ v plavání družstev. Chlapci vybojovali sedmé místo. 

Z individuálních výkonů byl velmi pěkný druhý a třetí nejlepší čas na 50 m prsa L. 

Moravce a K. Pejřila a třetí nejlepší čas na 50 m znak l.  Valíka z naší školy. 

 

 Na Mistrovství ČR v kartingu (motokáry) pro rok 2005 vybojovala Gabriela Jílková 

z Roztok titul mistryně ČR ve třídě Kadet, kterou tvoří děti od 8 do 12 let. Stala se tak 

první českou mistryní v tomto motosportu mezi 25 jezdci, což je velkým úspěchem. Na 

motokáře jezdí Gabča již od svých 6 let. Od 8 let závodí jako licencovaná jezdkyně 

v seriálech Mistrovství ČR a Přeboru ČR. Foto v příloze kroniky. 



 69 

 12. listopadu uspořádala Tělocvičná jednota Sokol s Městem Roztoky slavnostní 

podvečer ke stému výročí působnosti samostatné sokolské obce v Roztokách, v sále místní 

sokolovny. 

 Byl připomenut vznik Sokola a jeho historie, pod vedením náčelnice jednoty Martiny 

Saskové vystoupily děti od 2 let s ukázkou cvičení na gymbalonech a předškolní děti se 

svými rodiči při cvičení s padákem. Večer doplňoval říznými sokolskými skladbami 

žesťový kvintet Jana Vernera. 

 Hlavním bodem večera bylo ocenění zasloužilých členů zdejší sokolské organizace. 

 V přísálí sokolovny byla instalována velice zajímavá výstava 100 let Sokola 

v Roztokách.  

Seznam zasloužilých členů a fotodokumentace v příloze kroniky 

 

 Roztocká atletika v letošním roce slavila 45 výročí od jejího založení v našem městě. 

Zásluhou učitele Jana Hrůzy a JUDr. Slance, vedoucího zdejší tělovýchovné jednoty, 

vznikla v Roztokách atletická dráha jako základ vzniku oddílu atletiky.  

 K tomuto výročí byla vydána oddílem atletiky brožura - viz příloha kroniky. 

Letošní výsledky: 

 V dlouhodobé soutěži Středočeského poháru Petr Tomiška jednou vyhrál  a třikrát 

jsme vyhráli ve štafetě. V další soutěži Středočeského poháru, kde startují mužstva bez 

rozdílu tříd, jsme obsadili pěkné třetí místo se stejným počtem bodů jako druholigový 

Beroun. 

 Úspěch měli naši rozhodčí I. třídy, Ing. Jaromír Prokeš a Mgr. Mirka Moravcová, 

kteří aktivně rozhodovali při krajských soutěžích i na mistrovství republiky dospělých. 

 Nedařilo se nám v soutěžích mládeže. Naši závodníci patřili k nejmladším a co do 

počtu nás bylo nejméně. 

Konečná tabulka krajského přeboru mužů v příloze kroniky. 
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Okolí Roztok 

 

 

 Zájmové sdružení právnických osob Přemyslovské střední Čechy zvolilo na své valné 

hromadě za svého předsedu únětického starostu Vladimíra Vytisku, zástupcem se stal 

slánský místostarosta Pavel Bartoníček. 

 

 7. května se vydal na cestu červený motorák, železničáři zvaný Hurvínek, po kraji 

Přemyslovců. Trasa Praha - Roztoky - Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou - 

Slaný - Zlonice - Straškov - Vraňany - Kralupy - Praha. 60 dospělých a dětí se zastavilo 

na prohlídku ve Slaném a v železničním muzeu ve Zlonicích, kde se svezli historickým 

autobusem RT706. Na závěr se u táboráku s pečenými buřty těšili na další podobný 

výlet. 

 

 Ve druhém srpnovém týdnu přijeli na pozvání sdružení Přemyslovské střední Čechy 

čtyři vyslanci regionu Puisaye-Forterre z kraje Burgundska. Byli příjemně překvapeni 

nejen pobytem, ale také množstvím nabídek na spolupráci s mnoha organizacemi, výrobci 

a sdružením jako celkem. Hosté k nám cestovali na účet Evropské unie a ze stejných 

zdrojů by se mohla rozvíjet i naše spolupráce. Jejich nevelký region (35 000 obyvatel) má 

podporu na sedm let 11,5 milionu eur. 

 

 Nejstarší dochovaná rotunda na Budči slavila v letošním roce 1 100 let od svého 

založení. Podle kronikáře Václava Hájka z Libočan byla tato svatyně založena v roce 

905.  

 Budeč byla jedním z nejstarších hradišť raně přemyslovského státu. Měl se zde např. 

vzdělávat budoucí český kníže Sv. Václav. 
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 21. května proběhl již sedmý ročník jarního okořského festivalu. Bylo to čtrnáct 

hodin muziky a zábavy na dvou scénách pro šest tisíc lidí. Vstupenky: 250 Kč do 8. 

května, potom 300 Kč, na místě 350 Kč. 

 

 20. srpna byl opět „Open Air Festival Na Okoři“. Již sedmý ročník nabízel od 

odpoledních hodin až do časného rána pestrý výběr pro příznivce folku a především rocku. 

Vyprodaný festival přitáhl šest tisíc lidí a desítku kapel. 

 

 28. srpna účinkovalo pod hradem Okoř Divadlo Řešeto a na hradě se strašilo, 

3. a 4. září zde vystoupila skupina historického šermu Streitax. 

 

 1. července byl po dvaceti letech obnoven provoz sedleckého přívozu ze Sedlce do 

Zámků. Jeho provoz je celotýdenní a platí zde předplatní jízdenky PID (Pražská 

integrovaná doprava). Více v příloze kroniky. 

 Od přívozu k ulici Kamýcké byla vybudována cyklostezka. 

 Od druhé poloviny října začala celková rekonstrukce Roztocké ulice v Sedlci, od 

křižovatky s Kamýckou k obnovenému přívozu. Doprava nebyla přerušena, průjezd byl 

řízen světelnou signalizací.  

 

 Přívozník v Dole, na protějším břehu od Libčic nad Vltavou dostal nový domek 

s verandou, asi 2 m nad řekou. Od povodně v roce 2002, která starý domek unesla žil 

v maringotkovém provizoriu. 

 26. srpna se konalo „Libčické posvícení „ s koncertem skupiny Schovanky. 

 

 1.října byla vernisáž  multimediálního projektu - Nové objevy únětické kultury 

tentokrát Doba hlíny. 
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Počasí 

 

 

 Obleva, která začala na Vánoce, pokračovala až do poloviny ledna. Třináct nad 

nulou na Tříkrálové Okoři (turistický pochod organizovaný TOM Roztoky) nikdo 

nepamatuje. Padl rekord v záznamech, které jsou vedeny 200 let. Ještě 10. ledna bylo 

11oC, pak se vše vrátilo do lednového normálu. Sníh, vítr, mráz, dohromady kalamita. 

 

 Obleva kolem 12. února, doprovázená silným deštěm zvedla hladiny horních toků 

českých řek a za dva dny dorazila vlna k Praze. V pondělí 14. února překročila  Vltava 

v Roztokách první povodňový stupeň (500 m/s) a následující den kulminovala při cca 600 

m/s. Začalo však opět mrznout a řeky se vrátily do normálu. 

 Již 16. února celou noc sněžilo a v celé  republice nastala kalamita. Naše Technické 

služby tento nápor a jeho nástrahy zvládly dobře. 

 Začátkem března zůstala stálá sněhová nadílka. Obrovské množství sněhu (na 

některých místech Krkonoš a na Lysé hoře přes tři metry) a neobvykle posunutá zima, 

pohrozila záplavami. Ledovou první dekádu března vystřídalo na čtyři dny plné jaro 

s teplotami přes 150C a hory sněhu se daly do pohybu. V Čechách to odnesla Sázava, kde 

teklo zhruba desetinásobek normálu. Přes hranice se Labem valilo 1 600 m3/s. Vltava se 

uklidnila 20. a 21. března zhruba na 750 m3/s a žlutá voda prozrazovala sázavský 

původ. Prudké ochlazení s obnovením mrazů další tání zastavilo a nejhorší obavy se 

naštěstí nenaplnily. Vodaři v předstihu vypustili vltavskou kaskádu, která zachytila 

vody ze Šumavy a dalších jihočeských kopců. 

 Na přelomu dubna a května si s námi počasí opět zašpásovalo. Několik mrazíků po 

20. dubnu nejprve zlikvidovalo úrodu meruněk a třešní, první máj už byl velice teplý a 2. 

května už meteorologové přepisovali rekordní záznamy. V Praze naměřili 29,7oC a na 

některých místech hranice tropického dne padla. Hned další den přišla pořádná bouřka a 

6. května, kdy se v Roztokách odhaloval pomník roztockým Židům, mrholilo a bylo jen 8o 

C. To vydrželo celý týden, konec měsíce byl opět rekordní. 
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 V červenci se střídaly příjemné letní dny, ale také déšť, vítr a zima. Až na konci 

července 28. a 29. vylétly teploty až k 36oC, takže se zase přepisovaly rekordní tabulky. 

Ještě 2. srpna bylo velké dusno, potom následovala série bouřek a léto skončilo. Celý srpen 

déšť a chladno v různých podobách.  

 Teplý podzim vydržel až do začátku listopadu. Týden po „Martinovi“, v noci z 18. 

na 19. listopadu se střední Čechy pokryly první vrstvou sněhu. 

 Týden před Vánocemi padly při velkém náporu větru ve vnitřních Roztokách nejméně 

dva vzrostlé stromy. Vejmutovka u sokolovny, která pobořila naštěstí neobydlenou část 

stavení a jeden z kulovitých javorů na Školním náměstí.  

 Na Vánoce - obleva.  Už na živé jesličky a betlémské světlo 23. prosince mrholilo, a 

ani o svátcích nepoklesla teplota ani k nule. 

 Hned po vánočních svátcích se opět přihlásila zima a sníh, takže se dalo i 

v Roztokách před Silvestrem vyrazit na běžkách. 
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