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Město Roztoky
Připomenutí historie
V letošním roce opět zveřejňujeme několik fotografií - tentokrát starého Žalova,
jejichž naskenované kopie přikládáme jako součást přílohy kroniky v kapitole Město
Roztoky.
Jsou to fotografie přibližně z dvacátých až třicátých let 20. století, kolorovaná
fotografie z let 1942 - 1943.

4. září uplynulo 125 let od narození Joe Hlouchy, sběratele, spisovatele, japanofila a
znalce orientálního umění. Jeho japonský vliv se promítl do dvou staveb v Roztokách,
které připomínají jeho zdejší krátkodobý pobyt. Jsou to v Tichém údolí přestavba
zakoupené vily do japonského slohu v roce 1924 - Malá Sakura a odborná spolupráce po
návratu z druhé cesty do Japonska v roce 1926 při stavbě sousedního hotelu Sakura
Více v kapitole Kultura v popisu výstavy.

V příloze kroniky najdete vzpomínky paní Marie Hůlové z Roztok na hotel Sakura
v době jejího mládí spolu s její zapůjčenou fotodokumentací na CD-ROM.
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Současnost
Na počest nastupujícího roku 2006 byly na Městském úřadě vyvěšeny vlajka a
prapor. Kromě české státní vlajky nad vchodem poprvé zavlál prapor Středočeského kraje.
Město Roztoky prapor dostalo od středočeského hejtmana koncem roku 2005 a bude
vyvěšován spolu se státní vlajkou nad vchodem radnice při státních svátcích.
Je to červenobíle čtvrcený list, v horním žerďovém a dolním vlajícím poli český lev,
v dolním žerďovém poli dva vlnité modré pruhy, v horním vlajícím poli černá plamenná
orlice s červenou zbrojí a bílým perizoniem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Od začátku roku se na základě výběrového řízení a schválení rady města ujal své
funkce nový šéf správního odboru , pan JUDr. Alexandr Makajev.
Město převzalo od nového roku do svého opatrování pečovatelskou službu. Stát ji
předal zatím s částí peněz na provoz.
1. jednání rady města - 4. ledna
Hlavními body programu byla:
 situace v základní škole (ředitel svůj odchod připustil), jednání budou pokračovat,
 město se vzdalo práva odvolání k nabytí právní moci stavebního povolení na filtrační
zařízení instalované na průmyslové čistírně odpadních vod k zabránění zápachu.
Zkušební provoz čistírny s tímto zařízením může být spuštěn.
2. jednání rady města - 11. ledna
V souvislosti s převodem pečovatelské služby z kraje na město bylo doporučeno
zastupitelstvu přijmout movitý majetek pečovatelské služby. Poplatky za výkony
pečovatelské služby v tomto roce zůstanou na úrovni minulého roku.
 starosta podal informaci o dohodě s ředitelem školy o ukončení jeho působení k 31.
červenci. Součástí dohody je v souladu se zákoníkem práce závazek, že ředitel odejde
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s hodnocením své tříleté práce. Dohoda byla schválena. Zároveň byla schválena odpověď
na petici občanů,


byl schválen návrh kapitační platby na letošní rok - žádná změna,



odsouhlasen harmonogram svozů zeleného, velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
3. jednání rady města - 1.února
bylo doporučeno, aby v rámci změny územního plánu č. 3 byla zpřísněna kritéria pro

hustotu zástavby v Tichém údolí, kde přibývá záměrů zahušťovat zástavbu.
1. zasedání zastupitelstva - 8. února
 byl schválen rozpočet města na letošní rok,
 přijata informace o výši dodatečného odvodu do státního rozpočtu za nesprávné
čerpání 32 milionové dotace na stavbu městské čistírny odpadních vod, který byl snížen
na 21 500 Kč,
 schválena výše platby za odpady - 492 Kč za osobu a rok, padla úleva pro rekreační
objekty, z každého se bude platit poplatek za jednu hlavu, proto byla pozměněna i obecně
závazná vyhláška.
4. jednání rady města - 22. února
 rada podpořila záměr firmy Trigema na výstavbu „vědecko-technického parku“ u
Přílepské ulice za stanovených podmínek,
 jmenovala zástupce zřizovatele do konkursní komise pro jmenování ředitele školy,
starostu Mgr. Boloňského a vedoucího správního odboru Dr. Makajeva.
5. jednání rady města - 15. března
 za účasti zástupců firmy Hydria byla podána informace o návrhu výsledné smlouvy
mezi městem, VÚAB Pharma a firmou Hydria o vzájemných platbách a ceně stočného,
 jmenovala komisi pro výběr ředitele základní školy,
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 schválila návrh řešení nového sběrného dvora.
2. zasedání zastupitelstva - 29. března
Zastupitelé respektovali doporučení rady města a
 odsouhlasili cenu stočného,


přijali zásady pro uzavření trojstranné smlouvy města,VUAB Pharma a firmy

Hydria o vzájemných platbách,
 uvolnili 160 tisíc korun TJ Sokol na projektovou dokumentaci po předložení písemné
záruky, že hřiště bude sloužit všem,
 odsouhlasili navržené prodeje pozemků a využití 850 tisíc korun z daru Letiště
Praha.
6. jednání rady města - 5. dubna
 jednala o kritické situaci na objížďce

(viz Doprava),

téměř denně nehoda na rovině u

Únětic,
 dále obavách zástupce firmy Hydria z budování parkovišť v prostředním pásu
Masarykovy ulice - vede tam hlavní vodovodní řad,
 dirtovou dráhu u Vltavy odsouhlasilo Povodí Vltavy.
7. jednání rady města - 26. dubna
 pronájem nebytových prostor v Havlíčkově ulici byl přidělen pouze sdružení Roztoč,
Rožálek od své žádosti odstoupil,
 rada požádala vedení firmy VUAB Pharma o vysvětlení dalšího zápachu
z průmyslové čistírny odpadních vod a sušárny a firmu Hydria o zprávu k provozu obou
čistíren,
 doporučila uvolnění peněz na vybudování parkoviště na prostranství školy.
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8. jednání rady města - 17. května
 Rada na doporučení konkurzní komise na výběr ředitele školy jmenovala Mgr.
Barešovou ředitelkou Základní školy Roztoky s platností od 1. srpna 2006.
Více v kapitole Školství,

 rozhodla o procesuálním stavebním dozoru při výstavbě mateřské školy v ulici
Přemyslovská,
 přijala usnesení požadující na firmě VUAB Pharma bezodkladné opatření vedoucí
k odstranění opakovaných technologických výpadků v průmyslové čistírně odpadních vod
a tím opakovanému silnému zápachu. V prvním červnovém týdnu proběhne další inspekce
České inspekce životního prostředí,
doporučila:
 přidat 100 000 Kč na dokončení protipožárního systému v městské nemocnici a 50
tisíc na parkoviště u základní školy,
 ke schválení novou směrnici pro stanovování cen prodejů a pronájmů obecních
nemovitostí.
3. zasedání zastupitelstva města - 24. května
Zastupitelé zrušili na doporučení rady města speciální třídy v základní škole
s platností od nového školního roku a přesunutí roztockých dětí ze speciálních tříd do
Základní školy praktické v Kralupech nad Vltavou.
9. jednání rady města - 14. června
 Rada uvolnila peníze na vystěhování zařízení základní školy a doporučila uvolnění
čtvrt milionu na zařízení učeben pro Základní uměleckou školu,
 doporučila vybudování školního hřiště v areálu školní zahrady v Roztokách.
4. zasedání zastupitelstva - 28. června
 Schválilo audit Technických služeb (dále TS) za uplynulý rok a pořízení víceúčelového
vozidla ze svého hospodářského výsledku,
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 naplnilo zákonnou povinnost rozhodnout o počtu členů zastupitelstva v následujícím
volebním období - potvrzen stávající počet 21 členů,
 vzalo na vědomí zřízení dvou tříd v základní škole pro žáky se specifickými
poruchami učení,
 nedoporučilo vybudování školního hřiště v areálu školy, musí být součástí celkové
dostavby školy a jejich sportovišť,
 posílilo rozpočet TS o 200 tisíc korun jako kompenzaci výdajů na zimní údržbu,
 na doporučení rady uvolnilo 235 tisíc pro ZUŠ na vybavení tříd a 62 tisíc MŠ
v Přemyslovské na náklady provozu po jejím rozšíření.
10. jednání rady města - 19. července
 končící ředitel ZŠ pan Voda podal informaci o průběhu prázdninových oprav ve
škole,
 projednala případ žalovského zemníku. Případ začal někdy před deseti lety. Skládka
v prostoru bývalé cihelny (za tehdejším Barumem) měla být vytěžena a zavezena inertním
materiálem při dodržení technologického postupu, který by znemožnil pozdější ujetí
zemin. Sklady Barumu odkoupila před čtyřmi lety firma IVA Roztoky a nyní se začínají
objevovat v jejich skladech i na plochách trhliny. Technická měření zaplatí firma IVA,
město spolu se stavebním úřadem věc podpoří.
11. jednání rady města - 26. července
 doporučila zastupitelům ke schválení, aby se na rekonstrukci dolní části křižovatky
(Jungmannova,, Jana Palacha, Lidická) podílelo město společně s firmou Trigema,
 požádala stavební úřad o důsledný postup vůči investorovi, firmě Luneta.
12. jednání rady města - 16. srpna
Rada schválila směrnici na pronájmy nemovitostí.
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5. zasedání zastupitelstva - 6. září
 byla schválena spoluúčast města na rekonstrukci křižovatky Jungmannova - Jana
Palacha - Lidická: město vložilo 200 tisíc, Trigema 300 tisíc korun,
13. jednání rady města - 13. září
 schválila návrh pravidel pro obsazování obecních, vesměs sociálních až nouzových
bytech. Zodpovídat bude sociální komise a příslušný odbor radnice,
 jmenovala s platností od 1. října paní Maršíkovou vedoucí odboru správy a rozvoje
města,
 schválila pravidla pro prezentaci volebních stran.
14. mimořádné jednání rady města - 4. října
 odsouhlasila pečovatelské službě posílení o jednoho pracovníka na tři (zájemců o
rozvoz obědů stále přibývá),
 jednala se zástupci obyvatel Kroupky o jejich žádosti vjezdu a omezeného parkování
v této ulici. Středem vede kanalizační řád, který nesmí být zatěžován,
 odsouhlasila nájemné pro firmu Hydria, určující cenu vodného a stočného pro příští
rok.
6. zasedání zastupitelstva - 11. října
 Schválením Dohody o společném postupu bylo uzavřeno celoroční velmi náročné
jednání mezi městem a VÚAB Pharma a.s., které bylo možné uzavřít až po změně ve
vedení firmy VÚAB. Podpis smlouvy má hodnotu 18 miliónů korun, které VUAB městu
do roku 2010 ve splátkách ještě uhradí, aby tak byly pokryty zvýšené náklady, které
město muselo při stavbě Městské čistírny odpadních vod vynaložit k tomu, aby firma
mohla dočišťovat na městské čistírně své odpadní vody,
 firma Trigema vrátila městu část pozemků na Tyršově náměstí, na nichž vybudovala
chodníky, prostor před blokem B a další infrastrukturu,
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 byl schválen návrh zadání změny č. 3 územního plánu města. Veřejné projednání se
uskutečnilo 16. listopadu, následuje 15 dnů na zaslání připomínek a poté definitivní text
pro koncept změny územního plánu,
 mateřská škola Přemyslovská už slouží dětem, k řešení jsou zvýšené náklady proti
rozpočtu. Stavební dozor města Ing. Kovanda stlačil

vyjednáváním požadavky

provádějící firmy Zeman - stavební řemesla, takže celková suma za dílo podle smlouvy se
započtením nábytku a vybavením nových oddělení školky činí 9,4 miliony korun. Tato
částka byla zastupitelstvem schválena a byla tedy proti původnímu rozpočtu zvednuta o
400 tisíc korun.
Skupina ve složení pánové Matas a Štochel, jmenovaná zastupitelstvem prověřila další
náklady, zhruba 1,5 mil korun na vybavení budovy (hygienická zařízení, osvětlení,
rozvody apod.) a dokázala, že některá zařízení byla účtována v nepřiměřené ceně nebo
byla dodána jiná,
 na kanalizaci v ulicích Levohradecká a Na Pískách přidali zastupitelé půl milionu
hned, zbylých 1,65 milionu dali do adresné rezervy,
 firma Ekospol předala městu sítě, komunikace a pozemky pod nimi v rámci zástavby
Solník II. a III. etapy, město smlouvu podepíše až poté, kdy firma řádně nahradí uschlé
stromy v alejích uprostřed ulic,
 13 z 18 přítomných zastupitelů souhlasilo s půjčkou sousedům z Únětic, kterou
morálně splatíme jejich pomoc, kdy ve své mateřské škole přijali 11 našich dětí v době
rekonstrukce MŠ Přemyslovská. Jde o částku 120 tisíc korun s tříprocentním úrokem na
dva roky.
15. jednání rady města - 18. října
Rada podpořila žádost TJ Sokol o dotaci na celkovou rekonstrukci

stadionu

Stanislava Jungwirtha po doplnění řešení parkovišť,
 vydala kladné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu rozhodnutí pro
připravovaný supermarket a dům obchodu a služeb Na Dubečnici.
Bylo to poslední jednání rady v jejím čtyřletém období, kdy se sešla celkem 76x.
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Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva - 30. října
Všech 21 zastupitelů, zvolených 20. a 21. října se dostavilo v pondělí 30. října před
18 hodinou do žalovské tělocvičny, aby složilo slib a začalo nové volební období. Devět
z nich vstoupilo mezi zastupitele poprvé v životě.
Původně se toto zasedání mělo konat v Síni Zdenky Braunerové v zámku, ale pro
značný zájem veřejnosti bylo přesunuto do prostorného sálu tělocvičny, kam se více než
stovka občanů pohodlně vešla.
Týdenní maratón povolebních vyjednávání vyústil v dohodu dvou ve volbách
nejsilnějších stran (DOST a ODS). Pro kandidáty navržené koalicí bylo k dispozici vždy
nejméně 11 hlasů, většinou se k nim přidal ještě nějaký hlas navíc.
Po složení slibu vyzvala předsedající schůze k předložení návrhů na starostu města.
Pan Cihlář navrhl za DOST pí. Vavřínovou, protinávrh na dosavadního starostu
předložil za Sakuru pan Matas. Pro pana Boloňského hlasovalo šest zastupitelů, pro
paní Vavřínovou dvanáct.
Poprvé v dějinách města Roztoky se tedy stala starostkou žena - paní Ing. arch. Olga
Vavřínová.
Rada města byla zvolena opět sedmičlenná, s jedním uvolněným místostarostou,
kterým se stal dosavadní vedoucí stavebního úřadu Ing. Milan Veselý (ODS). Ustavující
schůze byla nejkratší v polistopadové historii města.
Složení rady i zastupitelstva města v příloze kroniky.

16. jednání rady města - 13. listopadu (první po volbách)
 byla jednohlasně odsouhlasena změna jednacího řádu - hlasování budou jmenovitá,
 kauza „žalovského zemníku“ - spor mezi dvěma privátními právnickými osobami,
 projednala nové obsazení komisí,
 ke dni 31.12.2006 snížila systemizaci pracovních míst na MÚ o jedno pracovní místo
( agenda grantů, kultury, školství a informatiky).
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1. zasedání zastupitelstva - 22. listopadu
 návrh paní starostky o změně jednacího řádu jako v radě města - všechna hlasování
veřejná a jmenovitá - nebyl přijat; bylo přijato zjednodušené vyvolání jmenovitého
hlasování.
17. jednání rady města - 11. prosince,
 bylo odsouhlaseno vodné a stočné pro rok 2007 v ceně 50,40 Kč za m3,
 jednomyslně bylo schváleno nařízení rady města č.1 - stavební uzávěra s tím, že do
doby schválení regulačních plánů na jednotlivé lokality je zcela v zájmu města.

2. zasedání zastupitelstva - prosinec
 město se odvolalo na „kraj“ ohledně výstavby dvou masivních rodinných domů
v lokalitě Na Háji,
 odsouhlasilo úpravu rozpočtu - navýšení o 300 tisíc na provoz technických služeb,
 živá diskuse pro rozdílnost názorů byla na téma rozhodnutí rady, které na
nespecifikovanou dobu zastavuje stavební činnost v obci,
 právník firmy Trigema v této souvislosti uplatnil pohrůžku podání soudní žaloby pro
zásadní poškozování podnikání firmy.
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Obyvatelé města
K datu 31. prosince 2006 mělo město Roztoky cca
V roce 2006 se

6 452 obyvatel.

přihlásilo

387

odhlásilo

119

narodilo

88

zemřelo

61 obyvatel.

V dubnu a v říjnu se konal slavnostní zápis dětí v síni Zdenky Braunerové ve
Středočeském muzeu.
7. června 2006 by se dožil 80 let pan Jiří Bayer - zakladatel muzea v Roztokách a
jeho první ředitel. Více v příloze kroniky.
15. února 2006 zemřel ve věku 82 let pan Radomír Javůrek.
oblíbený ředitel Zvláštní školy v Roztokách, kterou vybudoval a prvně řídil již jeho otec
a kterou Radek Javůrek v roce 1957 převzal a přes třicet let s nadšením vylepšoval a
spravoval. Ředitel jehož žáci milovali a jezdili za ním i po ukončení školní docházky na
návštěvu.
Byl to svého času jeden z nejviditelnějších a nejsympatičtějších představitelů
společenského a pedagogického života našeho města. Více v příloze kroniky

21. října se sešli v hotelu Alexandra bývalí spolužáci roztocké školy, kteří nastoupili
do nově postavené budovy v roce 1935. Do „měšťanky“ chodili žáci místní, ze Žalova,
Podmoráně, Úholiček, Únětic i přes vodu z Klecan. Všichni chodili pěšky, takže
některým trvala chůze i přes hodinu. Z původních padesáti se nyní sešlo patnáct.

14

Život ve městě
Zprávy z výstavby Tyršova náměstí firmou Trigema.
Při výstavbě sektoru B bylo v zimním období dokončeno osazení všech oken,
realizace rozvodů vody, topení, elektroinstalace, vzduchotechniky.
O projektu dostavby byla vydána dvoustránková informace v deníku Mladá fronta Dnes,
viz příloha kroniky.

Začátkem ledna byla zahájena výstavba Kongresového centra. Investorem a
budoucím majitelem budovy bude Trigema. Generálním dodavatelem ve výběrovém řízení
byla vybrána firma Průmstav,a.s..
Při hloubení základové jámy se podle předpokladů inženýrsko - geologického
průzkumu narazilo asi 5 metrů pod povrchem na hladinu podzemní vody.
V souvislosti s výstavbou nastala také nezbytná omezení. Do dokončení stavby byl
uzavřen chodník u Masarykovy ulice a celá ulice Nerudova.
V březnu bylo dobudováno pažení základové jámy a betonovala se základová deska.
V sektoru A byla zkolaudována pobočka Komerční banky, která byla otevřena 10. dubna.
Dny otevřených dveří sektorů B2 a B3 proběhly 18. února, 18. března, 22. dubna,
vždy kolem sta zájemců, 20. května byl již k nahlédnutí vzorový byt ve třetím podlaží
sektoru B2. Ten byl dále k nahlédnutí každé úterý a čtvrtek od 15 do 19 hodin. Další dny
otevřených dveří byly 17. června a 16. září.
Ke konci září bylo volných 7 bytů.
Výstavba Kongresového centra probíhala rychle, do prázdnin byl již dokončen skelet
budovy.
13. října bylo slavnostním předáním Tyršova náměstí městu a jeho občanům dovršeno
šestileté úsilí o dostavbu náměstí. Slavnostní otevření zahájil výstřel z historického děla,
po krátkých proslovech oficiálních hostů, nejvýznamnější z nich byl středočeský hejtman
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ing. Petr Bendl, předal jednatel firmy Trigema starostovi Roztok Mgr. Stanislavu
Boloňskému symbolický klíč od náměstí. Poté následoval kulturní program.
Zároveň zahájila provoz prodejna Albert, která rozšířila tolik potřebný výběr mezi
prodejnami potravin.
Postupně se otevřely také další obchodní prostory v sektoru B.
Celkem v obou sektorech bylo otevřeno 24 nových obchodů a provozoven. Na konci roku
to byly např.: papírnictví, Myšák - hračky, drogerie, knihy, trafika, barvy - laky, oděvy,
květiny, dětské a pánské holičství.
Naše město bylo zařazeno Statistickým úřadem pro výběrové řízení o životních
podmínkách domácností. Průzkum se provádí na území celé České republiky v cca 10 000
náhodně vybraných bytech od konce února do 23. dubna.
Hřbitov na Levém Hradci
Na základě připomínek občanů zajistil odbor životního prostředí MěÚ odborný
dendrologický průzkum a rozbor stavu stromů rostoucích na hřbitově. Bylo hodnoceno
376 ks stromů z hlediska zdravotního stavu, vitality, stability a perspektivy. Současně
byla navržena technologie ošetření stromů a stanovena naléhavost realizace zásahu. Na
základě zpracovaného rozboru bude prováděna průběžná i dlouhodobá údržba
stávajících dřevin tak, aby jich co nejvíce zůstalo ve funkčním a bezpečném stavu.
Čtyřměsíční jednání mezi starostou města, vedením VÚAB Pharma a.s. a Hydria,
s.r.o. o společných závazcích při provozování městské čistírny odpadních vod byla
ukončena a výsledky schváleny radou i zastupitelstvem města.
Vzájemnými vazbami města a farmaceutické továrny je ovlivňována cena stočného a
to především výší finančního příspěvku městu za dočišťování průmyslových odpadních
vod v městské ČOV. Na tom byla také založena základní filozofie projektu společného
čištění odpadních vod, pro které se oba subjekty rozhodly v letech 1998/9. Na základě
této dohody byla rekonstruována městská čistírna odpadních vod (nákladem celkem 114
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mil. Kč) tak, aby pokryla nejen rostoucí potřeby města, ale byla schopná dočišťovat i
průmyslové odpadní vody.
Útlum výroby se okamžitě projeví na vyšších nákladech MČOV, protože fixní
náklady, téměř 80% provozních nákladů MČOV jsou stejné i při výrazném poklesu
využití čistírenské kapacity. Cena stočného se tedy odvíjí i od množství dočišťovaných
odpadních vod z VÚAB.
Vyšší náklady měly být odmazávány po dobu 10 let každoročním příspěvkem
VÚAB, který měl sloužit k umořování splátek komerčního úvěru. Tento systém fungoval
od roku 2000, až do podzimu roku 2005, kdy nový vlastník továrny (Chemoprojekt)
prověřil dosavadní smlouvy a našel v nich právní skuliny. Při jednáních o výši stočného a
nájemného pro rok 2006 žádal okamžité ekonomické „narovnání ceny“ stočného podle
skutečné míry znečištění vod z výroby VÚAB. To se za posledních několik let výrazně
změnilo (z 60% na 32%) poněvadž byla zastavena výroba efedrinu a zlepšeno předčištění
průmyslové ČOV VÚAB. Jednání byla velmi tvrdá, ale i korektní a vedla k pozitivnímu
výsledku.
Navýšení ceny ve prospěch projektu společného čištění bylo odhadnuto na 38 mil. Kč,
a tento rozdíl bude městu vyplacen v ročních splátkách do roku 2010, přičemž platby
z roku 2000 - 5 jsou do něj zahrnuty. Pro příštích pět let jde o příjem města ve výši 22
mil. Kč.
Připojením dalších obyvatel se sníží závislost města na objemu znečištěných vod
VÚAB.
Cena stočného pro rok 2006 se zvedne o 1,94 Kč, odpovídá vyšší ceně energetických
vstupů.
Cena vodného a stočného byla schválena zastupitelstvem ve výši 45,62 Kč/m3.
1. února byla po vynucené přestávce spuštěna čistírna průmyslových odpadních vod,
která byla postupně látkově zatěžována a od 16. února čistí veškeré odpadní vody
produkované VUAB Pharma a.s. V průběhu odstávky bylo provedeno zastřešení
otevřených nádrží a jímek čistírny. Původní absorpční biofiltr byl doplněn o další dva
stupně pro snížení množství emisí do ovzduší na předepsanou úroveň.
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10. července před půl šestou večer došlo v areálu firmy VUAB Pharma a.s. k havárii.
Oficiální prohlášení provozovatele průmyslové čistírny odpadních vod, společnosti
Hydria,.s r.o. ze dne 11. července 2006:
Provozovatel průmyslové čistírny odpadních vod oznamuje, že dne 10. července
v pozdních odpoledních hodinách došlo v době odstávky při údržbářských pracích z dosud
neurčených důvodů k výbuchu bioplynu a k rozsáhlému poškození části technologického
zařízení čistírny odpadních vod.
Při této havárii došlo k těžkému zranění pracovníka, který dlouhodobě smluvně pro
provozovatele zajišťoval údržbářské a opravárenské práce na zařízeních čistírny.
Pracovník utrpěl těžké popáleniny se kterými byl za pomoci záchranářů převezen na
specializované pracoviště Vinohradské nemocnice. Havárie nezpůsobila narušení
životního prostředí a neohrozila místní obyvatele.
Společnost vyjadřuje lítost nad touto skutečností a poskytuje veškerou možnou
součinnost jak policii, tak orgánům bezpečnosti práce pro zjištění důvodu této havárie.
Podle mého zjištění u firmy Hydria nebylo vyšetření příčiny havárie do konce roku
uzavřeno.
Majitelé psů, kteří zaplatili místní poplatek za psa za rok 2006 mají nárok na
bezplatné poskytnutí sáčků na sběr psích exkrementů.
Osoba kontrolující pohyb zvířete je povinna neprodleně odstranit znečištění
způsobené zvířetem na veřejném prostranství a na místech veřejně přístupných.
Nedodržování bude sankciováno městskou policií.
V době od 10. května do 15. června byla ve městě postupně provedena celoplošná
deratizace. Celkem bylo navštíveno 1476 objektů, nástrahy byly položeny do 145 z nich,
na kanalizační vstupy a přípojky dalších 212 nástrah.
Odpady v letošním roce: přehled o mobilních sběrech odpadů v příloze kroniky.
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Dětská hřiště - úpravy:


v Žalově bylo již v loňském roce vybaveno novými herními prvky, v letošním roce byl

opraven plot, podezdívka a celé oplocení nově natřeno,


na Obránců míru - nové oplocení a doplněny herní prvky pro malé děti



v Masarykově ulici - nové oplocení



ve Smetanově ulici - vytvořeno nové hřiště pro malé děti s pískovištěm, houpačkami

apod.,


další hřiště pro malé děti bylo vybudováno v rámci Areálu volného času mezi ulicemi

Řadová a U hřiště v Žalově. Tento areál v hodnotě 5, 35 milionu korun vznikl za
přispění dotace Dobrovolného svazku obcí Přemyslovské Střední Čechy v hodnotě 2,325
milionů korun. Vítěznou stavební firmou z výběrového řízení byla firma Trigema. Stavět
se začalo již v loňském roce, ale dlouhá zima vše protáhla. 23. května byla provedena
první kolaudace. Na přání hygieniků musela být ještě zpracována hluková studie, znovu
kolaudace a zahájení zkušebního provozu. Areál nabízí hřiště na malý fotbal, minibasket
a nohejbal s asfaltovým povrchem (umělý by stál zhruba o 1,5 milionu navíc), dráhu pro
krosaře a skejťáky, pingpongový stůl s pláckem kolem a posezením pro kibice. Tato část je
určena především pro věkovou kategorii 10 - 15 let. Na vybudování areálu se zasloužili
především Ing. Krautová - správce kapitoly rozpočtu a duše celé akce, ing. Sovina stavební dohlížitel, žalovští zastupitelé (panové Kantor, Štochl a Tříska), firma Trigema
a stavbyvedoucí ing. Malý.
Největším problémem jsou v Žalově stejně jako v Roztokách vandalové. Během
několika prvních dní provozu byl už poškozen plot a zmizely desítky metrů sítí, jimiž
jsou jednotlivá hřiště na velké ploše od sebe oddělena.


v lesním areálu v Tichém údolí - nainstalovány fitness prvky s návody na jejich

používání.
Všechna hřišťě byla vybavena informačními tabulemi s jejich provozním řádem.
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Jaro se přihlásilo úklidem.
Nejen žáci naší školy (viz školství), ale i pětadvacítka brigádníků se pustila do
úklidu, tentokrát třešňovky. Padesát pytlů smetí, papírů, zbytků ze staveb, lahví a pod.
Chvíli sbírali též na náspu trati, zejména listy německých jízdních řádů. Technické služby
všechny pytle odvezly.
Díky manželům Volným, kteří se zúčastnili akce v Třešňovce byla iniciována další
část úklidu koncem května, tentokrát v Solníkách, v okolí nových domů. Sedm sběračů
tam naplnilo 10 pytlů nepořádkem, především pak vystřílenými rachejtlemi a dělbuchy.
Myslivecké sdružení Hubertus - Roztoky - Horoměřice připravilo i v letošním roce 3.
června na Holém vrchu dopoledne pro děti, plné soutěží a ukázek ze své činnosti. Děti
určovaly na stezce poznání lesní zvěř i rostliny, střílelo se ze vzduchovky, obrovský
zájem byl o hroznýše, kterého chová jeden z myslivců i vodní dělo hasičů.z Lysolají. Na
závěr děti uklidily louku, kde našly plno čokolád, bonbónů i hraček od pořadatelů.
Myslivecké sdružení bylo založeno v roce 1947. Nyní je součástí společenstva při ZD
Velké přílepy. Myslivecky hospodaří na 1700 ha. Ze 40 členů je nejstaršímu 83 let,
nejmladšímu 23 let.
13. května byl sdružením Roztoč ve spolupráci s Roztockým okrašlovacím spolkem a
odborem životního prostředí města Roztoky za finanční podpory globálního grantu EU
uspořádán velmi úspěšný jarní trh v Zahradě vůní. Prodávaly se sazenice bylinek, koření,
zeleniny i okrasných květin, keramika s květinovými motivy, barevné květníky, káva, čaje
i čokolády, zahradní trpaslíci z výtvarného kroužku Rozmarýnek a výrobky
z květinářských a košíkářských kurzů starších dětí.
Co se ve městě zlepšilo:


byla dokončena celková úprava ulice Levohradecká od točny autobusu ke kostelu,

v části k hospodě Na Růžku byla provedena výměna vodovodních přípojek a úprava
povrchu vozovky,
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v ulici Na Pískách archeologický průzkum, výměna vodovodu a položení kanalizace,

na povrch byl prozatím zaválcován cihelný recyklát,


největší investiční akcí byla přestavba mateřské školy Přemyslovská, která byla

dokončena a 2. října zahájen provoz, více v kapitole Školství,


chodník ze zámkové dlažby od mateřské školy Přemyslovská k bývalému Barumu -

část, dokončení v roce 2007,


vyměněna kanalizační přípojka z městské nemocnice k řadu v Tichém údolí,



na jižní straně Dubečnice dokončena firmou Hydria vodoteč,



těžká stavební technika upravila nejnutnější nebezpečné úseky na dolním konci

Žalovského potoka, více v kapitole Počasí,


firma Lesopol se svojí technologií zpevnění a zhutnění „lesní cesty“ provedla úpravu

ulice Nad Čakovem k ulici Třebízského. Starý povrh silnice byl Technickými službami
upraven (část odebrána a zajištěn sklon), stroji Lesopolu pak přehrabán, napuštěn
cementem (přesněji směsí s komerčním názvem Glorit) a zdusán. Navrch přišla tenká
vrstva živice, to vše trvalo čtyři dny,


byla započata přeložka silnice II/242 od železničního přejezdu do Roztok.

více v kapitole Doprava,



byla vybudována malá parkoviště v ulici Obránců míru u domů č.1516 a 1517, pět

parkovacích míst ve školní zahradě (výhradně pro zaměstnance školy),


firma Trigema vybudovala parkoviště ve středovém pásu ulice Masarykova,

36 stání,


byly nahrazeny uschlé nebo vandaly poškozené stromy v aleji Na Dubečnici,



zmizely křoviny a nálety kolem Barochovky a schodiště do serpentiny,



v listopadu až prosinci byla uskutečněna obnova stromořadí na Školním náměstí -

sakurová alej lemující pěšiny v jeho centrální části. Stromy byly za zenitem svojí
životnosti, trpěly houbovými chorobami, kosterní větve odumíraly a vylamovaly se.
V roce 2004, kdy byly veřejně projednávány uvažované změny v parkové části náměstí,
většina zúčastněných občanů lpěla na tradičním uspořádání se zachováním léty prověřené
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sítě cest pro pěší. Proto byly dosazovány chybějící javory v chodnících a nyní provedena
úplná výměna všech sakur. Staré stromy byly pokáceny, pařezy vyfrézovány a vysazeny
stromky nové. Použitelné dřevo z pokácených stromů využil umělecký řezbář, ostatní
bylo nabídnuto občanům za odvoz jako palivové. Jednorázová výměna byla zvolena
proto, aby stromořadí bylo tvořeno stejně starými stromy od jednoho pěstitele.
Fotodokumentace v příloze kroniky.

Restaurace a hotel Maxmiliánka, která vznikla po roce 1850 a byla známa nejen
obyvatelům Roztok jako příjemné zastavení na procházce Tichým údolím je před
demolicí. Od svého vzniku prošla „péčí“ různých majitelů, její úspěšné období však
skončilo zhruba rokem 2000 a od té doby chátrá.
Národní památkový ústav neuznal stavbu za chráněnou kulturní památku, tou je
pouze sousední vila čp.124.
Současným vlastníkem obou nemovitostí je společnost WEENEN s.r.o..
Městský úřad Černošice požádala Společnost COLUM,s.r.o. o vyjádření k demolici
stavby. Stavební úřad Roztoky demolici zatím nepřijal. Vlastník chce na tomto místě
stavět nový hotel nebo bytový komplex.
Jak to dopadne se dozvíme snad v příštím roce.
Vyjádření k demolici spolu se současnou fotodokumentací v příloze kroniky.
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Doprava
České dráhy nahrazují v příměstské dopravě čtyřicet let sloužící pantografy
pantografickými jednotkami 471.
Po tratích Praha - Kolín - Pardubice a Praha - Beroun jimi zajistily v průběhu
letošního roku provoz většiny osobních vlaků na trati Praha - Kralupy nad Vltavou Roudnice nad Labem, viz příloha kroniky.
Cena jedné třívozové soupravy se pohybuje kolem 200 miliónů korun, výrobcem je
ČKD Vagonka Ostrava (člen skupiny Škoda Transportation).
Od 29. března byla po silných deštích uzavřena silnice Roztocká v Sedlci, autobusy
musely objíždět přes Únětice .
České dráhy posílily městskou železniční linku Praha - Libeň - Roztoky a zpět
z jednoho vagonu na tři, ale pouze v době povodně, potom už se ve špičkách opět tísnili
lidé pouze v jednom vagonku.
3. dubna byl na cestě do Prahy navíc uzavřen podjezd pod tratí v ulici Podbabské
v Dejvicích.
12. dubna byl v celém úseku do Roztok obnoven provoz pro osobní auta.
Rekonstrukce silnice v Sedlci:
13. dubna bylo předáno MÚ konečné rozhodnutí odboru dopravy pražského magistrátu
investorovi stavby, Technické správě komunikací hl. m. Prahy.
Úplná uzavírka komunikace ulice Roztocká v úseku Kamýcká - V Rokli byla
povolena od 18. dubna do 31. října 2006.
Pro osobní automobily a autobusy linkové přepravy osob byla nařízena objížďka po
trase Roztocká - Kamýcká - Únětice - Roztoky a zpět, pro ostatní dopravu přes Černý
Vůl a Velké Přílepy.
Cyklisté mohli projíždět po cyklostezce vedoucí Sedlcem těsně podle Vltavy i během
úplné uzavírky silnice.
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Od 25. dubna byla zavedena linka č. 740 z Bubenče - nádraží na Vítězné náměstí.
19. září byl primátorem Prahy MUDr. Pavlem Böhmem nový úsek silnice v Sedlci
otevřen a od 20. září zde byl obnoven plný provoz .
Informace - Minuty regionu, televize Prima.
Po měsících i letech odkladů přeložky silnice II/242 od železničního přejezdu do
Roztok bylo konečně po roce uzavřeno výběrové řízení, ve kterém zvítězila firma
Skanska DS a.s., která tak mohla uzavřít smlouvu o díle s investorem, kterým je
Středočeský kraj. Staveniště bylo dodavateli předáno 26. června 2006.
Čtvrtmiliardová investice je rozvržena od předání staveniště na 147 týdnů s termínem
dokončení duben 2009.
Po celou dobu výstavby silnice bude zachován přístup pod tratí k domům za potokem
a do Tichého údolí a alespoň v jednom jízdním pruhu sjízdná silnice do Prahy.
Středočeské zastupitelstvo vyčlenilo pro rok 2006 na stavbu 25 milionů korun na
přípravné práce.
Z prostoru budoucí silnice (pruhu mezi Vltavou a tratí) byla odstraněna zeleň a
provedena skrývka vrchních vrstev zeminy. Na tyto práce navázal rozsáhlý archeologický
průzkum o kterém byla spolu se záběry přípravy silnice u železniční trati informace
v hlavním večerním zpravodajství 1 programu České televize, článek ze dne 16. září
v Mladé frontě Dnes. Více v příloze kroniky.
O trase severního obchvatu Prahy nebylo stále rozhodnuto a jeho výstavba se tím
nadále odsouvá. Více v příloze kroniky
Od července vstoupila v platnost nová pravidla silničního provozu, daleko přísnější,
při kterých budeme rychle ztrácet body případně řidičský průkaz.
Autíčka v Roztokách - další přehled o průjezdu automobilů na Vrškách naleznete
v příloze kroniky.
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Bezpečnostní situace
Vzhledem k tomu, že v našem městě není sídlo Policie ČR, je důležitou složkou
Městská policie Roztoky, kterou řídí starosta města. Městská rada pověřila plněním
některých úkolů při řízení MP vedoucího strážníka Petra Hojsáka..
Městská policie zabezpečuje především tyto úkoly:
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
c) přispívá v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo jiným zákonem
k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
d) odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
e) upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních
předpisů a činí opatření k nápravě.
Při plnění úkolů spolupracuje s Policií ČR. Důležitou roli má při mimořádných
událostech a živelních pohromách.
MP má zabezpečit v ideálním stavu 24-hodinové služby ve dvoučlenných hlídkách,
po 12 hodinách. Početní stav k 1. červenci byl osm, z toho tři ve výpovědní lhůtě, jeden
ve stavu nemocných. Fyzicky tedy pět strážníků, kteří nemohou na vzrůstající počet
obyvatel stačit. Strážníci odcházejí za lépe placenou prací do hlavního města.
MP má k dispozici jedno služební vozidlo, „botičky“ pro osobní i nákladní vozidla,
počítačovou techniku.
V rámci prevence zabezpečuje MP dohled nad přechody pro chodce v blízkosti
základních škol a pořádá pro ZŠ besedy s dětmi.
25. ledna v Palackého ulici hořelo. Chytly saze v komíně, ale naštěstí byl světelný
efekt větší než škoda.
Bohužel jsou mezi námi i lidé, kteří vandalismem ničí práci druhých, která je určena
veřejnému prospěchu, např. našim dětem.

25

Při stavbě oplocení dětských hřišť někdo vždy přes noc dokázal zničit to, co firma
přes den udělala. Zabetonované sloupky byly ráno zohýbané, betonové baly popraskané,
co nešlo odnést bylo zničené. Přes častější kontrolu městských strážníků a požádání
obyvatel z okolních domů o spolupráci, nikdo nic neviděl a viníci zůstali nepotrestáni.
Všechna hřiště byla vybavena informačními tabulemi s provozním řádem, který
určuje, že po 21 hodině v létě a 18 hodině v zimě nemá na hřišti nikdo co pohledávat.
30. května se konalo v roztocké škole požární cvičení spojené s činností záchranné
služby a policie na kterém se spolupodílel i Sbor dobrovolných hasičů.
V srpnu došlo k sérii vloupání,


v noci na 10. srpna navštívili zloději Městskou knihovnu, rozhrabali na co přišli, ale

odnesli pouze hotovost v řádu stokorun, více nenašli,


o týden později to zkusili znovu, našli 2 tisíce korun,



další vloupání bylo později, tentokrát do budovy Základní umělecké školy, hotovost

zůstala, ale zmizely hudební nástroje - tři violoncella, sice půlky pro děti, ale ztráta
přesto citelná.

Profesionální požární sbor měl v letošním roce zhruba 130 zásahů. Z toho tvořily po
jedné třetině požáry, vyprošťovací akce a technické zásahy.
Největší zásahy:

10. července - VÚAB Pharma - výbuch na průmyslové čistírně
odpadních vod,
21. a 30. července - požár skládky Úholičky (6 hasičských sborů
z okolí, spotřeba 630 m3 vody).
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Zdravotnictví
Od začátku nového roku slouží dětem a jejich maminkám nová bezbariérová
ordinace, která vznikla rekonstrukcí bývalé autoškoly RAMOS v Havlíčkově ulici.
Rekonstrukce stála Zdravotnické zařízení s.r.o. (obchodní název) včetně vybavení zhruba
milión korun, mnoho měsíců kalkulací a příprav, dva měsíce intenzivní práce a dva měsíce
úředního vyřizování.
Stavební úpravy však proměnily autoškolu i část přilehlých garáží k nepoznání.
Účelné vybavení, oddělený prostor pro zdravé a nemocné děti, nápaditá výzdoba.
Smlouva Zdravotnického zařízení a městem byla podepsána na patnáct let.

Něco o práci Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace
Roztoky.
Organizace v našem městě sdružuje okolo 300 členů, převážně starších lidí se
zdravotním postižením.
Činnost je především zaměřená na:


informace o rekondičních pobytech pro kardiaky, diabetiky, tělesné, vertebrální a

onkologické postižení,


pro kardiaky cvičení pod odborným vedením v Roztokách,



poradenská činnost pro sociálně právní tematiku,



vlastivědné zájezdy (10 - 12 x ročně),



zájezdy do pražských divadel,



informační sdělení o činnosti v klubovně důchodců,



jedna hodina týdně - plavání v bazénu VŠZ v Suchdole (poplatek 30 Kč ).

Město naši činnost dotuje částkou 42 tisíc korun za rok.
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Školství
Zastupitelstvo města vyčlenilo v rozpočtu pro tento rok 9 milionů korun na
rekonstrukci a rozšíření mateřské školy v Žalově v Přemyslovské ulici a 800 tisíc na
úpravu školky v ulici Spěšného.
Od nového školního roku vzroste počet tříd základní školy na prvním stupni ze
stávajících devíti opět na deset. Na druhém stupni dojde ke snížení celkového úvazku
učitelů v důsledku poklesu počtu tříd ze současných šesti na pět. V letošním roce končí
dvě deváté třídy, ale do šestého ročníku postupuje pouze jedna. Nízký počet žáků na 1.
stupni v předchozích letech se projevil až ve školním roce 2006/07. Pokles o jednu třídu
představuje odchod alespoň dvou učitelů. Na druhém stupni přibyla nová pracovní pozice
pro školního psychologa. Pouze se čtvrtinovým úvazkem, přesto velká pomoc pro
speciálního pedagoga.
Mezi loňským a letošním rokem byl dosažen smutný rekord v počtu odešlých dětí do
pražských škol - 57 dětí.
Školská rada připravila anketní lístky, které byly rodičům rozdány na třídních
aktivech. Anketa byla anonymní, vyplnilo ji 216 rodičů. Ve škole je cca 360 dětí,
z některých rodin však více než jedno.
Hodnocení vcelku dobré, ale pětina rodičů, přesně 43 zvažuje, že své dítě dá do jiné
školy!
Nejradikálněji se tito rodiče liší v názoru na kvalitu výuky:
- více než třetina z nich (16) uvedla, že dítě nezískává v roztocké škole znalosti a
dovednosti v potřebném rozsahu a tempu,
- postrádají mimoškolní kroužky a volitelné předměty (24 ze 43),
- osm z těchto rodičů tvrdí, že připomínky nejsou včas a odpovědně řešeny,
- pět, že dítě není spokojeno mezi spolužáky,
- stejný počet pozoruje dokonce pocit ohrožení.
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Skupina nespokojených rodičů není vymezena ani dobou pobytu ve městě, ze 43
rodičů nemá osm v Roztokách trvalé bydliště.
Konkurence pražských škol je obrovská a rodiče budou mít vždy možnost výběru.
Kvalitou se, jak dokládají školní inspektoři tyto vyhlášené pražské školy od našich nijak
neliší, ale jsou v Praze.
Výsledek ankety v příloze kroniky.

Hned 10. ledna byl ve škole uspořádán Den otevřených dveří. Rodiče i veřejnost měli
možnost zúčastnit se vyučování a prohlédnout si školu, družinu i zázemí školy. Do tříd
provázela návštěvníky žákovská služba, největší zájem byl o první až třetí ročník.
28. února proběhl v rámci projektu Školáček návštěvní den pro budoucí prvňáky.
Mohli již v lavicích plnit zadané úkoly a prohlédli si spolu s rodiči školu.
2. března večer se sešla školská rada, školská komise, zástupci pedagogického sboru,
petičního výboru a několik hostů ke společné diskusi k problémům roztocké základní
školy. Tříhodinové jednání řídil profesionální facilitátor pan Pavlát z Centra pro
komunitní práci Střední Morava. Z diskuse vyplynuly hlavní problémové okruhy a
doporučení hlavních kritérií pro výběr nového ředitele. Měl by být dobrým psychologem,
umět komunikovat s lidmi, vést a motivovat své spolupracovníky, mít praktické
zkušenosti z manažerských funkcí a doložit reference ze svých předchozích pracovišť.
14. - 16. března proběhla po mnoha urgencích inspekce Středočeského inspektorátu
České školní inspekce. Výsledkem je 12ti stránkový dokument, jehož závěr najdete v příloze
kroniky.

Konkurzní komise pro výběr ředitele školy vyslechla čtyři uchazeče (ze šesti
přihlášených se k pohovorům dostavili pouze čtyři), a stanovila tajnou volbou pořadí.
Výsledek byl jednoznačný, proto komise doporučila radě města ke jmenování dosavadní
zástupkyni ředitele Mgr. Vody, paní Mgr. Barešovou.
Rada města 17. května na svém 8. zasedání jmenovala Mgr. Barešovou ředitelkou
Základní školy Roztoky s platností od 1. srpna 2006.
29

17. března se na mnoha školách v celé Evropě konala mezinárodní matematická
soutěž Klokan. Soutěže se zúčastnilo 223 žáků 2. až 9. tříd. Soutěž měla několik
kategorií a na příklady byl vyhrazeno přesně 60 minut.
Matematické olympiády se zúčastnilo 17 žáků naší školy.
V kategorii 6. ročníků vybojovala

2. místo Dominika Hesounová,
3. místo Adéla Brodská,
4.- 6. místo Michaela Zelenková.

V kategorii 8. ročníků

1. místo Kryštof Pejřil,
2. místo Luboš Valík,
3. místo Matěj Rom.

Jako každoročně v dubnu při příležitosti Dne Země se žáci školy ve spolupráci
s Odborem životního prostředí a Technickými službami pustili do jarního úklidu Roztok.
V rámci projektu Hrou proti AIDS žáci osmého a devátých ročníků prošli blokem
interaktivní hry zaměřené na prevenci nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných
infekcí včetně HIV. Celý projekt probíhá již několik let v rámci celého státu a je řešen
z finanční dotace Národního programu podpory zdraví.
Na základě usnesení zastupitelstva města Roztoky byly k 31. srpnu 2006 zrušeny
speciální třídy. Poslední den školního roku byly mimo vysvědčení předány dětem i
maličkosti ze školy v Jungmannově ulici. Kapitola speciálního školství tím v Roztokách
končí. Budova již patří Základní umělecké škole. Žáky, kteří dojížděli do školy z Libčic
byli přeřazení do Školy praktické v Kralupech nad Vltavou a žáci z Roztok budou
zařazeni do třídy se speciálními vzdělávacími potřebami.
Tyto třídy budou od nového školního roku otevřeny dvě. Jednu budou tvořit žáci 2. a
4. ročníku, druhou 5. a 7. ročníku.
Specifický režim spočívá především v organizaci vyučování vybraných předmětů na
základě konzultací s pedagogicko psychologickou poradnou, školním psychologem,
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speciálním pedagogem a souhlasem zákonného zástupce žáka. Ve třídě bude pracovat
speciální pedagog s přizpůsobeným počtem žáků podle jejich individuálních plánů. Třídy
budou žáci navštěvovat jen na dobu nezbytně nutnou, především na hlavní předměty a
cizí jazyk, výuku dalších předmětů budou mít společnou s ostatními žáky.
Statut těchto tříd umožňuje žákům odpovídající péči přizpůsobenou jejich
možnostem a schopnostem a zároveň nevyčleňuje tyto žáky v rámci školy.
27. června se v síni Zdenky Braunerové ve Středočeském muzeu konalo slavnostní
rozloučení se žáky devátých ročníků roztocké školy. Jako hosté se zúčastnili příbuzní
absolventů a všichni učitelé, kteří je v průběhu školní docházky učili. Nejlepším žákům
byly předány knižní odměny. Příjemnou atmosféru doplnil hudební doprovod žáků ZUŠ
pod vedením ředitele Mgr. Šlégla.
Po celé dva měsíce letních prázdnin se v základní škole pilně pracovalo. V roztocké i
žalovské škole proběhla výměna některých starých oken za nová plastová, v obou
budovách školy i ve školní družině se malovalo, v hlavní budově byla provedena výměna
radiátorů a oprava podlah v některých učebnách. V Žalově je úplně nová učebna
informatiky s patnácti počítači, nová je i místnost školní psycholožky, ve školní jídelně
byly provedeny opravy instalačních rozvodů.
Nový školní rok začal letos až 4. září, kdy ve škole přivítali 45 prvňáčků, které
pozdravila paní ředitelka Barešová, její zástupce i pan starosta, který předal dětem
hezkou knížku. Zároveň přibylo na škole i devět nových vyučujících.
V listopadu škola uspořádala Den otevřených dveří. Zájemci si mohli prohlédnout její
vybavení i promluvit s vyučujícími.
Ze zprávy žákovského parlamentu vyplývá, že:
-

žáci mají zájem o spolupráci na tvorbě webových stránek školy,
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-

pro všechny žáky slouží schránka důvěry umístěná v 1. patře školy,

-

touží místo klasického zvonění slyšet písničky,

-

žáci 9. ročníků by uvítali bohatší sortiment „dobrot“, ale i pomůcek ve školním

krámku pí. Ramdanové.
Ve školním roce 2006/07 byl pro naši ZŠ schválen mezinárodní projekt na rozvoj
škol SOCRATES - COMENIUM, téma „Hodnocení bez hranic“. Jedná se o průzkum
různých způsobů hodnocení a pokus o zavedení stejné nové metody hodnocení do všech
partnerských škol. Koordinátorem je škola z města Kortrijk v Belgii a partnery jsou školy
z Norska a Slovinska.
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Základní umělecká škola se v letošním roce rozhodla připojit k oslavám významného
výročí, 250 let od narození hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta
uspořádáním hudebního festivalu „Mozart v Praze“. Byly to tři koncerty na třech
různých místech v Roztokách zaměřené na díla, činy a osobnosti spojené s Mozartovým
pobytem v Praze.
Podrobnosti v kapitole kultura.

V zimním období se škola zúčastnila soutěže ZUŠ v oboru hudebním, v dechových
nástrojích, zpěvu a v oboru tanečním.
V únorovém okresním kole získali:


v oboru zpěv - Ema Ramdanová a Kateřina Mikyšková čestné uznání,

Lucie Karbusová 3. cenu,


v oboru zobcová flétna - Gabriela Bělonohá a Peter Heger čestné uznání,

Barbora Kohoutová 3. cenu, Petra Molíková 2. cenu a Marcel Ramdan 1. cenu a postup
do krajského kola,


v oboru příčná flétna - Sára Kukačová a Mirka Nováková 2. cenu,



v oboru klarinet - Anna Hrabalová 1. cenu,



v oboru trubka - Jaroslav Boubelík 1. cenu a postup do krajského kola.
8. a 9. března v krajském kole Jaroslav Boubelík v oboru trubka získal čestné

uznání, Marcel Ramdan v konkurenci 68 soutěžících v oboru zobcová flétna získal 1.
cenu s postupem do národního kola.
V tanečním oboru byly zastoupeny žákyně 3. - 6. ročníku v oboru současný tanec
dvěma choreografiemi, Kapky a Hnízda. S choreografií Hnízda postoupily do krajského
kola. Konkurence byla veliká - 200 účastníků všech věkových i tanečních kategorií a jen
dvacet jich mohlo postoupit do ústředního kola. Děvčata poprvé v opravdovém divadle se
světly, diváky a porotou nezklamala. Získala dvě ocenění: za scénické zpracování
hudebního námětu a za kostým. Do dalšího kola sice nepostoupila, ale byla to pro ně
dobrá zkušenost.
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V dubnu probíhal nábor dětí z mateřských škol do ZUŠ.
Základní umělecká škola otevřela obory:


hudební - klavír, akordeon, housle, violoncello, kytara, příčná flétna, zobcová flétna,

klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, pozoun, sólový a sborový zpěv,


literárně dramatický - přijímají se děti starší 7 let,



taneční - základy tanečních technik, balet, lidový tanec, taneční gymnastika,

akrobacie.
V době prázdnin prošla škola bouřlivým rozvojem. Po zrušení speciálních tříd, které
byly v pronájmu v prvním patře budovy se malovalo, stavělo, rekonstruovalo a výsledkem
byly čtyři nové třídy připravené k výuce a nové sociální zázemí.
Začátek školního roku byl ve znamení velkého nárůstu nových žáků. K 6. září byl
celkový počet přihlášených žáků 240 (loni 208). Je to naše maximální kapacita povolená
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Např. v baletním oboru je cca 40 dětí. Je
to radost, ale také velký závazek.
V prvním patře budovy ZUŠ byly otevřeny čtyři nové třídy. Pěvecká, pro literárně dramatické oddělení a koncertní sál.
Podzimní část koncertní sezóny začala úspěšně na Roztockých řemeslných trzích ,
9. listopadu pak začal v síni Zdenky Braunerové zahajovací ročník hudebního
festivalu Roztocký podzim - více v kapitole Kultura.

V září se konal v budově ZŠ Roztoky zápis do hudební školy YAMAHA pro děti od
4 měsíců do 4 let ve dvou učebních programech - Robátka a Krůčky.
Robátka je kurz rozvoje hudebních předpokladů pro děti od 4 do 18 měsíců.
Krůčky, učební program od 18 měsíců do 4 let.
Každou skupinu tvoří 8 - 12 dětí v doprovodu jednoho s rodičů.
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Městská knihovna
Již několik let má Městská knihovna svoje webové stránky kde zájemci najdou
informace o knihovně, podmínky registrace, ceník poplatky za služby i akce pro veřejnost.
V letošním roce byla dokončena informace o knižním fondu, která umožňuje vyhledávání
knih podle jména autora, názvu knihy nebo klíčového slova. Je zde přehled o knižních
novinkách, možnost prohlédnutí svého čtenářského konta, i rezervace titulů.
Stejný on - line katalog je k dispozici na PC v městské knihovně.

V městské knihovně se také konalo několik přednášek.


Cuba o Muerte aneb vidět Kubu a zemřít,



Pamír 2005,



Persie - země protikladů.

Na všechny přednášky byl vstup zdarma.
Letáky v příloze kroniky.
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Církve
Mimo svoji normální činnost uspořádala Církev československá husitská
v Husově sboru několik velmi pěkných koncertů.
19. března zde ZUŠ závěrečným koncertem ukončila Hudební festival Mozart
v Praze hudbou v podání Ventovy dechové harmonie, která se věnuje převážně
interpretaci hudby 18. a 19. století.
22. října koncert duchovní hudby pro trubku a varhany. Vystoupili pan Dimitrov trubka, Robert Fuchs - varhany, kteří přednesli skladby vrcholného baroka. Vstup
dobrovolný. Škoda, že přišlo pouze 10 lidí.
30. listopadu se uskutečnila přednáška Th. Mgr. Kučery „Izrael a Palestina jak
nám o nich nevyprávěli
10. prosince byl Adventní koncert, který byl hezkým vstupem do doby předvánoční.
CČH organizovala i v letošním roce sbírky šatstva pro humanitární pomoc v Husově
sboru, a to: 16. června a 29. září.
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Kultura
.

8.ledna sdružení Roztoč ve spolupráci se Středočeským muzeem uspořádalo malé

hudební rozloučení s dobou vánoční, setkání muzikantů, zpěváků i posluchačů.
15. ledna proběhla žonglérská dílna s ohnivým vystoupením na zahradě školy.
Dílna na výrobu masek pro masopustní průvod. V letošním roce se vyráběli masky
šité s různými textilními doplňky.
27. ledna - Setkání před školkou se sněhově laděným programem pro maminky
s malými dětmi.
29. ledna - komorní vystoupení tanečního kroužku lektorky Smugalové.
Od 4. února probíhal v ateliéru Roztoče nový cyklus 8 řemeslných dílen pro dospělé Košíkářství. Cena 220.-Kč (materiál + lektorné za jedno setkání). O kurz byl nevídaný
zájem.
Od 14. února do 8. května byla ve Středočeském muzeu otevřena výstava „Střední
Čechy na starých pohlednicích“. Představena byla zajímavá místa z různých koutů
středních Čech v době zhruba před sto lety na místopisných pohlednicích z vlastních
fondů muzea.
16. února - Městská knihovna - přednáška Fototerapie - světlo, které léčí.
Představena byla také čistička vzduchu vhodná pro alergiky a astmatiky.
25. února byl zahájen na nádvoří roztockého zámku Masopust, který je již tradiční
společenskou událostí. Po reji maškar, žonglérů, volbě Krále a předání masopustního
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práva se vydal průvod přes Tyršovo náměstí směr Únětice.. Na Holém vrchu se
masopustníci setkali s průvodem maškar z Únětic a společně pokračovali do únětického
Kravína a hospody.
28. února proběhla masopustní obchůzka po Roztokách.
Letošního Masopustu se i s jeho přípravami zúčastnilo 5 amerických studentek, které
u nás prostřednictvím Associtation for Crossculture Understanding pobývaly na
několikadenní stáži.
1. března začal nový cyklus Aranžování květin pro začátečníky v ateliéru v Žalově.
4. března byla ve Středočeském muzeu otevřena výstava Václav Král - člověk,
tvůrce, učitel. Tuto výstavu plánoval Václav Král, náš přední designér ve spolupráci
s muzeem ke svým sedmdesátým narozeninám. Osud mu to nedopřál a výstava se změnila
na retrospektivní přehlídku jeho celoživotní tvorby. Václav Král (27.9.1936 26.10.2005) se narodil v Ostravě, ale většinu života prožil právě v našem městě. Svůj
první designérský návrh karoserie automobilu vytvořil již v 18 letech. Jedním
z posledních děl byl výtah v prostorách Národní galerie ve Veletržním paláci, který byl
ohodnocen „ Vynikající design“. Více než 10 let působil jako pedagog na ČVUT v Praze,
kde vyučoval design dopravních prostředků. Od roku 2000 byl předsedou Asociace
designérů Unie výtvarných umělců ČR. Výstava byla otevřena do 21. května.
Vernisáž výstavy spolu s ředitelkou Středočeského muzea zahájil Prof. Milan
Knížák, Dr.A., ředitel Národní galerie v Praze, přítomno bylo asi 150 návštěvníků.
.

4.března - 2. roztocký Country bál, restaurace na Růžku
5. března se uskutečnil v Síni Zdenky Braunerové na zámku zahajovací koncert

Hudebního festivalu Mozart v Praze, uspořádaný Základní uměleckou školou. Mimo
Komorního orchestru a sólistů ZUŠ vystoupil pěvecký sbor ROSA, verše Jaroslava
Seiferta recitoval Alfréd Strejček.
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Další koncert festivalu se konal 16. března v zasedací síni MÚ, kde účinkovali
učitelé a žáci ZUŠ.
19. března festival končil Mozartovou hudbou v podání Ventovy dechové harmonie,
která se věnuje převážně interpretaci hudby 18. a 19. století. Originální skladatelova díla
zazněla v Husově sboru CČH a byl to opravdu mimořádný hudební zážitek.
22. března vystoupila na koncertu v žalovské škole Dagmar Andrtová - Voňková,
kytaristka a zpěvačka, legenda české poválečné kultury. Vystupuje sólově s doprovodem
kytary na kterou hraje pěstmi, smyčcem, dlaní, škrábe po strunách nehty, pravá a levá
ruka se jí na hmatníku kříží a proplétají.
9. dubna byl v Síni Zdenky Braunerové na zámku uveden literární pořad Ze
vzájemné korespondence Julia Zeyera a Zdenky Braunerové.
Vlastivědný klub při Středočeském muzeu uspořádal 22. dubna autobusový zájezd
na Karlštejn, do Koněpruských jeskyní a na Zbiroh. Cena pro členy 160.-Kč, ostatní
180.-Kč.
26. dubna v Městské knihovně přednášku Mgr. Lucie Šulové Archeologické výzkumy
na katastru Roztok a v okolí.
Od 3. května do 15. října byla ve Středočeském muzeu výstava 60. léta - móda,
design, životní styl. Představila dobu toužící po změně životního stylu se zájmem o nové
výrobky i materiály. Celé období pojmenovala světová výstava Expo 58 v Bruselu, kde
naše země získala mnohá ocenění.
8. května proběhla na nádvoří roztockého zámku již dvacátá sedmá Soutěž elegance
historických vozidel.
Vlastivědný klub pořádal zájezd 13. května - Bečov nad Teplou, Lázně Kynžvart,
Mariánské Lázně, Cena 280.-Kč, pro nečleny 300.-Kč,
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1. června do Vrchlabí, Špindlerova Mlýna a na Špindlerovku, cena 280 a 300.-Kč a
24.června - Šternberk, Svatý Kopeček a Olomouc - cena 440.- (460).-Kč.
14. května byli ukončeny oslavy Dne osvobození a 61. výročí konce II. světové války
koncertem Komorního orchestru Dvořákova kraje pod vedením dirigenta prof. Václava
Mazáčka v Síni Zdenky Braunerové ve Středočeském muzeu.
Během května sdružení Roztoč zorganizovalo Květinové dílny, Setkání před školkou
a Bubnovaní dílnu.
17. května byla na zahradě školy košíkářská dílna pro děti od 10 let, rodiče s dětmi i
dospělé.
Od 24. května do 17. září byla ve Středočeském muzeu otevřena výstava Brouci
zblízka…..i zdaleka s doprovodným programem pro děti.
10. června byla zahájena výstava obrázků a ilustrací s ukázkami z divadelní tvorby
Matěje Formana pod názvem matej@osel s doprovodným programem pro děti. Výstava
končila 27. srpna.
10. června začala nová tradice v Roztokách - festival „Rozkřik“. Hned první koncert
se velmi vydařil, příjemná atmosféra i počasí přilákala 150 diváků.
15. června byl v zasedací síni MÚ Veřejný koncert ZUŠ na ukončení školního roku.
18.

června

sdružení

Roztoč

uspořádalo

na

AGHJALLINELLA - korsické a transylvánské balady.
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nádvoří

zámku

koncert

19. června se v přednáškovém sále Středočeského muzea konala přednáška Ateliér
Zdenky Braunerové. Autoři projektu seznámili přítomné se stavebním vývojem ateliéru i
jeho obnovou. Součástí byla i prohlídka zrekonstruovaného ateliéru. Pro účastníky
z Domu s pečovatelskou službou byla zajištěna doprava několika osobními auty.
22. června sdružení Roztoč oslavilo konec školního roku Zahradní slavností
Slunovratu na zahradě školy. Je to vždy setkání dětí, rodičů, lektorů a pozvaných hostů.
Celý zámecký park obohatila od 30. června výstava Letní plastika, na které se
představila tvorba osmnácti českých sochařů a keramiků.
Od 5. září do 3. prosince proběhla ve Středočeském muzeu výstava Japonsko Joe
Hlouchy. Kolekci 64 kolorovaných fotografií pro výstavu vybral autor výstavy Filip
Suchomel, hlavní kurátor sbírek Moravské galerie v Brně.

Podrobnější popis výstavy v příloze

kroniky.

15. září se v Music clubu Tornero konala akce pod názvem Respect, koncert české
hip-hopové kapely INDY &WICH. Akce začala projekcí skateboadových a
snowboardových videí, vstupné 100.- Kč.
16. září - Vlastivědný klub, zájezd do Klokot, Tábora, Chýnova,a Choustníku.
Cena 210, (230) Kč.
Druhý Rozkřik 16. září se velmi vydařil, báječná atmosféra, skoro tři stovky lidí,
slušné počasí, jenom si trochu stěžovali obyvatelé Klecan z druhého břehu, kvůli hluku.
Snad bude příště příznivější vítr.
V rámci Dnů evropského dědictví 17. září uspořádalo Středočeské muzeum odpolední
dýchánek u Zdenky Braunerové v atelieru. Bylo to příjemné posezení, kam hosté
přicházeli i v dobových oděvech s nabídkou dobrot.
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23. září se na Školním náměstí nejprve konaly řemeslnické trhy, kde se představila
řada řemeslníků a výtvarníků z Roztok i přilehlého okolí. Kromě stánků s originálním
zbožím byl připraven i doprovodný program. Přišlo hodně lidí, někteří jen pokukovali, jiní
i nakupovali. Zboží bylo vkusné, nikoli však nejlevnější.
Odpoledne bylo zasvěceno 125. výročí narození skladatele české dechové hudby
Václava Vačkáře, který v Roztokách pobýval a napsal zde svůj největší šlágr „Sen lásky“.
Asi tři stovky diváků se dobře bavilo vystoupením zpěváka Martina Maxy a Pražského
salónního orchestru.
7. října, Vlastivědný klub - zájezd do Přeštic, Poběžovic a Horšovského Týna. Cena
270 (290) Kč.
Od 10. října do 28. ledna 2007 byla ve Středočeském muzeu otevřena výstava „Tvary
a vůně perníků“. Tato výstava starých dřevěných perníkářských forem a jejich replik
zhotovených řezbářem Jiřím Rockerem byla pojata jako dotyková, určená i návštěvníkům
se zrakovým postižením. K výstavě byl zajištěn na pěti sobotách doprovodný
komentovaný program s předváděním vyřezávání forem, tvarování těsta a pečení perníků.
Více v příloze kroniky.

14. října se konal v restauraci na Růžku již 3. roztocký Country bál.
Od 18. října do 31. prosince byla instalována v roztocké vinotéce fotografická
výstava Jiří Bedřicha „Roztoky a blízké okolí“.
19. října sdružení Roztoč uspořádalo besedu „Victoria na cestě kolem světa“, kde pan
Orel, člen posádky dřevěné plachetnice, která se plavila přes pět let kolem světa o ní velmi
poutavě vyprávěl.
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Sdružení Roztoč spolu se Středočeským muzeem uspořádalo koncert Mahabub Khan
(Indie) a tanečnice Maya Sapera (Indie) , 21. října v muzeu.
CČH uspořádala 22. října v Husově sboru koncert duchovní hudby pro trubku a
varhany. Vystoupili pan Dimitrov - trubka, Robert Fuchs - varhany, kteří přednesli
skladby vrcholného baroka. Vstup dobrovolný. Škoda, že přišlo pouze 10 lidí.
Dne 28. října se v rámci Dne Středočeského kraje uskutečnil další odpolední
dýchánek u Zdenky Braunerové v ateliéru, před jeho uzavřením na zimní období.
Setkávání před školkou pro nejmenší děti a rodiče, Roztoč, každý týden v ateliéru
Roztoky.
.

4.listopadu - sdružení Roztoč - Lampiónový průvod
9. listopadu se konal ve Středočeském muzeu zahajovací koncert prvního ročníku

festivalu Roztocký podzim, pořádaný ZUŠ.
Festival zahájil Komorní orchestr ZUŠ, navázal Komorní pěvecký sbor ROSA, dále
Flétnový kvartet ZUŠ (napůl žáci a učitelé),. Následoval hudební blok věnovaný
Jaroslavu Ježkovi (letos 100 let) a přednes veršů Jana Skácela hercem Josefem Somrem.
11. listopadu se po velkých přípravách na zbytku pole u křížku pouštěli draci.
V prostorách školní knihovny vzniklo při sdružení Roztoč „Hnízdo her“.Otevřeno je
jednou za 14 dnů, jeden den v týdnu a hrají se tam deskové hry:


8. listopadu - Da Vinci Code a další kostkové logikovky,



29. listopadu - Bang,



13. prosince - Hrad.
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Od 14. listopadu do 18. února 2007 probíhala ve Středočeském muzeu výstava
historických vánočních ozdob „Jednou v roce na Vánoce II“. Ve spolupráci se sběratelkou
Alicí Zemanovou Středočeské muzeum shromáždilo kolekci historických vánočních ozdob
z muzejních a soukromých sbírek. Na výstavu darovali nebo zapůjčili exponáty i současní
výrobci - firma Rautis, a.s., výrobce perličkových ozdob z Poniklé, Vánoční ozdoby DUV družstvo ze Dvora Králové, Neor,a.s. z Trhové Kamenice, Moser,a.s., Hoka
z Rübenau - výrobce německých tradičních vánočních výrobků ze dřeva a česká muzea.
Na dvě soboty v prosinci byl připraven doprovodný program, montáž perličkových
ozdob firmou Rautis z Poniklé.
18. listopadu proběhlo závěrečné setkání celoročního kurzu Košíkářství a jednodenní
dílna Košíkářství pro každého.
Autorské čtení Dagmar Urbánkové, Fěrtoch si vyšiju.
Od 23. listopadu až do konce roku se konala ve víceúčelovém sálu Středočeského
muzea Výstava fotografií, fotosoutěž amatérů Roztoky a okolí - Příroda kolem nás,
kterou vyhlásil časopis Odraz v červnu. Soutěže se zúčastnilo 15 autorů s 56
fotografiemi. Pro hodnocení bylo odevzdáno 422 anketních lístků.
Vyhodnocení v příloze kroniky.

30. listopadu se uskutečnila v Husově sboru CČH přednáška Th. Mgr. Kučery „Izrael
a Palestina jak nám o nich nevyprávěli“.
9. prosince zazněla již po šesté v žalovské škole Rybova Česká mše vánoční. Velmi
zdařilé představení, kterému předcházelo zapálení svící na adventním věnci paní
starostkou Roztok a starostou Únětic.
10. prosince byl opět v Husově sboru Adventní koncer, který byl hezkým vstupem do
doby předvánoční.
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14. prosince byla ve Středočeském muzeu zahájena výstava „Sbírání Ivy Hüttnerové
- z časů krajek a třešní na porcelánu“. Výstava potrvá do 18. března 2007. Jenom do
konce roku ji navštívilo asi 4 tisíce lidí.
14. prosince se v Síni Zdenky Braunerové konal Vánoční koncert ZUŠ. Poprvé se na
něm představili žáci všech oborů ZUŠ - hudebního, tanečního i literárně - dramatického a
byl krásným vyvrcholením celého roku.
23. prosince jsme se opět poklonili Živým jesličkám a zazpívali si koledy.
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Muzeum
Již od sedmdesátých let minulého století muzeum uvažovalo o zpřístupnění bývalého
ateliéru Zdenky Braunerové veřejnosti.V roce 2000 schválilo vedení muzea záměr jeho
obnovy za účelem otevření stálé expozice. Povodeň roku 2002 tuto snahu zkomplikovala,
ale zároveň urychlila. Pochopení bylo i ze strany zřizovatele muzea - Středočeského
kraje.
Po slavnostním otevření ateliéru v roce 2005 navštívilo ateliér několik odborníků,
kteří byli zaměřením, nevšedností a jedinečností expozice velmi překvapeni a doporučili
muzeu přihlášení do 4. ročníku národní soutěže muzeí.
Soutěž muzeí - soutěž projektů v kategoriích:

nejlepší výstava roku,
nejlepší publikace,
muzejní počin roku.

Řešitelský tým se seznámil s podmínkami soutěže a přihlásil projekt obnovy ateliéru
do kategorie muzejní počin roku, kterému odpovídaly všechny jeho části: Záchrana a
způsob provedení obnovy, zpřístupnění dosud opomíjeného objektu, zaměření a náplň
expozice i úprava Braunerova mlýna.
Národní soutěže se zúčastnilo třicet devět institucí s jedenašedesáti projekty.
Pořadatelé soutěže - Ministerstvo kultury ČR spolu s Asociací muzeí a galerií ČR
vyhlásili výsledky v zaplněném Panteonu Národního muzea 16. května.
V soutěžní kategorii muzejní počin roku byly diplomem oceněny:


Památník písemnictví na Moravě vybudovaný v rajhradském klášteře,



metoda vysoušení archiválií postižených povodní roku 2002 na vysoušecím pracovišti

Národního technického muzea v Praze.J
Jako vítězný byl vyhlášen projekt našeho muzea a odměněn soškou Gloria musealis.
Publikační činnost Středočeského muzea v roce 2006:
Středočeský vlastivědný slovník 2006, svazek 24, řada společensko vědní.
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Roztoč
Sdružení Roztoč zahájilo v lednu 2006 dvouletý cyklus řemeslných kurzů v oborech
 vaření, pečení,
 šití, pletení, úprava oděvů,
 výroba dárkových předmětů, hraček,
 práce se dřevem a kovem,
 zahradničení, chovatelství,
 košíkářství.
Kurzy byly určené zájemcům starším 12 let, kteří chtěli získat potřebné praktické
dovednosti pro snazší pracovní uplatnění. Probíhaly v Roztokách o víkendu, 8 setkání za
rok v rámci jednoho řemesla, zdarma, placen byl pouze registrační poplatek, 30 Kč za
jedno setkání. Na konci kurzu obdrželi účastníci certifikát o jeho absolvování.
Projekt „Podpora příležitostí pro vzdělání a práci“ byl financován z prostředků
Globálního grantu EU.
Valná hromada sdružení Roztoč se konala 23. března v ateliéru Roztoky.
Taneční kroužek Roztoč lektorky Zuzany Smugalové se zúčastnil krajského
výběrového kola Celostátní přehlídky scénického tance 25. - 26. března v Salesiánském
divadle v Praze.
Odbornou porotou byly tanečnice chváleny za příkladné chování na jevišti a oceněna
byla i jejich taneční dovednost. Choreografie „Hádanky“ byla navržena na postup do 23.
kola Celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře. Účast na ní je
mezi dětskými soubory prestižní záležitostí.
Na otevřeném festivalu scénického tance a pohybového divadla Podzimní fantazie
2006 pro soubory z celé České republiky získal kroužek jedno ze čtyř ocenění „Za
celkovou hudební, výtvarnou a taneční harmonii“.
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Pro školní rok 2006/2007 připravilo sdružení Roztoč pro různé věkové skupiny dětí
i dospělých kroužky výtvarné, hudební, dramatické, taneční, žonglovaní a šití, dále
anglického jazyka, aranžování květin, klub deskových her, programy pro rodiče
s předškolními dětmi a předškolní poradenství.
V rámci projektu „Podpora příležitosti pro práci a vzdělání“ byl otevřen kurz Pečení,
vaření, Květinářství a Košíkářství.
Vedle pravidelných kroužků byly rovněž pořádány tvořivé víkendové dílny.
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Rožálek
13. února proběhla valná hromada sdružení Mateřského centra (MC).
V únoru o jarních prázdninách bylo 7 maminek ,1 statečný tatínek a 11 dětí z našeho
centra na společném pobytu v Neratově v Orlických horách. Ubytováni byli v rekreačním
zařízení Sdružení Neratov, jehož náplní je péče o dospělé klienty s lehčím mentálním
postižením. Cílem sdružení je rovněž obnovení života v pohraničí a záchrana historické
kulturní památky - barokního poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie, který byl
z velké části zničen na konci druhé světové války Rudou armádou. Všichni jsme byli mile
překvapeni prací asistentů s klienty, jejich zapojením do činností i vřelostí a vstřícností
k naší skupině plné dětí.
V březnu proběhla přednáška s besedou MUDr. Vaculíkové z ORL v Roztokách na
téma Uši - hygiena , péče o uši u dětí, jak předcházet zánětům.
Na Zelený čtvrtek - 13. dubna uspořádalo MC na Tyršově náměstí před
Železářstvím Gotschalk a Holeček Velikonoční jarmark. Byly zde k vidění i prodeji
velikonoční dekorace - perníčky, kraslice, osení, obrázky, vitrážky s velikonoční
tematikou, vše z rukou maminek z mateřského centra.
Pravidelný program v MC Rožálek je určený:


pro děti od 3let (bez maminek), každé pondělí a pátek od 9.30 do 11.30 hod.,



volná herna pro maminky s dětmi od 1 - 4 let každé úterý a čtvrtek od 9.30 - 12 hod.,



masáže kojenců - pátek od 14 do 16 hod.,



výtvarka pro maminky s dětmi každé pondělí a čtvrtek od 16.30 do 17.30 hodin,



kurz Předškolák pro děti od 4 let bez doprovodu rodičů,



sociální, právní a psychologické konzultace.
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Posledního dubna jsme Pálili čarodějnice a spolu s opékáním buřtů v Bufetu u šraněk
se to velmi vydařilo.
Sdružení v květnu zahájilo cvičení pro ženy ve stylu p-class - cvičení pro všechny,
které se chtějí dostat opět do kondice. Maminky, které jsou na mateřské dovolené mají
zajištěno hlídání dětí.
Na oslavě Dne dětí 1. června na zahradě Husova sboru přišlo asi 170 dětí a rodičů.
Na zahradě probíhala výtvarná dílna, burza oblečení, pohybové aktivity, divadélko
„Kejklíř“ předvedlo pohádku „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“.
Starší děti se s koncem školního roku rozloučily „ Cestou za pokladem“.
O prázdninách MC zahájilo kurz „Prázdniny s angličtinou“, 2x týdně, hlídání dětí
zajištěno. Cena lekce 50.-Kč, hlídání zahrnuto v ceně.
MC Rožálek odstoupilo od jednání o rekonstrukci a pronájmu nebytových prostor
v Havlíčkově ulici, které měly být z rozhodnutí rady města rozděleny pro sdružení
Roztoč a Rožálek. Nabízeli variantu střídání sdružení v celých prostorách, ale návrh
nebyl přijat. Využili proto nabídku ZŠ na pronájem učebny v družině.
Od listopadu byla do našeho programu zařazena Výtvarka pro děti a maminky.
5. prosince přišel do Rožálku Mikuláš, anděl i čert.
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Sport
Tradičně první lednovou sobotu uspořádali roztočtí Svišti ve spolupráci s Asociací
TOM již 38. ročník Tříkrálové Okoře. Na startu se letos sešlo 600 účastníků, kteří si
mohli vybrat z několika tras.
Od 28. ledna se v Roztokách opět po dvou letech bruslilo! Nadšenci Boban Štučka,
Franta Hrubý a Pepa Kazimour upravovali a polévali plochu, Martina Sasková vyrobila
letáčky s informacemi. V době bruslení byly také vytápěné šatny a možnost zakoupení
teplého nápoje. Provoz kluziště byl otevřen do odchodu posledního návštěvníka. Bruslilo
se osm dní!
Tělovýchovná jednota Sokol Roztoky - nabízí cvičení pro všechny věkové kategorie,
dále má oddíly atletiky, odbíjené, nohejbalu, stolního tenisu, turistiky a šachů.
Přehled sportovních kroužků pro děti a mládež i cvičení pro dospělé najdete v příloze
kroniky.
4. března uspořádal šachový oddíl Sokola Roztoky šachový turnaj mládeže jako
součást základního kola krajského přeboru jednotlivců. Turnaje se zúčastnilo 44 dětí ze
čtyř okresů. Čest Roztok hájilo 7 chlapců v kategorii do 12 let a dva z nich se umístili
v první desítce.
14. října se závodníci z oddílu Rodiče + Děti - Vojtíšek Revák, Deniska Svobodová,
Daneček Saska a Ondráček Papoušek zúčastnili Přeboru všestrannosti župy
Jungmannovy předškolního žactva. Do pořádajících Černošic se sjelo 75 dětí narozených
v roce 2000 a mladších. Naše děti soutěžily v atletice a míčovém trojboji.
Valná hromada fotbalového oddílu SK Roztoky se konala 15. března v restauraci u
Šmucrů. Oddíl má v současné době stovku členů, ale na valnou hromadu jich přišlo
patnáct. Pořadatelům bylo trapně před pozvanými hosty z řad města a Sokola.
24. června proběhlo na roztockém hřišti fotbalové loučení se sezónou 2005/2006
„Roztocká dokopná“. Roztockým kanonýrem se stal stejně jako loni Artur Janata.

51

Soutěž o Roztockého Tondu vyhrál Jan Holeček, mezi žáky v soutěži o Minitondu
Vít Konečný. Soutěž Miss fotbal vyhrála Eva Mibelli před Julianou Brodskou a Olgou
Šulcovou.
S posledním utkáním sezóny skončil na trenérské lavici u roztockého áčka Jan Siva a
po půlroční přestávce se vrací František Kocáb.
V květnu byl zprovozněn bikový areál v Roztokách u Vltavy. Mladí bikeři
svépomocí upravovali areál již od minulého roku. Za pomoc děkují Tomáši Novotnému za
papírování, firmě CYKLOADAM za podporu, firmě SVOBODA sídlící v Sedlci za
stavební materiál v podobě hlíny a stavebních strojů k úpravě skoků a terénu.
Ještě 14. října naposled těžká technika - bagr, přemístila poslední zbylé hromady
hlíny, které byly ještě upraveny lopatami a ručním nářadím. Vznikla tak největší řada
skoků a byla dokončena úprava areálu. Přicházejí další bikeři nejen domácí, i z Prahy a
dalších měst, kteří trať velmi chválí.
Popis tohoto sportu od vedoucího oddílu Václava Strnada

v příloze kroniky.

Najdou se bohužel i takový „dobrodinci“, kteří vylomili celé dveře od zamčené boudy
na nářadí, kterou bikeři postavili a ukradli většinu nářadí.
3. června pořádali Tomíci Pohádkový les, trasu asi 3 km dlouhou na Maxmiliánce,
kde les ožil spoustou pohádkových postav a zvířátek.
Žáci speciálních tříd se zúčastnili závodů v lehké atletice v Mníšku pod Brdy.
Soutěžilo sedm družstev o třech žácích. Nejlepší byl M. Holub, který získal první místo
ve všech disciplinách. Družstvo se umístilo na druhém místě.
Opět pokus o rekord!
Pan Vladimír Vidim z Roztok má již na svém kontě tři úspěšné pokusy o zápisy do
Guinessovy knihy rekordů.
Poprvé v roce 2000 v nonstop jízdě na historickém kole zdolal 336,3 km za 18 hodin
a deset minut, v roce 2001 zlepšil tento výkon na 406,53 km (za 23 hodin) a v roce 2004
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na silničním kole bez sesednutí dokázal za 24 hodin ujet 702 km (viz kronika a příloha
kroniky 2004).
Kromě těchto zápisů drží pan Vidim ještě tři další rekordy:


v hodinovce (24,11 km),



jízdě bez držení (2575 m),



nejpomalejší jízdě na vzdálenost 20 metrů (25,16 vteřin).
V letošním roce si zvolil jízdu na vlastnoručně vyrobené jednokolce, na které začal

trénovat před dvěma lety. Trasu rekordu si vybral v Roztokách

-

nové silnice

v Solníkách, start 19. srpna v 18 hodin. Měřil se počet km za hodinu, potom vždy po 1
hodině mohl mít 5 minutovou zastávku (pití, masáž , odlehčení), měřil se počet km za 24
hodin, zároveň vzdálenost bez stoupnutí na zem. Asistovaly televizní kamery (TV Nova
a Prima), redaktoři deníků MF Dnes a Blesk a hlavně zástupci agentury Dobrý den, dva
rozhodčí a notář, aby pokus měl veškeré náležitosti pro uznání rekordu.
Dalšími vytrvalci byli konzumenti piva. Během pokusu se u pípy vystřídalo hodně
přes tisíc přihlížejících.
Organizační tým tvořil vzorný sekundant Fanda Třešňák, usměvavý pořádající
koordinátor Honza Chvojka, masérka Eva Krbcová a občerstvovací sekce z Ajmovky. O
kvalitní snímky se postaral Standa Marušák.
Nyní tedy přibyl český rekord ve vytrvalostní jízdě na jednokolce.
Certifikát i CD - ROM v příloze kroniky.

Žalovský rodák Václav Tomšík, (nyní bydlí v Kralupech), se stal na mistrovství
Evropy Masters v Bad Rappenau ve městě Heinsheim mistrem Evropy veteránů v
kategorii 70 - 75 let věku.
Sedmdesátiletý borec, jednatřicetinásobný mistr ČR (naposledy v dubnu 2006).
Na šampionát se sjelo 550 sportovců z 25 evropských zemí.
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Z činnosti oddílu orientačního běhu:
Orientační bruslení - 5. dubna proběhl Na Barabě u Mělníka historicky první
bruslařský orienťák. Nádherné počasí, na ledu jen malá vrstvička sněhu, velká taškařice,
početné zastoupení asi 200 orienťáků. Trať dlouhá 10 km. Náš úspěch - Terka Klinkerová
skončila v juniorkách na 2. místě.
Juráš Bělohlávek vybojoval v celkovém hodnocení českého žebříčku 2. místo
v kategorii H14 a získal tak licenci A, takže v příštím roce může startovat mezi úplně
nejlepšími.
Na mistrovství republiky oblastních družstev naši běželi za středočeský výběr a
v kategorii čtrnáctiletých skončili čtvrtí.
Z roztocké atletiky:
7. října uspořádal oddíl atletiky běh na dráze - hodinovku. Zúčastnilo se 6 závodníků
mezi kterými nechyběl ani cyklista Vladimír Vidím, tentokrát jako běžec.
1) Pavel Bartoš

14 648 m

(40 kol)

2) Dušan Hošek

13 580 m

(37 kol)

3) Vladimír Vidim

13 440 m

(36 kol)

4) Ladislav Zámečník 13 312 m

(36 kol)

5) David Ručka

11 846 m

(32 kol)

6) Jan Kudrna

11 250 m

(30 kol).

Oddíl nohejbalu:
Závěr sezony oddílu vyšel, zvítězil v pražském městském přeboru a postoupil do vyšší
třídy.
Na rozloučenou byl na stadionu Sokola Roztoky uspořádán turnaj dvojic, otevřený,
bez rozdílu věku a výkonnosti. Zúčastnilo se 18 dvojic. Výsledky v příloze kroniky.
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Okolí Roztok
Po mnoha odkladech byla zahájena generální rekonstrukce silnice II/242 v oblasti
Sedlce. Práce byly zahájeny 18.dubna a mají trvat 6 měsíců.
Vzhledem k zatopení silnice při povodni, byla však silnice uzavřena již od 29. března
a před rekonstrukcí otevřena pro osobní dopravu pouze od 12. do 17. dubna.
Po dobu výstavby byla v této části silnice úplná uzavírka, pro osobní automobilovou
dopravu a veřejnou dopravu BUS s objížďkou přes Únětice, nákladní doprava přes Velké
Přílepy.
Celá akce byla velmi špatně organizačně zajištěna a věci se začaly řešit až po
protestním dopise města Roztoky. Akce nebyla projednána s dotčenými obcemi ani
s firmou Ropid, která zajišťuje veřejnou dopravu.

Od července byl spuštěn další přívoz na Vltavě, nyní mezi Podbabou a Trójou,
přesněji Podhořím. Přívoz je v provozu 15 hodin denně, první spoj jede v 5.20 hod.,
poslední ve 20.00 hodin. Základní cena je 20.-Kč, děti od 6 do 15 let polovinu, platí zde
předplatní jízdenky PID pro pásma 0 a P. Zdarma je i převoz zavazadel (zavazadlo,
kolo, kočárek, pes).

Přemyslovské Střední Čechy
Za přispění dotace Dobrovolného svazku obcí Přemyslovské Střední Čechy byl
dobudován Areál volného času v Žalově, více v kapitole Život ve městě
22. - 30. září uspořádaly Přemyslovské Střední Čechy festival profesionálního a
ochotnického divadla PřeDivo 06.
Více v příloze kroniky
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Ruzyňské letiště
Počet letadel směřujících nad naším městem směr Ruzyně je stále víc. Letos v době
fotbalového mistrovství světa v sousedním Německu a počátku letních dovolených padaly
rekordy. Např. 22. června vzlétlo a přistálo v Praze - Ruzyni 628 letadel. Maximální
počet, které je nyní schopno Řízení letového provozu odbavit je 40 za hodinu. Tato
hodnota je již ve špičkách překračována. Problémy jsou i s odbavováním. Zvažuje se
rozšíření počtu přepážek ze současných 60 na dvojnásobek. Od září byly sníženy
poplatky za přistávání velkých letadel. Jejich podíl na přistávání je nyní 3%, očekává se
zvýšení na 15%.

V době od 31. března do 9. dubna byla v obřadní síni MÚ Libčice n/Vltavou
fotografická výstava OHLÉDNUTÍ 2000 - 2005 , Stanislav Boloňský - fotografie krajiny.
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Počasí
Začátkem ledna vládla nad celou Evropou mohutná tlaková výše, která zařídila
inverzní ráz počasí. Na horách slunce, v nížinách mráz a vzduch jako deka, někdy i
mrznoucí mlha. Proto byli varováni lidé s dýchacími obtížemi, aby raději zůstávali doma
a nepřepínali síly. Koncem měsíce se situace opakovala, po velmi silných mrazech zůstal
nad střední Evropou balvan studeného vzduchu.
Po silných mrazech nastala mírná obleva bohatá na sníh a déšť. Sníh se rozpustil,
ale promrzlá zem vodu nepropustila.
Rybníček na Dubečnici se naplnil, přetekl a voda se rozlila až k pěšině a začala
ohrožovat domy v Zeyerově ulici. Starosta povolal hasiče a ti nepřetržitě čerpali, museli
prorazit i odtok k dešťové kanalizaci a ohrožený dům jistili pracovníci Technických
služeb hrází pytlů s pískem.
Případ kdosi nahlásil jako hodný senzační reportáže pro TV Nova, ozval se i
nejčtenější český deník Blesk, takže „publicita“ města byla zajištěna.
Po dvou dnech mírné oblevy se situace uklidnila, voda se začala vsakovat, stačily
však další dva dny mrazů, celonoční déšť a hasiči měli opět pohotovost.
V říjnu Technické služby vybagrovaly dno rybníčku - odstranily vrstvu slehlého
nepropustného bahna a tím zajistily před zimou alespoň částečnou propustnost jeho dna.
Silně se zkomplikovala i situace na Únětickém potoce, který se naplnil vodami
z celého údolí a navíc začalo vypouštět vodu letiště, kde nestačily retenční nádrže.
Technické služby musely uvolňovat vodě cestu (blokované kry u Braunerova mlýna).
Potok se rozlil jen za Maxmiliánkou.
Celkově byl leden o tři stupně pod normálem (Praha - Ruzyně s průměrnou teplotou
-5,3oC, celorepublikový průměr -6oC), patřil k nejchladnějším, vcelku normální únor, ale
březen překvapil v noci z 11. na 12. obrovskou vánicí a následným osmistupňovým
mrazem. Dvaceticentimetrová vrstva sněhu se držela celý týden, teploty se nedostaly přes
nulu, ještě 22. března chumelilo.
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13. března - Meteorologický ústav - internet:
Březen je zatím o 6,6o chladnější než průměr minulých let.
V roce 1443 - zima začala na Mikuláše a skončila až 20. března,
v roce 1663 - mrazy do 21. března,
v roce 1726 - sníh ležel od podzimu až do 25. března.
S nástupem letního času, letos 26. března se ozvalo jaro, a hned 27. zlomila teplota
dvousetletý rekord, v Praze naměřili 21oC.
Sice se trochu ochladilo, ale prudké tání se nezastavilo. Vltavu udržela kaskáda na
průtoku 1 400m3/s, což ale stačilo na zaplavení silnice v Sedlci a tím zastavení dopravy
od Dejvic.
26. března - internet - Novinky - Seznam:
Letošní zima - na horách nebyla vyšší sněhová pokrývka než minulý rok, ale bylo hodně
sněhu v nížinách, mrazivé počasí ho udrželo, nebezpečí povodní.
28. března - leje jako z konve - povodně, rozlití vody večer hlášeno v devíti krajích ze
čtrnácti.
29. března od 11 hodin je uzavřena silnice Roztocká v Sedlci, objíždí se přes Únětice.
Večer byl pro zvýšené hladiny vyhlášen stav ohrožení už na 70 místech v republice.
V Praze byly uzavřeny protipovodňové bariéry, do kterých hlavní město v posledních
třech letech po velké povodni v roce 2002 investovalo dvě a půl miliardy korun. Mimo
Kampu a historické jádro byly uzavřeny např. viadukty ve Stromovce.
Informace o dopravě v kapitole Doprava.

Na konci května po silných deštích nabrala Vltava opět průtok 800 kubíků za
vteřinu. Prvně se nejely v Praze Pražské primátorky - závod osmiveslic, které by nebyly
při velkém průtoku regulérní.
Na konci června ve středních Čechách pouze pršelo, ale zatopeny byly opět jižní
Čechy a jižní Morava.
20. července padl v Praze teplotní rekord starý 141 let. Bylo naměřeno 35,3O C a celý
měsíc s více než čtyřstupňovou odchylkou patřil vůbec k nejteplejším v historii měření,
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která se vedou v Praze od konce 18. století. Mimořádně teplé a suché období skončilo
náhle na přelomu července a srpna.
3. srpna spadl silný přívalový liják, po němž se rozlil Žalovský potok. Do jeho koryta
se vyvalilo několik kontejnerů kamení z přilehlých strání a prudký proud podemlel na
několika místech břehy. Žluté vody se splavenou půdou z horní části Žalova kde probíhá
výstavba se valily až do třetiny vltavského toku.
Po krásném babím létě, nejteplejším podzimu od roku 1961, se na přelomu října a
listopadu ohlásil silný vítr a krupobití následované sněhovými vločkami a mrazíky.
Už v polovině měsíce však opět padaly teplotní rekordy!
Závěr roku byl bez sněhu, teploty mírně nad nulou, mrholení.
Více informací v příloze kroniky.
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