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Město Roztoky 
 

Připomenutí historie 

 

 Srpen 2007 - pětileté výročí velké povodně v roce 2002 
 
  

 Před padesáti lety 27. dubna 1957 zemřela ve věku 82 let Barbora Markéta Eliášová, 

výjimečná žena, velká cestovatelka v době, kdy nebylo vůbec samozřejmé, aby se žena 

sama pustila na vlastní pěst na cestu kolem světa. Procestovala celý svět, ale nejvíce si 

oblíbila Japonsko, které ji hodně ovlivnilo.  

 Při svých návratech do vlasti měla domov zde v Roztokách, kde vlastnila dům čp. 

213 v Jungmannově ulici. Datum ukončení jejího pobytu není známo. 

 Ovlivněna Japonskem  přinesla do Roztok  i  národní květy Japonska - Sakury, které 

jí učarovaly a nás těší každé jaro svými květy dodnes. Více v příloze kroniky. 

 

 V letošním roce uplynulo padesát let od smrti spisovatele a orientalisty Joe (Josefa) 

Hlouchy. S naším městem je tento cestovatel spojen nejen názvem jedné z ulic, ale 

především vilami malou i velkou Sakurou. V loňském roce byla ve Středočeském muzeu 

uspořádáno výstava ke 125. výročí jeho narození, která je dokumentována v loňské 

kronice.  

 Unikátní sbírku ze svých cest nabídl Hloucha v roce 1929 státu za 1,5 mil. korun, 

stát však neprojevil zájem. V příštím roce její část prodal v aukci v Berlíně. Za války část 

jeho sbírky zakoupilo Náprstkovo muzeum. 

 Joe Hloucha zemřel  téměř zapomenut 13. června 1957  Praze. 

 

 V říjnu letošního roku uplynulo 60 let od úmrtí významného českého překladatele 

Jaroslava Zaorávka. Překladatele z francouzštiny, ale i z dalších pěti jazyků. Se svojí 

manželkou Hedvikou Zaorálkovou, významnou sochařkou, která téměř celé své dílo 

odkázala Středočeskému muzeu prožili  v Roztokách dvacet let svého společného života a 

jsou pochováni na hřbitově na Levém Hradci. 
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 Současnost 

 
 Rada města na svém posledním zasedání v roce 2006 jednohlasně odsouhlasila 

Nařízení rady města č. 1, stavební uzávěru v k.ú. Roztoky a k.ú. Žalov v lokalitách  Na 

Panenské I., Panenské II., Solníkách, Na Dubečnici a v Tichém údolí. Nařízení bylo 

termínováno datem schválení regulačních plánů pro výše uvedené lokality. 

 Současný stále platný územní plán města nemá pro rozvojová území pořízeny 

regulační plány. Je třeba rovněž definovat potřeby dopravní a technické infrastruktury a 

nezbytné občanské vybavenosti. Uzávěra dává městu čas pro definování svých priorit. 

 Cílem stavební uzávěry bylo chránit zájmy města a stávajících občanů Roztok. 

 

 1. jednání  rady města  -  15. ledna 

 Rada odsouhlasila Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na kanalizaci Levohradecká, 

 schválila Návrh nájemní smlouvy na pronájem multifunkčního sálu v hotelu 

Academic pro město v rozsahu domluvených 24 pronájmů za rok, který byl zaslán firmě 

Trigema s.r.o., 

 uložila odboru Správy a rozvoje města vypsat poptávkové řízení na správce 

vodotrysku, 

 zrušila usnesení RM ze dne 16.8.2006, které upravovalo dobu pronájmu vyhrazených 

parkovacích stání pro Trigemu s.r.o. na dobu 5 let s poplatkem 60 Kč /m2/ rok a 

doporučila postupovat podle platné Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 

s poplatkem za jedno parkovací místo za 5 000.-Kč/rok, 

 sjednotila poplatky za svatební obřady v pronajaté svatební síni Středočeského muzea  

na 3 000.-Kč a odměnu oddávajícím na 300.-Kč. 

 

 2. jednání rady města  -  22. ledna 

 neudělila výjimku ze stavební uzávěry o kterou požádala firma Trigema,s.r.o. pro 

stavbu bytových domů na Panenské I a firma Amadet a.s. pro zástavbu rodinnými domy 

Na Dubečnici, 
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 doporučila zadat dopracování stávajícího Strategického plánu města.   

 

 1. zasedání zastupitelstva   -  31.ledna 

 na základě právního rozboru odsouhlasili zastupitelé Dodatek ke smlouvě o dílo 

s firmou Pohl CZ, a.s., na „vícepráce“ na kanalizaci v ulicích Levohradecká a  Na 

Pískách v celkové hodnotě  zhruba 2,7 mil. Kč včetně DPH. Práce byly dokončeny v roce 

2006 a uhrazeny z loňského rozpočtu, 

 na doporučení rady města byly schváleny: 

 -  poplatky za služby poskytované v rámci pečovatelské služby, 

 -  odměny neuvolněným zastupitelům (zastupitel 590 Kč, předseda komise či výboru 

1420 Kč a člen rady 1730 Kč za měsíc hrubého), 

 -  poplatek za odpady 492 Kč za osobu a rok. 

 

 2. zasedání zastupitelstva  -  28. února  

 byl představen hlavní srážník městské policie, pan Petr Vevera, který sloužil 17let u 

státní policie, 

 byla schválena příjmová část rozpočtu, 

 nebyl schválen návrh p. Landy na snížení výdajů v kapitole „kultura a spolky“ na 

téměř polovinu - kapitola zůstala v původní výši, 

 byly navýšeny výdaje v kapitole „bezpečnost ve městě“, 

 byly schváleny všechny kapitoly rozpočtu a tím schválen rozpočet města na rok 2007. 

V letošním roce nebyly peníze na investiční akce města rozděleny přímo na jednotlivé 

investice, ale byly v celkové částce cca 11 mil. Kč přesunuty do kapitoly rezerva rozpočtu. 

Vyčleněn byl pouze 1 mil. Kč na nejnutnější opravy havárie dešťové kanalizace 

v Nádražní ulici  a 1 mil. Kč na průzkum statického stavu stoky, 

 bylo oznámeno ukončení veřejné ankety na podobu křižovatky na Tyršově náměstí. 

Celkem bylo odevzdáno 391 lístků od občanů, pro okružní křižovatku 113 hlasů, pro 

průsečnou 278 hlasů, 
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 bylo rozhodnuto o vypracování právního rozboru s návrhem dalšího postupu ve věci 

parkovacích míst pro firmu Trigema na Tyršově náměstí, 

 zastupitelstvo nepřijalo dar od firmy Trigema pro základní školu, tato věc má být 

projednána přímo mezi firmou Trigema a ZŠ. 

 

 5. jednání rady města  -  12. března  

 ředitelka ZŠ seznámila radu s aktuální situací ve škole a stavu řešení stížností rodičů 

na systém a kvalitu výuky v některých třídách, 

 byl doporučen odprodej pozemku v průmyslové zóně v Žalově společnosti Pohl, 

 schválila technické zadání pro výběr nových internetových stránek města, 

 schválila doporučení stavebnímu úřadu k provedení geofyzikálního nedestruktivního 

měření na rekultivovaných pozemcích na náklad společnosti IVA Roztoky. Doporučila 

firmě IVA jednat o měření přímo s majitelkou pozemku, 

 neschválila výjimku ze stavební uzávěry pro pozemek v oblasti Tichého údolí, 

 vzala na vědomí rozdělení grantů pro zájmové organizace a kalkulaci nákladů na 

publikaci o Roztokách. 

 

 6. jednání rady města  -  19. března 

 schválila  pořízení radiového systému pro městskou policii, 

 schválila vypsání poptávkového  řízení na integrovaný plán rozvoje města  

s dopracováním Strategického plánu a záměr vypracování realizačního plánu, 

s konkrétními projekty včetně jejich financování. Všechny tyto plány jsou  nezbytnou 

podmínkou pro získávání dotací z EU, 

 uložila  odboru Správy a rozvoje města zajistit smluvně realizaci celého dopravního 

řešení na Lidické ulici před uvedením objektu TESCO do provozu. 

 

 V letošním roce musí být nové povolení k odběru vody ze studny.  

Formulář a bližší informace v příloze kroniky. 
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 3. zasedání zastupitelstva  -  28. března 

 podpořilo vznik spolku DSO Údolí Vltavy, město má zastupovat paní starostka, 

 rozhodlo, že na internetových stránkách města bude umístěn (od dubna) zvukový 

záznam jednání zastupitelstva, záznamy budou zveřejňovány 1 rok a archivovány 10 

let, 

 schválilo znění veřejnosprávní smlouvy k provádění výkonu roztocké městské policie i 

na území Únětic, 

 odsouhlasilo uvolnění 2,3 mil. Kč na rekonstrukci vodovodů v ulicích Šafaříkova  a 

Krásného, 

 schválilo zvýšení poplatků za nájem hrobových míst od 1. července (viz příloha kroniky). 

 

 7. jednání rady města  -  16. dubna  

 vyhodnotila nabídky na zpracování integrovaného plánu rozvoje města. Vybrána byla 

společnost Deloitte BPO G&I a.s., 

 schválila uzavření smlouvy na vytvoření nových internetových stránek města, 

 udělila výjimku ze stavební uzávěry  společnosti Amadet, a.s., vzhledem k dodržení 

jednotného urbanistického a  architektonického celku s již schválenou výstavbou. 

 

 24. dubna byla v zasedací síni MÚ Roztoky otevřena výstava Jiří Pištěk - Roztoky 

včera a dnes z ptačí perspektivy - letecké fotografie. Otevřena byla do 29. května. 

Výstava byla velmi zajímavým porovnáním rozsáhlých změn ve městě i jeho okolí.  

Ukázky některých záběrů z doby výstavby Tyršova náměstí, Panenské a Solník v příloze č.1 kroniky v části historie. 

 

 4. zasedání zastupitelstva  -  25. dubna 

 rozhodlo, že kompletní rekonstrukce školní kuchyně a jídelny jak v roztocké tak 

žalovské  ZŠ se odsouvá na další rok z nedostatku finančních prostředků (stav dešťové 

kanalizace v Nádražní ulici). Nezbytné úpravy se provedou z rozpočtové rezervy města,  

 na doporučení rady města bylo schváleno využití daru letiště Praha  ve výši 910 tisíc 

Kč na  rekonstrukci chodníků, 
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 byla diskutována situace s parkováním na Tyršově náměstí, kde městu byly darovány 

pozemky s věcným břemenem  pro společnost Trigema  Development na bezplatné 

parkování. Pan Boloňský (bývalý starosta) informoval, že při podpisu smlouvy  

 nebyly předloženy přílohy, které nejsou ani v textu smlouvy zmíněné. Zastupitelé 

rozhodli o zadání nového právního rozboru. 

 

 26. dubna proběhla  u pomníku obětí na Levém Hradci pietní vzpomínka na 62. 

výročí zastavení Transportu smrti v Roztokách. Kromě představitelů města v čele se 

starostkou paní Olgou Vavřínovou se aktu účastnili: předsedkyně Českého svazu 

bojovníků za svobodu paní Anděla Dvořáková, zástupci zastupitelských úřadů 

Slovenska, Polska, Ruska, Velké Británie, Izraele, legionáři, účastníci odboje, zástupci 

sdružení a spolků i občané města. Byla přítomna i čestná stráž jednotky Armády České 

republiky - Velitelství posádky Praha. 

 Vzpomínkový akt pokračoval zastaveními na náměstí 5. května u pomníku 

roztockých židů a u památníčku transportu na roztockém nádraží.  

 

 8. jednání rady města  -  7. května 

 schválila uvolnění finančních prostředků  na vyhotovení dopravního řešení objížďky 

Roztok z důvodu neprůjezdnosti Nádražní ulice pro nákladní auta, 

 schválila rekonstrukci chodníku a komunikace ulice Hlouchova z daru Letiště Praha, 

 schválila zvýšení kapacity ZUŠ, 

 neschválila dopravní studie na ulici Žižkova a Nerudova. 

 

 9. jednání rady města  -  21. května 

 schválila seznam  projektů  jejichž celková částka dosáhla 3 250 000 Kč k doporučení 

zastupitelstvu, 

 doporučila  vytipování vhodnějšího místa pro skateboardové hřiště z ul. Obránců 

míru, které obtěžuje hlukem okolní obyvatele. 
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 5. zasedání zastupitelstva  -  30. května 

 projednalo stížnost občanů na opětovný zápach z výroby VÚAB. Zástupce VÚAB 

vyzval občany, aby kdykoli uznají za potřebné se přišli přesvědčit, jak firma své závazky 

a opatření v provozu plní, 

 postupně schválilo po podrobnějším komentáři paní starostky seznam všech projektů 

potřebných pro žádosti o dotace a uvolnění částky 3,25 mil. z rozpočtové rezervy, 

 schválilo po doporučení rady města pořízení ochranné sítě zvyšující plot nově 

rekonstruovaného žalovského hřiště o další 2 m, 

 jednalo se o výrazném zlepšení činnosti Městské policie a o správci vodotrysku na 

náměstí, jehož roční provoz stojí město skoro sto tisíc korun. 

 

 10. jednání rady města  -  11. června 

 neodsouhlasila navýšení rozpočtu ZŠ na rozvoj ICT ve výši 155 tisíc korun. 

 

 11. jednání rady města  -  18. června 

 schválila nákup měřiče a ukazatele rychlosti se záznamem, který bude umístěn při 

vjezdu do města od Velkých Přílep, 

 podpořila záměr vybudování archeoskanzenu v „třešňové aleji“ při příjezdu do města. 

 

 12. mimořádné jednání rady města  -  27. června 

 odsouhlasila: smlouvu na georadarový průzkum dešťové stoky, s firmou INSET s.r.o., 

  -smlouvu na projektové práce na rekonstrukci dešťové stoky s firmou Ko-

Ka s.r.o., 

  -mandátní smlouvy s ing. Janem Hanušem na výkon funkce technického 

dozoru investora stavby rekonstrukce havárie, 

  -smlouvu na projektovou dokumentaci změny stavby před dokončením, 

na přeložku příjezdové komunikace II/242 do města rovněž s firmou Ko-Ka s.r.o., 

 schválila rozdělení grantů na druhé pololetí  podle návrhu kulturní komise. 
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 6. zasedání zastupitelstva  -  27. června  

 schválilo: -doplnění stavu strážníků MP, 

  - přijetí finanční dotace Středočeského kraje na publikaci o Roztokách a 

městskou knihovnu, 

  - připojení se k Ústavní stížnosti ve věci nerovnoměrného rozdělování 

příspěvků na výkon státní správy, 

  - nákup 5ti kontejnerů na separovaný odpad. 

 

 1. ledna vyhlásilo Město Roztoky 1. ročník výtvarné soutěže na téma „Město, ve 

kterém bydlím s mámou a tátou“, pro všechny děti s trvalým bydlištěm v Roztokách. Do 

uzávěrky bylo předáno 73 obrázků. Výhercům předala paní starostka diplomy a věcné 

ceny na Zahradní slavnosti sdružení Roztoč 21. června.  Soutěž ukázala velmi dobrou 

práci výtvarných ateliérů vedených na profesionální úrovni i velký počet nadaných a 

šikovných dětí. Dvanáct vybraných prací bylo použito k propagaci a reprezentaci Města 

Roztoky. 

Výsledky soutěže v příloze kroniky. 

 

 13. jednání rady města  -  13. srpna  

 doporučila zastupitelstvu darování pozemků města na druhém břehu Vltavy, 

 zamítla dvě žádosti o výjimku za stavební uzávěry v Tichém údolí, 

 doporučila zastupitelstvu zpracování regulačních plánů pro dvě oblasti, kterých se 

týká stavební uzávěra, Tiché údolí a Panenská II. 

 

 7. zasedání zastupitelstva  -  21. srpna 

 schválilo vyhlášku o místních poplatcích, 

 schválilo zadání regulačních plánů pro lokality Tiché údolí a Panenská II, 

 rozhodlo o samostatné analýze nákladů na městskou ubytovnu, 

 odmítlo návrh p. Boloňského na výstavbu nového pavilonu na pozemku MŠ ve 

Spěšného ulici, 
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 schválilo darování nevyužitelných pozemků města na pravém břehu Vltavy, obci 

Zdiby. 

 

 Usnesením  NSS č.j.5Ao 1/2007 ze dne 21.8.2007 Nejvyšší správní soud rozhodl 

v právní věci navrhovatele Trigema Development s.r.o. proti odpůrci Městu Roztoky ve 

věci návrhu na zrušení opatření obecné povahy schválené usnesením RM ze dne 

11.12.2006 o stavební uzávěře tak, že se návrh zamítá. 

 

 23. srpna přijeli na krátkou neoficiální návštěvu do Roztok členové spolku 

partnerských měst z polské Skawiny. 

 

 14. jednání rady města  -  10. září 

 souhlasila s přidělením bytů pro dvě nové učitelky, 

 odsouhlasila text dopisu občanům v Levohradecké ulici a v ulici Na Pískách 

s návrhem majetkového a finančního vypořádání kanalizačních přípojek tlakové 

kanalizace, 

 souhlasila s uzavřením předložené smlouvy o užívání prostor a služeb hotelu 

Academic pro akce pořádané městem Roztoky a neziskovými organizacemi města, 

 neschválila výjimky ze stavební uzávěry pro První roztockou investiční,s.r.o., 

 schválila žádost o souhlas se změnou stavby před jejím dokončením, která se týká 

Přeložky silnice II/242 - objektu odpadové stoky a přeložky obecních vodovodů. 

 

 15.  jednání rady města  -  17. září 

 zrušila s okamžitou platností poskytování dotací stočného pro provozovatele 

čerpacích jímek, 

 souhlasila s poskytováním dotace na vývoz odpadních vod pouze u nemovitostí, které 

nelze prokazatelně napojit na veřejnou kanalizační síť, 

 souhlasila s doporučením komise výstavby, aby zastavovací studie na zástavbu  

pozemků v Tichém údolí (Maxmiliánka  a vila čp. 124) byla jedním z podkladů pro 
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regulační plán této lokality. Návrh počítá s rekonstrukcí vily čp. 124, další navržené 

objekty respektují hmotu této vily i hmotu hotelu. V návrhu je počítáno s parkováním 

v podzemí a to alespoň 2 stání na jeden byt, s rekonstrukcí parkoviště a vybudováním 

nového pavilonu restaurace Maxmiliánka (o jejím požáru v kapitole  Bezpečnostní 

situace), 

 rozhodla o vypovězení smlouvy o dočasném užívání pozemku Českému 

zahrádkářskému svazu (zahrádkářská kolonie za finskými domky v ulici Třebízského). 

Smlouva s ČZS bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok poněvadž 

část pozemku je podle územního plánu určena pro zástavbu rodinnými domy. 

 

 8. zasedání zastupitelstva  -  26. září 

 schválilo pokračování provozu pečovatelské služby a jeho finanční zajištění městem 

pro rok 2008, 

 schválilo přerušení jednání ve věci sanace dešťové stoky, 

 uvolnilo částku 1 304 tis. Kč z rezervy rozpočtu města na rekonstrukci komunikace 

v ulici Šafaříkova, 

 uložilo finančnímu odboru vypracovat zhodnocení provozu městské ubytovny  za 

posledních pět let, 

 navýšilo rozpočet MŠ Přemyslovská o 65 tis. Kč na nákup nového plynového  kotle. 

 

 Městská rada Roztoky a Český svaz bojovníků za  svobodu uspořádali 26. října u 

pomníku na Školním náměstí vzpomínkovou oslavu při příležitosti 89. výročí vzniku 

Československé republiky. 

 

 16. jednání rady města  -  8. října 

 schválila nákup služebního vozidla pro Městskou policii na 3letý leasing, 

 schválila zpracovatele Zadání regulačního plánu na lokalitu Na  Panenské II, 

 jednomyslně odvolala všechny členy redakční rady Odrazu. 
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 17. jednání rady města  -  15. října 

 odsouhlasila jednomyslně zrušení redakční rady Odrazu jako svého poradního orgánu; 

Odraz - informační zpravodaj radnice a města, 

 souhlasila s uzavřením smlouvy na bezplatné užívání pozemku Tenisovým klubem 

Roztoky  na dobu  99 let. 

 

 18. jednání rady města per rollam  -  18.října 

 Toho dne se jednotliví členové rady osobně nebo mailem seznámili se zprávou 

hodnotící komise poptávkového řízení na restrukturalizaci ICT městského úřadu a 

hlasovali o návrhu usnesení.  

 Správcem ICT se stala firma AlderaNet. 

 

 9. zasedání zastupitelstva města  -  24. října  

 schválilo usnesení, že Odraz bude i nadále otevřeným časopisem Roztok a Žalova, 

obsah bude garantovat rada města a odpovědný redaktor, L.Kantor. Návrh na 

zmenšenou redakční radu, kde by měla každá volební strana svého zástupce neprošel, 

 vzalo na vědomí Integrovaný akční plán města zpracovaného firmou Deloitte. 

Připomínky budou zapracovány do března 2008, 

 schválilo po doporučení rady uvolnění 160 tis. Kč na nutnou rekonstrukci 

vzduchotechniky kuchyně ZŠ, 

 schválilo po doporučení rady členství města Roztoky ve Sdružení místních samospráv 

ČR. 

 

 19. jednání rady města  -  5. listopadu 

 odsouhlasila text smlouvy O nájmu nebytových prostor v Havlíčkově ulici č. 713 

s Roztočem. 
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 20. jednání rady města  -  12. listopadu 

 souhlasila se zařazením Vědeckotechnického parku Roztoky do Integrovaného 

akčního plánu města. 

 

 10. zasedání zastupitelstva města  -  21. listopadu 

 schválilo obecně platnou vyhlášku o místních poplatcích, 

 odmítlo znění vyžádané kalkulace nákladů na provoz školní družiny a vrátilo je 

k přepracování, 

 vzalo na vědomí informaci o poskytnutí dotace na akci „Oprava havarijního stavu 

dešťové stoky v Nádražní ulici po přívalových deštích na jaře 2006 Ministerstvem pro 

místní rozvoj ve výši 4 mil. Kč a souhlasilo s vytvoření adresné rezervy z rozpočtu města 

ve výši 4,704 tis. Kč jako spoluúčast města na dokončení akce, 

 schválilo ustavení Koordinačního výboru ZM pro přípravu čerpání ze strukturálních 

fondů v programovém období 2007 - 2013. 

  

 Z 12 vítězných obrázků soutěže vyhlášené městem pro děti z Roztok, sestavilo město 

kalendář „Roztoky očima dětí 2008“, který lze zakoupit za 65.-Kč v podatelně úřadu 

nebo v Městské knihovně.  Kalendář je samostatnou  přílohou kroniky. 

 

 20. jednání rady města  -  3. prosince  

 souhlasila se zkušebním provozem areálu TESCO s tím, že limitní termín pro 

vybudování zbývajících parkovacích stání včetně sadových úprav je 15. května 2008, 

 vzala na vědomí informaci  o zadání investičního záměru dostavby ZŠ Roztoky. 

 

 21. jednání rady města  -  10. prosince  

 odvolala ředitelku ZŠ Roztoky paní Mgr. Burešovou z funkce k 31.1. 2008 z důvodů 

závažných porušení a neplnění právních povinností vyplývajících z vykonávané funkce. 

Zároveň rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele ZŠ Roztoky a 
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pověřila paní Mgr. Alenu Gabalovou, dosavadní zástupkyni ředitelky, řízením ZŠ 

Roztoky od 1. února 2008 do jmenování nového ředitele po konkursním řízení, 

 vzala na vědomí Návrh zadání regulačního plánu Roztoky - Panenská II.. 

 

 11. zasedání zastupitelstva města  -  19. prosince 

 schválilo po doporučení rady města cenu vodného a stočného ve výši 53,72 Kč od  

1. ledna 2008. 
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Obyvatelé města 

 

 K datu 31. prosince 2007 mělo město Roztoky cca 6 804 občanů. 

 

V roce 2007 se  přihlásilo 449  občanů 

  odhlásilo 135  občanů 

  narodilo 112  občanů 

  zemřelo 74  občanů 

  uzavřeno sňatků   72,  pro srovnání: 2006 - 59, 2005 - 61  

  rozvodů                39                         2006 - 20, 2005 - 24 . 

 

 

 V letošním roce proběhly dva slavnostní zápisy nových občánků Roztok.  

 15. května byli přivítáni v síni Zdenky Braunerové děti narozené do konce listopadu 

2006. Vzhledem k velkému počtu (60), byli vítáni ve čtyřech skupinách ve velmi příjemné 

a přátelské atmosféře. 

 V říjnu  bylo přivítáno opět ve více skupinách 64 nových dětí. 

Foto v příloze kroniky. 

 

 

 15. února se ve svatební síni na roztockém zámku konala diamantová svatba 

manželů Jiřiny a Kamila Pelichových., kteří společně prožili 60 let svého života. 

 

 

 26. května se v Husově sboru CČH konala kamenná svatba manželů Marie a 

Antonína Náhlovských u příležitosti 65 výročí jejich sňatku. Oddávala je paní farářka 

Kučerová. 

 

 



 18 

 Pan Vojtěch Sedláček, žijící v Roztokách, jako první občan ČR získal cenu Sociálně 

prospěšný podnikatel roku. 

 Soutěž sociálně prospěšný podnikatel je vyhlašována v rámci soutěže Podnikatel 

roku České republiky a organizovaná společností Ernst & Zouny a Schwabovou nadací 

pro sociální podnikání ve spolupráci s HR Partners. Titul „Sociálně prospěšný podnikatel 

roku 2006“ získal p. Vojtěch Sedláček za své působení v agentuře ProVás s.r.o., kterou 

založil v roce 1996. Agentura se zabývá poskytováním pracovních příležitostí 

handicapovaným a postiženým lidem i jejich dalším uplatněním. 

 Vyhledává ekonomicky uplatnitelné činnosti, při nichž se vážně postižení občané 

mohou uplatnit, 

- hledá vhodné pracovníky, 

- zprostředkuje jim výkon placených činností. 

 Své pracovníky sama zaměstnává, tj. nese podnikatelské riziko jejich omezené 

uplatnitelnosti, vyšší nemocnosti apod.  

 Cílem Vojtěcha Sedláčka je pomoci k zaměstnání 1 400 zdravotně postižených do 

roku 2015 (v současnosti jich již umístil 300) a podnítit veřejnou debatu o potřebě 

integrace handicapovaných spoluobčanů do společnosti.  

 

 

Pan Vojtěch Sedláček se narodil  3. března 1947 v Praze. pracoval jako řadový i vedoucí 

pracovník, dobrovolný učitel, funkcionář komunální (starosta města Roztok, člen městské 

rady), ve státní správě (vedoucí Úřadu vlády ČR). V současnosti je podnikatelem 

v oblasti sociální jako ředitel Agentury ProVás a jednatel Obslužné spol. s.r.o. 

Více v příloze kroniky 

. 

 

  

 

 

  



 19 

 10. února se nejen roztočtí atleti loučili se svým dlouholetým kamarádem, 

sportovcem - atletem Jaromírem Jungwirthem, který byl prostřední z běžců Jungwirthů, 

který kromě jiných oddílů (např. LTC Houšťka u Staré Boleslavi) závodil v letech 1964 - 

68 i za roztocké atlety v krajské soutěži 1. tř.  

Více v příloze kroniky. 

 

 V polovině roku natáčela Česká televize půlhodinový medailon nejstaršího z bratrů 

Jungwirthů, Stanislava u příležitosti 50tého výročí jeho světového rekordu na 1 500m. 

Natáčelo se i v Roztokách na lehkoatletickém stadionu Sokola, který nyní nese jeho 

jméno, v jeho bývalém bydlišti v Roztokách i na Levém Hradci.   

 

 

 Po dlouhém utrpení zemřela MUDr. Soňa Šalamonová, vynikající lékařka, která 

s láskou a účinně léčila dvě generace roztockých dětí. Se stejnou zodpovědností pracovala 

po svém zvolení i v roztockém zastupitelstvu a komisích.  
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Život ve městě 

 

 K ukončení celého komplexu Tyršova náměstí v roce 2006 chybělo dokončení hotelu 

ACADEMIC, který byl slavnostně otevřen půlnočním silvestrovským ohňostrojem. 

 Hotel má 51 pokojů se 109 lůžky, velký sál pro 160 osob, 3 menší salonky , denní 

restaurant, hotelovou kavárnu a restaurant, bowling centrum, malý bazén, fit centrum. 

 Multifunkční sál má sloužit k mnoha různým aktivitám. Umožňuje kongresová 

jednání, společenské večírky a plesy, kulturní akce včetně divadelních představení. 

Pódium je skládací a umožňuje čtyři různé hloubky, případně může být úplně odstraněno. 

Sál má osvětlovací a ozvučovaní rampy. V zázemí sálu jsou šatny pro účinkující.  

Bližší informace o hotelu v příloze kroniky. 

 

 Vzhledem k tomu, že na posledním zasedání rady města 11. prosince 2006 byla 

vyhlášena stavební uzávěra v k.ú. Roztoky a k.ú. Žalov pro lokality Panenská I, 

Panenská II, Solníky, Na Dubečnici a Tiché údolí, se překotně nestavělo. Uzávěra byla 

termínována schválením regulačních plánů pro uvedené lokality. 

 

 Reakcí firmy Trigema na stavební uzávěru byla soudní žaloba města pro poškozování 

podnikání firmy, kterou podala hned 26. ledna. 

 31. ledna město Návrh na zrušení opatření obecné povahy dostalo do týdne 

k vyjádření.  

 Po zasedání zastupitelstva se celý spor medializoval. Věnovaly se mu deníky, Český 

rozhlas i Česká televize. Problém se netýkal pouze Roztok, ale všech velkých měst, kolem 

nichž developerské firmy stavěly jako o závod, bez ohledu na občanskou vybavenost obcí. 

 Pátý senát Nejvyššího správního soudu 27. února přerušil řízení a předal záležitost 

rozšířenému senátu. 

 Rozřešení přišlo až 31. srpna, kdy Nejvyšší správní soud návrh žaloby zamítl.  

Více v příloze kroniky. 
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 V letošním roce se pouze dokončovaly rodinné domy na rozprodaných parcelách 

v Solníkách a rozestavěný komplex bytových domů Bláha na křižovatce ulic 

Levohradecká a Přílepská. V průběhu roku byla udělena pouze jedna výjimka ze stavební 

uzávěry společnosti Amadet,a.s., vzhledem k dodržení jednotného urbanistického a 

architektonického celku s již schválenou výstavbou. 

 

 Pro další rozvoj Roztok byl vypracován integrovaný akční plán rozvoje města 

společností Deloitte, připomínky budou zapracovány do března 2008. 

 Zadán byl regulační plán Panenská II. 

 

 Hlavní stavební akcí v letošním roce byla oprava dešťové stoky v Nádražní ulici. 

  

Dešťová stoka 

 V souvislosti s vyústěním přeložky příjezdové komunikace do města (stavební úpravy 

na parkovišti Koruna) zadalo město průzkum statického stavu dešťové stoky v Nádražní 

ulici. 

 Stoka vede od paty schodiště z Tyršova náměstí v serpentině až po křižovatku ulic 

Nádražní a Tiché údolí, částečně pod komunikací (v serpentině) a částečně na ose mezi 

chodníkem a Nádražní ulicí. v délce 408 m. 

 Už v Památné knize Roztocké z r. 1875 - farní kronice je psáno: „18. května 1886 

byla zadána stavba silnice do horních Roztok. Pracovalo se na ní až do 1. září 1887. Po 

konečném dohodnutí bylo staviteli vyplaceno za stavbu silnice i s kanálem, který až 

k domu č. 4 proveden byl 24 000 zl.“ 

 Stoka byla vybudována i podle dokladů z Okresního archivu Prahy západ, týkajících 

se stavby silnice a stoky zároveň se stavbou serpentiny.  Před několika lety se provalila a 

zatopila sklepy přilehlé nemovitosti v Nádražní ulici, která tehdy patřila VÚAB. 

Havárie byla odstraněna, ale průzkum stoky proveden nebyl, a to ani po povodních v roce 

2002. 
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 16. dubna 2007 byl k dispozici průzkum statického stavu dešťové stoky, který 

konstatoval havarijní stav stoky, přímo ohrožující bezpečnost provozu na komunikaci, 

bezpečnost osob a přilehlých  nemovitostí. 

 Stoku spravuje vlastník, město Roztoky, který má podle Stavebního zákona 

povinnost udržovat ji v řádném stavu a zodpovídá za veškeré následky vzniklé 

případnou havárií.. 

 Proto 20. dubna 2007 vydal Stavební úřad Roztoky oznámení o záměru záchranných 

a udržovacích prací na dešťové stoce, dříve zvaný havarijní výměr. 

 Nejdříve začaly práce na sanaci havárie. Celá délka byla postupně zbavována nánosů, 

byl proveden průzkum georadarem a mikrogravimetrie v určitých úsecích pod komunikací. 

Projekt byl dokončen koncem června, žádost o dotaci byla podána 15. června. Byl také 

vybrán odborník jako technický dozor investora. 

 V červnu byli informováni zastupitelé o průběhu prací a rozpočtu (součást projektové 

dokumentace) na provedení prací, který převýší částku 8 mil. Kč. 

 Vzhledem k tomu, že byla stále uzavřena silnice přes Černý Vůl (viz ekologická 

havárie v kapitole Okolí Roztok a Bezpečnost) si řidiči krátili cestu přes Roztoky. Po 

jednáních na odboru dopravy v Černošicích a  odboru dopravy Magistrátu hl. města 

Prahy byl vypracován projekt s návrhem objízdných tras pro nákladní dopravu. 

 V průběhu května bylo vyhlášeno dopravní omezení, které po dobu havárie stoky 

zamezilo průjezd Nádražní ulicí nákladním automobilům nad 6 t, vyjma autobusů. Byly 

osazeny značky s omezením rychlosti a vymezena místa, kde právě probíhaly sanační 

práce. 

 Ke konci roku dostalo město dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 mil 

Kč na akci „Oprava havarijního stavu dešťové stoky v Nádražní ulici po přívalových 

deštích na jaře 2006“. Z rozpočtu města zastupitelstvo uvolnilo částku 4,704 tis. Kč jako 

spoluúčast města na dokončení akce. Práce byla dokončena do konce roku 2007. 

CD s archivními záznamy o výstavbě stoky i průběh letošní rekonstrukce v příloze kroniky. 

 

 Majitelé psů mají po zaplacení místního poplatku za psa za rok 2007 nárok na 

bezplatné poskytnutí sáčků na sběr psích exkrementů. 
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 Odpady: 

 Středočeský kraj každoročně vyhlašuje soutěž „My třídíme nejlépe“ pro všechny obce 

kraje, které jsou zařazeny do systému EKO-KOM. Obce jsou rozděleny podle počtu 

obyvatel do čtyř kategorií.V naší kategorii od 2 000 - 10 000 obyvatel bylo zařazeno 69 

obcí, hodnoceno bylo 4. čtvrtletí roku 2006 a 1. - 3. čtvrtletí 2007. V celkovém pořadí 

jsme byly vyhodnoceny na 4. místě. Výsledky v příloze kroniky. 

 Od společnosti EKO-KOM získalo město za rok 2006  a třídění odpadů 828 tisíc 

korun. Hodnota příspěvku je dána z hlavní části množstvím vytříděného komunálního 

odpadu. 

 EU příslušnou směrnicí požaduje od všech členských států zpětný odběr, oddělený 

sběr, následné zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení, což bylo zakotveno 

v novele zákona ČR o odpadech z roku 2005 . 

 Město uzavřelo smlouvu s kolektivním systémem EKO-LAMP na základě které byly 

v červnu do sběrného dvora umístěny speciální kovové kontejnery na použité světelné 

zdroje. EKO-LAMP přispívá na náklady sběrného místa a hradí veškeré náklady na 

přepravu a recyklaci. Ušetřené peníze město investuje do systému zpětného odběru. 

V rámci města Roztoky byl  v roce 2006 zajištěn sběr celkem 8,66 tun elektrozařízení, 

z toho 195 kusů chladniček. Znamená to úsporu 39 tisíc Kč (při ceně 200.-Kč/ks - náklad 

na odstranění chladničky jako nebezpečného odpadu). Na provoz sběrného dvora bylo 

přispěno částkou 3 038 Kč. 

 

 6. června vyšlo  mimořádné vydání Pražského deníku pro Roztoky s pozvánkou na  

9. června do Roztok na program Den s deníkem. Dokumentace v příloze kroniky. 

 

 Stalo se ve městě: 

 12. května proběhl v hezky upravené zahradě vůní u lékárny v Masarykově ulici další 

Jarní trh, který připravilo sdružení Roztoč spolu s Okrašlovacím spolkem za podpory 

města. Každý mohl nakoupit byliny, ozdobné květiny do oken, koření, keramiku 

z chráněné dílny, ochutnat výborný domácí chléb. 
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 27. července se v rámci cyklu Město občanům a občané městu natíral plot Městského 

úřadu. Barvu a občerstvení zajistil úřad, štětce byly soukromé. 

 Zúčastnilo se několik zastupitelů, radních a představitelů politického, kulturního i 

společenského dění v Roztokách. Dokumentace v příloze kroniky. 

 

 V červnu byl v Žalově otevřen obchod s biopotravinami a zdravou výživou Dary 

přírody, kam chodí hlavně maminky s malými dětmi a to nejen z Roztok. 

 

 Od září nabízí  řeznictví v ulici Jana Palacha teplé přesnídávky, 

 

 V Puchmajerově ulici byl otevřen nový obchůdek  Magdala - dárkové a dekorační 

předměty. Leták v příloze kroniky. 

 

 14. září byla na Tyršově náměstí otevřena nová internetová a samoobslužná místnost 

pro širokou veřejnost - Internet. Systém funguje na základě mincovních automatů. Je zde 

i automat na rozměnění bankovek. Otevřeno denně od 7.30 do 22.00 hod., zaváděcí ceny 

v měsíci září 0,70 Kč/ 1min., koncem roku 0,60 Kč  a tisk stránky na barevné tiskárně  

5 Kč.  

 

 22. září se uskutečnily, tentokrát na Tyršově náměstí před sokolovnou Roztocké 

řemeslnické trhy za účasti řemeslníků, výtvarníků, keramiků, řezbářů apod.. Velká účast 

obyvatel, kulturní program, poutavá nabídka originálních dárků. občerstvení i hezké 

počasí - vše se vydařilo.  

 

 Od listopadu nastalo v celé zemi veliké zdražování. Týkalo se hlavně pečiva, mouky, 

mléčných výrobků, másla, stoupala cena benzinu a od nového roku o 13% cena elektrické 

energie 

 

 4. prosince byl otevřen supermarket TESCO Na Dubečnici, v objektu byla současně 

otevřena prodejna Maso - uzeniny -  Novák 
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Celé dokončení areálu včetně zbývajících parkovacích míst a sadových úprav má být 

dokončeno do poloviny května 2008. 

 

 1. prosince starostka města slavnostně rozsvítila vánoční strom na Tyršově náměstí 

jako zahájení Adventu a součást Adventního dne pro celou rodinu.  
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Doprava 

 

 V únoru 2007 bylo zabráno obecní parkoviště v prostoru ulic Riegrova a Tiché údolí 

v blízkosti železniční dráhy pro zahájení prací nutných pro přeložku inženýrských sítí, 

sanačních prací na bývalých již odstraněných objektech a změně infrastruktury na 

přeložku komunikace II/242. 

 V průběhu roku byly však práce na přeložce silnice II/242 (práce zahájeny v loňském 

roce) pozastaveny pro nedořešené krytí dokončení archeologického průzkumu, viz příloha 

kroniky. 

 Silniční spojení s Prahou se tedy zatím nezměnilo, zato stále roste automobilový 

provoz,a prodlužuje se čekání u šraněk. 

 

Dopravní průzkum vytíženosti autobusů: 

 Ve dnech 9.,10. a 13. března (pátek, sobota a úterý) se v našem městě uskutečnil 

průzkum vytíženosti autobusových linek. Veřejná doprava je pro dopravce při současných 

cenách jízdného vždy ztrátová. Ráno jezdí přecpaný bus směrem do Prahy, zpět prázdný 

a večer naopak. Aby se jízdné nezdražovalo, musí se rozdíl doplácet. Ranní a odpolední 

špička je definována  jako „základní dopravní obslužnost“ a doplácí ji kraj, zbytek 

doplácí obce. 

 Po vyhodnocení průzkumu a jednání MÚ s ROPIDem došlo k posílení počtu 

autobusů. Od června jezdí busy o víkendu odpoledne po půl hodinách a  celotýdenně byl 

přidán spoj ve 22.20 a posunut  z 23.00 na 23.10 hod.  

 Zastávky busů v Praze od zastávky Podbaba do Roztoky-nádraží byly změněny na 

zastávky Na znamení, pokud není zájem o vstup nebo výstup, projíždí se. 

 Částku ve výši 190 tisíc korun na úhradu spojů rada doporučila a zastupitelstvo 

schválilo. 

 Na jednání dne 2. května byla dohodnuta se starosty okolních obcí změna podílu 

našeho města na financování linky č.350, na které se Roztoky dlouhodobě podílí 63%, od 

ledna příštího roku to bude 50% a v dalších letech se bude dále snižovat. 
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 Dopravní omezení v Nádražní ulici. 

V Nádražní ulici se v květnu objevily omezující dopravní značky. Důvodem byl stav 

dešťové stoky jejíž stav ohrožuje stabilitu komunikace. Více v kapitole Život ve městě.  

 

 Na přelomu března a dubna se na roztockém nádraží, konečné stanici městské linky 

Roztoky u Prahy - Praha Holešovice - Praha Libeň objevila první nová dvouvozová 

souprava s obchodním jménem Regionova, v hodnotě 20 milionů. Vozy mají zcela novou 

úpravu topení a větrání, účinnější brzdy a nově je řešen i prostor pro cestující. Do 

dvouvozové soupravy se vejde skoro 200 cestujících (84 míst k sezení, 105 k stání), část 

prostorů je nízkopodlažních, oba vozy mají stanoviště pro strojvedoucí, nemusí se 

obracet. Foto v příloze kroniky. 

 

 Od 2. července do 27. srpna došlo k rozsáhlejší opravě Masarykova nádraží v Praze.  

Oprava se týkala obnovy kolejiště a zabezpečovací techniky nejprve od Kladna a od 

Kralup. Nečekanou překážkou bylo podzemí pod kolejovým svrškem. Stavebníci narazili 

na obrovské podzemní nádrže a základy již neexistujících budov a kleneb sklepení. Nikde 

nebyly zakresleny a zmizely i z paměti lidí. 

 Vlaky od Kralup nad Vltavou nekončily na Masarykově nádraží, ale jezdily do 

stanice Praha Holešovice a pokračovaly dále do stanice Praha Libeň. Náhradní přepravu 

do centra zajišťovala městská hromadná doprava. Po předložení jízdenky z vlaku byl 

vydán ve vlakové stanici 14ti korunový lístek (pokud jste neměli předplatné), na který se 

mohlo dojet do centra. 

 Od září již osobní vlaky od Kralup dojížděly na Masarykovo nádraží, rychlíky 

z našeho směru nadále jezdily na nádraží Praha Holešovice nebo Praha Libeň. 

 V létě byly obnoveny čtyři koleje, druhá a třetí etapa opravy Masarykova nádraží 

proběhla v měsících září a říjnu. 

 

 8. prosince vstoupil v platnost nový jízdní řád Českých drah, tentokrát s většími 

změnami.  
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 Ruší se vzdálenostní intervaly a platí se přesně ujeté kilometry, in-karta zajišťuje 

slevu 25% z každé jízdenky, nyní i ze zpáteční. Na přípoj nyní čeká vlak nejvýše 5 minut 

Podražily i předplatní jízdenky. Pro majitele průkazek MHD Prahy, kteří si kupují 

jízdenku pouze z Roztok do Sedlce se vzhledem k malé vzdálenosti v km cena nezměnila.  

 Ráno přibyl jeden spoj na Městské lince, a měly by jezdit už jenom nové dvouvozové 

soupravy Regionovy. Jízdní řád a více informací v příloze kroniky. 

 

 

 Dopravní podnik hlavního města slavil v letošním roce 110 let od svého založení. 

Novinkou bylo zavedení možnosti zakoupení jízdenky SMS zprávou přes mobilní 

telefon. Zdražení  jízdenek a kuponů pražské MHD nastalo až od 1. ledna 2008. 

Více v příloze kroniky. 

 

 

 O trase severního obchvatu Prahy nebylo stále rozhodnuto a jeho výstavba se tím 

nadále odsouvá. Více v příloze kroniky. 

 

 

 21. prosince nastala historická událost, srovnatelná s naším vstupem do EU. 

Přestaly de facto existovat státní hranice České republiky. 

 Česko se začlenilo do takzvaného schengenského prostoru bez hraničních kontrol.  

Více v příloze kroniky. 
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Bezpečnostní situace 

 

 1.ledna 2007 došlo ke sloučení Policie České republiky okresního ředitelství Praha - 

západ a okresního ředitelství Praha - východ. Vznikl nový policejní útvar  Policie ČR 

Praha - Venkov, se sídlem Praha 5, Zborovská 13, který má za cíl zefektivnění práce a 

přiblížení policistů ve výkonu služby blíže k veřejnosti. Obvodní oddělení PČR zůstaly 

zachovány. 

 

 Městská policie v Roztokách byla v letošním roce nově vybavena vysílačkami a podle 

nové veřejnoprávní smlouvy s Úněticemi je oprávněna operovat i na jejich území. 

 

 Od května funguje ve městě oddělení Policie ČR - oddělení kriminální policie.  

 

 

 V noci z 18. na 19. ledna se přes celou republiku přehnala vichřice o síle orkánu. Na 

území Středočeského kraje usmrtila tři lidi a způsobila obrovské škody na majetku, 

životním prostředí i infrastruktuře. 

 Skupina ČEZ (České energetické závody) vyhlásila stav energetické nouze. 

 Škody na majetku pojišťovny odhadují na stovky milionů. 

 Od 18. do 20. ledna zasahovalo na 6 500 jednotek požární ochrany dohromady u  

téměř 5 800 případů.  Hasiči vyjeli k cca 4 000 mimořádným událostem, což byl nejvyšší 

počet od povodní v roce 2002. 

 Akcí se zúčastnili náš profesionální i dobrovolný sbor. Odstraňovány byly vyvrácené 

stromy a uvolněné střechy. Poškozena byla i střecha hasičské zbrojnice v Roztokách.  

 

 Prvotní kroky k zabránění úniku nafty při ekologické havárii 7. března , mezi 

Statenicemi a Černým Volem prováděla na místě  jednotka Hasičského záchranného sboru  

Středočeského kraje, stanice Roztoky. Vzhledem ke značnému rozsahu havárie byly 

povolány i další jednotky ze Středočeského kraje a  Prahy. O havárii v kapitole Okolí Prahy. 



 30 

 Sbor dobrovolných hasičů (SDH) svoji odbornou přípravu  provádí formou společné 

služby  u roztockých profesionálních hasičů., což umožňuje vyjet okamžitě s profesionály 

k zásahu. Profesionální jednotka vyjíždí od vyhlášení poplachu do dvou minut, 

dobrovolná jednotka do deseti minut. 

 

  20. května došlo v Kroupce k většímu požáru. V časných ranních hodinách vyhořel 

dům č. 72. Požár byl pozdě zpozorován a v době příjezdu první jednotky na místo bylo 

již celé patro a střecha v plamenech. Kromě místních hasičů  a SDH zasahovaly zde 

jednotky z Prahy, Libčic, Horoměřic a Hostivic. Zásah trval přes čtyři hodiny. 

 

 2. října v odpoledních hodinách hořelo podkroví Maxmiliánky. Hasiči museli 

odstranit celou střechu objektu. 

 24 října se požár opakoval, hořela dřevěná přístavba restaurace. 

 

 Celkem roztocká  profesionální jednotka zasahovala v roce 2007 u 166 zásahů. 

Nejvíce se zvýšil  podíl  dopravních nehod. 

 

 SDH  měl také méně obvyklé výjezdy k likvidacím včelích rojů. Jednotka je k tomu 

vybavena speciálním vysavačem. 

 

 Počátkem července bylo zakoupeno pro výjezdovou  jednotku SDH dopravní vozidlo  

Ford Ranger s pětimístnou kabinou  a úložným prostorem. 
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Zdravotnictví 

 

 Přehled poskytovaných zdravotnických služeb v příloze kroniky.  

 

 

 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Roztoky se 

věnuje především této činnosti: 

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

onkologické postižení, 

 pro kardiaky cvičením pod odborným vedením v Roztokách, 

 poradenskou činností pro sociálně právní tematiku, 

 pořádá zájezdy do pražských divadel, 

 pro své členy i ostatní zájemce uspořádal 8 zájezdů po České republice, 

 kurz základní výuky práce s počítačem, 

 poskytuje informační sdělení o činnosti v klubovně důchodců. 
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Školství 

 

Zápis do mateřské školy Spěšného 288 se konal 7. března. 

 

Zápis do mateřské školy v Havlíčkově ulici 1024 proběhl 15. března . 

 . 

 Z mateřské školy v Přemyslovské ulici se stala po loňské přestavbě mateřská škola 

s největší kapacitou v Roztokách - 89 dětí ve čtyřech třídách. Po dostavbě škole nezbyly 

peníze na úpravy zahrady, takže letošní jaro děti trávily na výletech s poznáváním okolí 

školy  i vzdálenějších míst. 

 V novém školním roce bylo do školky nově  přihlášeno 52 dětí, přijato jich mohlo být 

pouze 26.  

 

 Od 1. září byla otevřena první soukromá mateřská škola - Dětské centrum Žirafa 

v Roztokách - Žalově, Smetanova 1472. Více informací v příloze kroniky. 

 

 

 Od 1. ledna 2007 byly zvýšeny poplatky za obědy ve školní družině. 

 I. stupeň ze 17 na 18 Kč, 

 2. stupeň z 18 na 20 Kč jako důsledek zdražení energií. 

 V říjnu doporučila rada a schválilo zastupitelstvo uvolnění finančních prostředků ve 

výši 160 tisíc Kč na nutnou rekonstrukci vzduchotechniky kuchyně ZŠ, celková 

rekonstrukce má proběhnout o prázdninách v roce 2008. 

 

 5. a  6. února proběhl slavnostní zápis dětí do 1. tříd v Roztokách i v Žalově. 

 

 Učitelé základní školy se podíleli na tvorbě Školního vzdělávacího programu - Škola 

pro všechny, podle kterého se žáci 1.a 6. ročníku začali vzdělávat od školního roku 
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2007/2008. V dalších letech budou na tento program přecházet i další ročníky, v roce 

2010 to bude celá škola. Od sedmého ročníku se výuka rozšíří o další cizí jazyk. 

. 

 Škola se také podílí na mezinárodním projektu SOCRATES - COMENIUM, projekt 

na rozvoj škol. Jeho tématem je „Hodnocení bez hranic“ a cílem 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. 

 V květnu se uskutečnilo druhé projektové setkání v Norsku. Prezentace představily 

přehled neobyčejných metod v hodnocení na různých stupních škol i podnikání 

v jednotlivých zemích. 

 V listopadu se setkání konalo zde v Roztokách. 

 

 Naši žáci se zúčastnili matematické olympiády a olympiád v českém anglickém i 

německém jazyce a velmi dobře se umístili, viz příloha. 

 

 Ze žákovského parlamentu: 

Z ankety, kterou si žáci zadali ve svých třídách vyplynul zájem o bohatší nabídku ve 

školním občerstvení. Sestavili i seznam zboží o které se sortiment rozšířil. 

 Dále si žáci vyzkoušeli jak je obtížné hodnotit práci vlastní i jiných. 

Parlament vyhlásil pro žáky anketu, ve které hodnotili učitele jak umí naučit, vysvětlit 

látku, jejich spravedlnost a pochopení pro své žáky, ale také třeba smysl pro humor. 

Nikdo nepropadl, ale objevily se známky od jedničky až do čtyřky.  

Postřehy z ankety v příloze kroniky 

 

 V nabídce mimoškolních aktivit byla ve 2. pololetí zařazena logopedická prevence. 

Finanční spoluúčast rodičů 25 Kč za 30 minut.  

 

 Děti naší školy se zapojily do dvou sbírek na nemocné a postižené děti. Ve sbírce na 

hypoterapii postižených dětí bylo formou prodeje samolepek vybráno 2 780 Kč. Pro dětské 
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pacienty Onkologického oddělení FN Motol prodejem klíčenek, magnetek a náramků 

3 940 Kč. 

 

 Ve dnech 14. - 16. května žáci školy navštívili družební město Skawina, kde jim 

hostitelé připravili velmi bohatý kulturní i sportovní program. 

 

 V novém školním roce nastoupilo do 1. tříd 92 dětí. 

 

 Na prvních třídních schůzkách proběhla volba nových členů do Školské rady a pro 

rodiče novinka - 200korunový příspěvek, který tak jako na mnoha pražských školách 

bude využit pro zlepšení výuky, prostředí a odměny pro úspěšné žáky. 

 

 22. října proběhlo v Kulturním centru Zahrada na Chodově - Praha 4 slavnostní 

ocenění všech úspěšných žáků a studentů Středočeského kraje ve vědomostních, 

uměleckých i sportovních soutěžích za minulý školní rok. Naši školu zde zastupoval žák 

Jan Kulička, úspěšný řešitel matematické soutěže Klokan, kategorie Klokánek (4. a 5. 

tř.). Mezi 70 705 soutěžícími dosáhl maximálního počtu bodů a umístil se na 1. místě. 

 

 Školní knihovna je v budově školní jídelny, naproti školní družině. Je navštěvována 

žáky nejen v rámci vyučování, ale i v odpoledních hodinách. Probíhá zde výuka 

angličtiny pro žáky 1. stupně, družina se schází u Počteníčka. V současné době má 

knihovna 1550 knih, které využívají více žáci 1. stupně, vyšší ročníky hlavně pro 

povinnou četbu.  

 Od listopadu je zde k dispozici počítač s připojením na internet, tiskárna, skener, 

kopírka a dva fotoaparáty. 

 

 V listopadu proběhla výstava výtvarných prací  žáků ZŠ  „Roztoky očima dětí, aneb 

co se mi v Roztokách líbí a nelíbí“ v předsálí tělocvičny  TJ Sokol Roztoky. 
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 23. listopadu byl ve škole pro rodiče i ostatní zájemce připraven Den otevřených 

dveří. 

V příloze kroniky Výroční  zpráva školy. 

 

 

 10. prosince rada města odvolala ředitelku ZŠ Roztoky paní Mgr. Barešovou 

z funkce k 31.1. 2008 z důvodů závažných porušení a neplnění právních povinností 

vyplývajících z vykonávané funkce. Zároveň rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na 

funkci ředitele ZŠ Roztoky a pověřila paní Mgr. Alenu Gabalovou, dosavadní 

zástupkyni ředitelky, řízením ZŠ Roztoky od 1. února 2008 do jmenování nového ředitele 

po konkursním řízení. 
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Základní umělecká škola 

   

 V březnu se trio zobcových fléten zúčastnilo krajského kola soutěže ZUŠ a získalo 

dvě čestná uznání. 

 

 23. května se v žalovské tělocvičně představilo taneční oddělení, 

 24. května se konal v síni Zdenky Braunerové Veřejný a absolventský koncert ZUŠ. 

Absolvovalo sedm žáků I. stupně. Vystřídalo se 27 produkcí hudebního, literárně - 

dramatického a tanečního oboru. 

 

 Učitelský sbor byl rozšířen o učitele žesťových nástrojů, Jiřího Fouska, člena 

Symfonického orchestru hl. m. Prahy na lesní roh.  

 

 V červnu proběhl nábor dětí, které začínají 1. třídu ZŠ do ZUŠ.  

Na ZUŠ jsou otevřeny obory: hudební - klavír, akordeon, housle, violoncello, kytara, 

příčná flétna, zobcová flétna, klarinet, saxofon, 

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

  literárně dramatický - pro děti starší sedmi let, 

taneční - základy všech tanečních technik, balet, 

lidový tanec, taneční gymnastika, akrobacie. 

 V současné době je dost velkým problémem sestavování rozvrhu v jednotlivých 

třídách. Děti stále obtížněji nacházejí skulinky v čím dál více nafouknutých školních 

rozvrzích a v dalších aktivitách. 

 

 Škola je vylepšena řadou drobností, které zkvalitní vyučování, v příjemném prostředí 

nachází výraznější inspiraci pro tvořivou práci. 

 

 8. listopadu byl zahájen další ročních festivalu Roztocký podzim. V síni Zdenky 

Braunerové vystoupili  učitelé i žáci, jako hosté, kytarové trio a recitátor Alfréd Stejček. 
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  14. listopadu v sále hotelu Academic se představilo taneční oddělení doplňované 

hudebními čísly. 

 

 13. prosince žáci v síni Zdenky Braunerové uvedli v rámci Vánočního koncertu 18 

hudebních, tanečních a literárně - dramatických výstupů. Pěvecký sbor s Komorním 

orchestrem ZUŠ zakončili hezký večer uvedením známých i zcela neznámých koled. 
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Městská knihovna 

 

 Městská knihovna v letošním roce veřejnosti nabízela tyto výpůjční služby:  

knihy, časopisy, internet, kopírovací služby, fax.  

Informace o otevírací době a poplatcích za služby v příloze kroniky. 

 

 V rámci dotačního programu veřejných knihoven v kraji získala v průběhu roku  

finanční dotaci od Středočeského kraje, kterou využila na pořízení nábytku do studovny, 

počítače pro veřejný internet, projektoru včetně plátna pro veřejné přednášky, prezentaci, 

apod.  

 Celkové náklady dosáhly částky 90 000 Kč, dotace činila 40 000 Kč, částku 50 000 

Kč poskytlo město. 

 

 

Přednášková činnost: 

22. února - :přednáška „Příčiny civilizačních chorob a jejich prevence“, 

22.března - přednáška: „Potraviny a doplňky stravy a jejich vliv na vznik chorob“, 

19. listopadu - přednáška: „Jak na nemoci, rychle - efektivně - pohodlně.  

Vstup zdarma. 

 

 Městská knihovna v  roce 2007 - služby: návštěvníků 7 356  

   výpůjčky 30 046 

   internet  348 

   kopírování  974. 
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Církve 

 

Římsko katolická církev Roztoky  

 

 V roce 2007 se  v naší farnosti konalo 39 křtů a 8 církevních sňatků. 

 

  

Římsko katolická farnost Roztoky dostala nabídku od humanitární organizace Archa 

k návštěvě Arménie spojenou s  pomocí seniorům. Jednalo se o návštěvu v oblasti Gyumri, 

která byla v roce 1988 postižena velkým zemětřesením a do dnešní doby zde stále žijí 

mnozí lidé v provizorních podmínkách.  

  Do Arménie na podzim roku 2006 naši zástupci P. Petr Bubeníček a sestra Zdislava 

Janoušková přivezli darem peníze z první sbírky v naší farnosti. 

 Důležité pro další činnost bylo setkání s katolickým knězem arménského obřadu 

Grirorem Mkrtchyanem, který působí v  oblasti Gyumri, okolních vesnicích - hlavní 

centrum v Mets Sepasar a jednou za dva měsíce týden v Náhorním Karabachu. Byl 

navázán přímý kontakt jako vzájemná podpora farností nazývaná naším P. Bubeníčkem 

„adopce farností“ nebo „pomoc od srdce k srdci“. 

 Jinak v Arménii převládá arménská ortodoxní církev. 

 Arménský katolický farář, otec Grigor přijel na jaře roku 2007 do Roztok, kde byl 

hlavním hostem Svatovojtěšské pouti na Levém Hradci. Kázal při poutní mši svaté, 

besedoval s našimi farníky a účastnil se slavení liturgie Jana Zlatoústého, kterou vedl 

exarcha Ladislav Hučko - pražský řeckokatolický biskup. V Praze se pak setkal 

s kardinálem Miloslavem Vlkem. Na Levém Hradci ještě sloužil katolickou mši 

arménského obřadu v den památky obětí genocidy v Arménii. 

 V srpnu 2007 v  Náhorním Karabachu poblíž hlavního města Stepanakert 

zorganizoval otec Grigor z finančních darů zaslaných naší farností letní tábor „Tobě i 

mně“, kde na místě pomáhali i P.Petr Bubeníček a br. Prokop Šatava z naší farnosti. 

V rámci této pomoci byl např. také uspořádán pro děti z farností okolo Mets Sepasar 
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celodenní autobusový zájezd k jezeru Sevan, který byl pro ně velkým zážitkem. Je to 

jejich památné místo, kde však většina těchto dětí ještě nikdy nebyla. 

 Hned první návštěva našich zástupců odstartovala i pomoc dalších větších 

evropských humanitárních organizací působících v oblasti, které nyní pomáhají otci 

Grigorovi např. při zprovoznění stále nefunkčních školek v Mets Sepasar, v Kazanči 

apod. 

 Pomoc naší farnosti je nyní směrována na podporu dětí z chudých rodin a na některé 

aktivity farností otce Grigora. 

 Sbírky jsou vedeny na účtu naší farnosti, ze kterého jsou převáděny přímo na účet 

arménské farnosti otce Grigora.  

Další informace v příloze kroniky - CD ROM, kalendář) 
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 Církev československá husitská 

 

 K 72. výročí postavení a otevření Husova sboru CČSH v Roztokách se konala 28. 

října slavnostní bohoslužba při které bylo také připomenuto 89. výročí vzniku České 

republiky. Zazněly i duchovní písně s klavírním doprovodem v podání sl. Věry Velíškové. 

 

 V říjnu byly zahájeny vždy ve středu v Husově sboru biblické hodiny a začala také 

výuka náboženství. 

 

 11. října  byla poprvé otevřena „Křesťanská kavárna“, kde si mohou v klubovně sboru 

v přátelském kruhu popovídat věřící i bez vyznání .  

 

 Paní farářka v roce 2007 požehnala třem sňatkům, třem  křtinám a rozloučila se se 

šesti zemřelými. 

 

 Mimo svoji normální činnost uspořádala CČSH v Husově sboru několik velmi 

kvalitních koncertů.  

 

1. dubna se konal velikonoční koncert C & K Vocal. 

 

 14. června  literárně - hudební pořad   Já se tam vrátím z díla Františka Halase, 

Jaroslava Seiferta a Ludvíka Kundery. 

Více v příloze kroniky v kapitole Kultura. 

 

 CČSH uspořádala  během roku 4 sbírky pro humanitární účely, kde mimo šatstva, 

hraček, knih, povlečení, se sbírka rozšířila o dioptrické brýle pro Afriku. 
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Kultura 

 

 7. ledna - Naše Vánoce, hudební rozloučení s dobou vánoční, pořádal Roztoč. 

 

 28. ledna skončila ve Středočeském muzeu výstava Tvary a vůně perníku, otevřená 

již v roce 2006. 

 

 9. února byla otevřena výstava Proměny středočeského venkova II., akvarely  

B. Poláka v konfrontaci s fotodokumentací muzea, která potrvá do 22. dubna. 

  

 10. února se již po desáté uskutečnil v Roztokách Masopust. Letos se k veselí této 

tradice přidalo odhadem dva tisíce lidí. Ze zámečku se po svolení paní starostky 

společnost vydala přes celé město do sousedních Únětic. Při zastávce na Tyršově náměstí 

maškary rozbalily obří dáreček k 10. narozeninám obnoveného roztockého masopustu a 

založení sdružení Roztoč. Opět krásné bylo setkání roztockého a únětického průvodu na 

Holém vrchu, odkud se společně odebrali do únětického Kravína kde následovala do 

pozdních nočních hodin nefalšovaná tancovačka. 

 

 14. února uspořádalo sdružení Roztoč ve spolupráci s hotelem Academic v sále hotelu 

besedu s cestovatelem Rudou Švaříčkem Pururambo z cyklu Hosté National Geographic. 

Promítání filmu o lidech žijících dodnes na Nové Guinei v korunách stromů v souznění 

s přírodou na úrovni středověku a vyprávění zážitků, které život cestovatele přináší, 

vyprodalo zcela kapacitu kongresového sálu. 

 

 18. února skončila výstava z roku 2006 Jednou v roce na Vánoce II. 

 

 10. března se konalo na zámku v síni Zdenky Braunerové francouzské hudební 

odpoledne, které bylo výměnou za nedávnou návštěvu  roztockých a únětických přátel ve 

francouzském regionu. Chvíle s vůní šampaňského aneb písně a tance z Burgundska 
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připravilo společně sdružení Roztoč se Středočeským muzeem a sdružením Přemyslovské 

střední Čechy. Vystoupení probíhalo ve velice milé a přátelské atmosféře. 

 

 16. března předvedli stovce návštěvníků taneční choreografie děti ze sdružení 

Roztoč. 

 

 18. března byla uzavřena výstava z roku 2006 Sbírání Ivy Hüttnerové, kterou po 

dobu trvání spolu s úspěšnými vánočními výstavami navštívilo kolem pěti tisíc 

návštěvníků.  

 

 V březnu v hotelu ACADEMIC byla výstava fotografií p. Stanislava Boloňského. 

 

 22. března se konala v Městské knihovně přednáška na téma Potraviny a doplňky 

stravy a jejich vliv na vznik chorob.  

 

 25. března - v hotelu ACADEMIC představení Monology vagíny, které bylo 

okamžitě vyprodáno a sál nestačil. Muselo být ještě přidáno odpolední představení..  

 

 28. března - přednáška Mgr. Marcely Šášinkové: Domácí účetnictví Zdenky 

Braunerové, pořádal Vlastivědný klub. 

 

 3. dubna  - výstava fotografií „Roztoky včera a dnes“, infocentrum muzea. 

CD v příloze kroniky. 

 

 4. dubna byla ve Středočeském muzeu otevřena výstava Zvířata uprostřed 

velkoměsta. Představilo se na ní 90 druhů ptáků, 50 druhů ryb, různí obojživelníci, plazi 

i savci, žijící mezi námi, stručně byla zmíněna i flora Prahy a její geologická minulost. 

Výstava byla otevřena do 30. září. 

 

 5. dubna - výtvarná velikonoční dílna - malování vajíček a pletení pomlázek. 
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 12. dubna se konala v sále hotelu Academic druhá přednáška z cyklu Besedy 

s partnery časopisu National Geographic, Češi v Antarktidě, film a beseda o zážitcích při 

stavbě i výzkumu na české vědecké stanici. 

 

 Od 18. dubna do 19. srpna proběhla v muzeu výstava Česká auta - hračky a modely, 

kde si přišli na své především pánové všeho věku. 

 

 24. dubna byla na MÚ otevřena výstava , Jiří Pištěk - Roztoky včera a dnes z ptačí 

perspektivy. Některé ukázky v příloze  č. 1 kroniky v kapitole Město Roztoky,historie. 

  

 Koncem dubna se v sále hotelu Academic představil skvělý Spirituál kvintet. 

Vyprodaný sál a báječná atmosféra. 

 

 8. května na nádvoří zámku se uskutečnil 28. ročník výstavy historických vozidel 

Veteráni. 

 

 11. května byla ve Středočeském muzeu k 50tému výročí jeho založení otevřena 

výstava Od úsvitu do soumraku, která představila práci muzejních archeologů. Bylo zde 

ke shlédnutí vše, co předchází archeologickému výzkumu než se začne kopat, samotný 

výzkum i konzervace nálezů, které skončí v depozitáři. Ročně se v muzeu sejde několik 

stovek oznámení o stavebních řízeních, žádostí o vyjádření, ohlášení staveb, takže než se 

začne kopat, stráví archeolog také dost času před počítačem. Počítač byl umístěn i na 

výstavě a na něm prezentace vybraných archeologických výzkumů. Výstava byla 

ukončena 16. září. 

 

 V Music club Tornero proběhla 11. května další hip-hopová akce v Roztokách, HIP - 

HOP CONNECTION. Akce začala projekcí skateboardových a snowboardových videí, 

následovala hudební produkce. Vstupné 100.-Kč. 
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 V Roztokách také sídlí divadelní soubor Liduščino divadlo, profesionální zájezdové 

divadlo, soubor bez stálé scény. Jeho hlavní náplní je práce pro děti a mládež, činoherní 

představení s bohatou výpravou, písničkami a výjevy v černém luminiscenčním divadle. 

 Zakladatelka a ředitelka divadla paní Ludmila Císařová byla zařazena do 

Almanachu osobností roku 2005, stala se místopředsedkyní Svazu autorů a interpretů a 

členkou Rady uměleckých obcí. 

 

 18. května v žalovské tělocvičně hrálo Intimní divadlo jedno ze svých nejúspěšnějších 

představení „Mrchy“. Nabitá tělocvična se opravdu pobavila, vešlo se do ní podstatně 

více diváků než do sálu hotelu Academic. Organizátory představení, sdružením Dost, 

byla za cenu vstupenek zakoupena nová zadní opona, krytí oken, vybavení šatny pro 

účinkující a za malý zbyteček část barev na vymalování tělocvičny.  

 

 19. května - již třetí návštěva u Zdenky Braunerové - uspořádalo v ateliéru 

Středočeské muzeum v rámci Mezinárodního dne muzeí. 

 

  24. května - Veřejný koncert  ZUŠ v síni Zdenky Braunerové. 

 

 4. června připravilo občanské sdružení  D O S T. ke dni dětí Veselou pohádku pro 

všechny děti z Roztok, kterou zahrálo divadlo Krapet v žalovské tělocvičně kam dorazilo 

asi 60 dětí. 

 

 14. června uspořádala CČH v Husově sboru krásný literárně hudební pořad Já se tam 

vrátím…z textů F. Halase, J. Seiferta, a L. Kundery s hudbou J. Suji a B. Martinů. 

 

 17. června se konal opět po dvou letech koncert Jaroslava Huťky a Radima Hladíka, 

tentokrát ne v tělocvičně, ale v sále hotelu Academic. 

 

 23. června byla zahájena výstava 15. letní keramická plastika, která  park u zámku 

obohatila do 30. září. 
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 23. června se rozjel v areálu občerstvení U šraněk další Rozkřik, letos v písničko-

rockovém duchu. 

 

 9. září byl na Tyršově náměstí uspořádán Den pro celou rodinu. - zábavné pořady pro 

všechny věkové kategorie. 

 

 11. září byla v galerii Academic otevřena výstava Jana Šibíka - Ženy z Kibery na 

pomoc africkým ženám nakaženým AIDS. 

 

 12. září byla ve Středočeském muzeu otevřena výstava Sklo jako obal - z historie 

užitkového skla. Výstava potrvá do 13. dubna 2008. 

  K výstavě byla vydána i obrazová publikace České láhve a další obalové sklo, která 

vychází z obsahu výstavy a pojednává o vývoji obalového skla, vývoji jeho výroby podle 

jednotlivých oblastí od středověku do současnosti. Publikace je určena široké veřejnosti a 

nemá zatím v českých zemích obdoby. 

 

 15. září u příležitosti Dnů evropského dědictví (téma Památky, řemesla, lidová 

tradice) a zakončení archeologické výstavy Od úsvitu do soumraku k 50. výročí vzniku 

muzea připravilo Středočeské muzeum program s výrobou neobvyklých hraček Hračky od 

pravěku do 20. století. Návštěvníci si mohli pod odborným vedením zhotovit hračky se 

kterými se dnes už nelze setkat, zvířátka a nádobky z keramiky, hliněné panenky, 

perníky apod.. 

 

 V přednáškovém sále  Středočeského muzea byla otevřena výstava Roztoky - 5 let po 

povodních. Připomínka v příloze č.l, Město Roztoky, historie. 

 

 15.září se v občerstvení U šraněk konal podzimní Rozkřik. 

 

 23. září přednesla Marta Kubišová v hotelu Academic svůj recitál Já jsem já. 
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 2. října byla v zámku zahájena výstava Zlatý věk japonských krasavic, dřevořezby 

ze sbírek Západočeského muzea v Plzni, která byla otevřena do 25. listopadu 

 

 28. října připravilo Středočeské muzeum v ateliéru Z.B. Vzpomínky na Francii, 

v rámci dne Středočeského kraje. 

 

 2. listopadu uspořádalo sdružení Roztoč v Tichém údolí Lampiónový průvod, končící 

u osvětleného rybníčku před Kolibou vedle Maxmiliánky.  

 

 3. listopadu se v naplněném sále hotelu Academic uskutečnil koncert Hany a Petra 

Ulrychových, průřez jejich dlouholetou tvorbou, který byl pro všechny přítomné velkým 

hudebním zážitkem. 

 

 4. listopadu opět hostil vyprodaný sál hotelu Academic legendu - Jiřího Schmitzera. 

 

 8. listopadu byl v síni Z.B. zahájen Roztocký podzim - 2. ročník festivalu ZUŠ. 

 

 14. listopadu byla ve Středočeském muzeu otevřena výstava  Dítě, dětství, mateřství, 

která ukázala proměny péče o dítě předškolního věku od 19. století do poloviny 20. 

století. Výstava potrvá do 16. března 2008. 

 

 24. listopadu v sále hotelu Academic proběhl velmi úspěšný Den tance a pohybu. 

 

 28. listopadu se v síni Zdenky Braunerové konala další přednáška z cyklu Besedy 

s autory  časopisu National Geographic Cuba  Libre, film a beseda. 

 

 30. listopadu - 1. prosince proběhl již 6. ročník Knižního trhu, jehož výtěžek byl 

použit k nákupu knih pro školní knihovnu. V letošním roce to byla částka 17 700Kč. 

 

 3. prosince se konal  Adventní koncert duchovní hudby na Levém Hradci. 
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 Od 7. prosince do 27. ledna 2008 proběhla v muzeu výstava Betlémy, tentokrát 

třebíčské, která navázala na představení významných oblastí tradičního betlemářství. 

 

 8. prosince pracovníci muzea připravili Dětský advent v muzeu s bohatým 

programem.  

 

 8. prosince sdružení Roztoč ve školní jídelně ZŠ připravilo Vánoční trhy, kde  

prodávají děti v rolích trhovců svá rukodělná originální dílka. 

 

 13. prosince ZUŠ - Vánoční koncert v síni Z.B. 

 

 16. prosince uspořádala CČH ve svém sboru koncert klasické hudby s interprety 

z Národního divadla v Praze. Zaplněný sál Husova sboru prožil nevšední zážitek. 

 

 16. prosince se konalo divadelní představení Nebyla to pátá, byla to devátá v režii 

Jiřího Menzela. 

 

 19. prosince uspořádalo sdružení Roztoč na zámku koncert Kubelkova tria pod 

 názvem Japonská mozaika. 

  

 23. prosince tentokrát v hotelu Academic zazněl tradiční koncert C&K VOCALU., 

tentokrát biblické příběhy inspirované Starým a Novým zákonem, koledy a Vánoční mše 

J.J.Ryby. 

 

 23. prosince již po osmé uspořádalo sdružení Roztoč Živý Betlém. Pastýři a andělé 

pěli, tři králové vzdali hold betlémské rodině a domů si každý odnášel svíčky 

v lucerničkách s betlémským světlem.  

 Toto světlo, zapálené od svíčky v Chrámě narození v Betlémě, každoročně přivezou 

skauti do Evropy jako symbol lásky, naděje a přátelství. 

Podrobnější dokumentace k jednotlivým akcím v příloze kroniky. 
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Muzeum 

  

 Středočeskému muzeu bylo v letošním roce už 50 let!  

 Středočeské muzeum patří mezi nejmladší regionální muzea. Po mnohaleté činnosti 

dobrovolných vlastivědných pracovníků byl vytvořen v roce 1953 Vlastivědný odbor při 

Osvětové besedě, jehož programem byla i záchrana chátrajícího roztockého zámku, v té 

době užívaného státním statkem. 

 1. srpna 1958 bylo zřízeno Okresní vlastivědné muzeum se sídlem v zámku 

v Roztokách u Prahy. 

 Období let 1957 - 1961 byla budována nová organizace, prováděna generální 

rekonstrukce a úprava okolí. Poprvé byly zámecké prostory zpřístupněny veřejnosti v roce 

1961. 

 V roce 1963 bylo muzeum společně s pěti dalšími delimitováno pod Středočeský KNV 

jako Oblastní muzeum.  

 Změna v postavení i činnosti muzea nastala v roce 1975, kdy se stalo jedinou 

krajskou muzejní organizací - Středočeským muzeem. 

 Po získání objektů areálu Braunerova mlýna a jejich rekonstrukci se do nových 

prostor z areálu zámku přemístilo ředitelství, odborná a administrativní pracoviště, 

depozitáře a nové laboratoře pro konzervaci sbírek. V 90. letech vzniklo detašované 

pracoviště muzea v Libčicích, kde jsou v současné době depozitáře archeologického 

oddělení. 

 Od 1. října 2001 je zřizovatelem muzea Středočeský kraj. 

 Od poloviny letošního roku byla po výběrovém řízení jmenována již pátá ředitelka 

muzea,  PhDr. Zita Zemanová. 

 

 Publikační činnost muzea: 

 Deníky Zdenky Braunerové 1873 - 1878, 175 str. 39 obrázků, cena 199.- Kč, 

navazuje na již vydanou edici Deníku z italské cesty. 

 V roce 2007 navštívilo Středočeské muzeum v Roztokách 35 834 návštěvníků. 
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Roztoč 

 

 Letošní rok byl jubilejním - desátým rokem sdružení Roztoč. 

 

 První velká akce tohoto roku byl určitě 10. února také již desátý Masopust 

v Roztokách a Úněticích.  

Více v kapitole Kultura. 

 

 Nově byly otevřeny hudební kroužky. 

 Moderní kytara  -  pro děti od  9ti let i dospělé 

Hrátky s flétničkou  -  pro děti od 4 do 9ti let, formou hudebních hrátek, říkadel a 

veselého pískání. 

 

 Rekonstrukce nových prostor v Havlíčkově ulici: 

 Dlouho nevyužívaný prostor v Havlíčkově ulici, který město poskytlo sdružení 

Roztoč k využívání pro zájmovou činnost dětí i dospělých se první březnový víkend 

změnil. Na dvacet dobrovolníků prostory bouralo a vyklidilo, aby mohla být započata 

odborná rekonstrukce stavební firmou. 

 

 V rámci projektu „Podpora příležitosti pro práci a vzdělání“ financovaného 

z globálního grantu EU byly otevřeny kurzy Pečení - vaření, Květinářství, Košíkářství a 

od března nový kurz Práce se dřevem. Do kurzu se přihlásilo 16 starších dětí. Probíhal 

formou půldenních až celodenních lekcí od března do září, 1 lekce za měsíc, registrační 

poplatek 30.-Kč. 

 Celkem se do všech čtyřech kurzů přihlásilo 55 dětí, z nichž 35 je úspěšně 

absolvovalo.  

 

 Setkání před školkou - program pro rodiče s malými dětmi ve věku od 2 do 5 let. 

 

30. března proběhla Valná hromada sdružení Roztoč s doprovodným programem. 
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 Ocenění práce výtvarného ateliéru JoE, který pracuje v rámci zájmové činnosti 

sdružení Roztoč.  

 Žák Jiří Kaftan získal za své dílo „Město“ nejvyšší ocenění v japonské Jokohamě 

v prestižní mezinárodní výtvarné dětské soutěži. Jeho dílo zvítězilo mezi 23 889 dalšími 

obrazy z 85 zemí světa.  

V květnu si dojel do Japonska pro ocenění spolu s lektorkou - výtvarnicí Ladou 

Křesadlovou-Krupkovou. 

 

 Přehled kroužků a kurzů pro děti i dospělé na školní rok 2007/2008 najdete v příloze 

kroniky. 
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Rožálek 

 

 Mateřské centrum ke konci června ukončilo pronájem v Husově sboru a od podzimu 

se schází v novém prostoru pod školní družinou.  

 Jeho činnost se vyhranila na sociální, komunikační a poradenskou službu.  Poskytuje 

služby pro běžný život rodiny - setkávání s novými přáteli, odborné rady na odborná 

témata od pozvaných odborníků, v případě potřeby odbornou krizovou intervenci 

(telefonní nebo osobní). Společně také jezdí plavat do bazénu v Kralupech. 

 

 Pravidelně je otevřeno: 

pondělí 9.30 - 11.30 - cvičení  pro ženy s hlídáním dětí 

úterý 9.30 - 11.30 - výtvarné tvoření pro malé děti 

středa 16.30 - 18.00 - výtvarné tvoření pro děti 

čtvrtek 16.30 - 18.00 - výtvarné tvoření pro děti školkového věku 

pátek 9.30 - 11.30 - cvičení pro ženy s hlídáním dětí 

 

 

 Den dětí slavily děti již na školní zahradě ZŠ v Roztokách a opravdu se vydařil. 
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Sport 

 

 Tělocvičná jednota Sokol Roztoky má asi 530 - 540 členů, 5 sportovních oddílů - 

atletika, volejbal, nohejbal, stolní tenis, kulturistika, oddíl turistiky mládeže, šachy pro 

děti a největší odbor sokolské všestrannosti s 350 členy. Tento odbor  je rozdělen na 

několik oddílů: rodiče s dětmi, předškolní žactvo, gymnastika a aerobik pro žákyně, 

aerobik pro ženy a zdravotní tělocvik. 

O chod organizace se stará kromě cvičitelů a trenérů sedmičlenný výbor a tři zaměstnanci 

na částečný úvazek - správce, hospodářka a uklízečka. 

 Naše župa Jungmannova má 50 jednot, v celé republice ČOS 41 žup (1140 jednot). 

 

 Tradiční Tříkrálová Okoř, tentokrát přesně 6. ledna proběhla za hezkého počasí s cca 

750 účastníky, z toho kolem 200 jen z Roztok.  

 Start na Veleslavíně, přes sv. Juliánu, k číčovické kapli na buřtíky a svařák a potom 

Okoř se skupinou historického šermu a Matusem (Malé turistické sázení), v cíli na 

roztockém zámku pak uvítání Třech králů. 

 

 31.března proběhl opět Nohejbalový turnaj dvojic k zahájení sezony. Bohužel nás při 

přípravě zastihla smutná zpráva o smrti našeho kamaráda Josefa Kazimoura, který na 

turnajích zajišťoval občerstvení a na jeho palačinky, bramboráčky, gulášek i jiné dobroty 

se všichni těšili.  

 Na jeho počest  byl turnaj přejmenován na Memoriál Josefa Kazimoura. 

Přihlášeno bylo rekordních 24 družstev. Turnaj byl otevřený, takže zde byli hráči hrající 

v reprezentaci až po hráče hrající pouze pro zábavu. Hrálo se nepřetržitě na čtyřech 

kurtech od půl desáté do půl sedmé večer, celkem 110 zápasů.  

 

 15. dubna se Sokol Roztoky, oddíl aerobiku zúčastnil soutěže o Župní princezničku 

aerobiku. Ve II. věkové kategorii (1996/97) obsadila Petra Moulíková první místo za 

Sokol mezi soutěžícími i v celkovém pořadí II. věkové kategorie. 
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 19. května se uskutečnil první výlet na kolech. 18 cyklistů se vydalo z náměstí 

k Holému vrchu, Trojanovu mlýnu a dále přes Únětice na Okoř. 

 22. září připravila TJ Sokol Roztoky další výlet na kolech s tematickými zastávkami. 

Trať vedla na Klecany, Máslovice a dále podle zdatnosti 2 různé okruhy cestou zpět.  

 

 Hráčům stolního tenisu Roztoky B se opět podařilo zvítězit v soutěži okresního 

přeboru druhé třídy. 

  

 

 100 let skautingu 

 Roku 1907 britský generál Robert Stephenson Smyth Baden-Powell uspořádal s 20 

hochy první tábor na ostrůvku Brownsea. Tento tábor se považuje za zrod skautského 

hnutí. První budíček chlapců se troubil 1. srpna 1907 v 8 hodin ráno. 

 Skaut rychle pronikal do celého světa. O dva roky později byl založen dívčí skauting. 

 Skautská idea je vyjádřena skautským slibem, zákonem a heslem. 

 Antonín Benjamín Svojsík, středoškolský profesor tělocviku začal u nás organizovat 

český skauting po svém návratu z Anglie v roce 1911. Dívčí skauting začal v roce 1912, 

až po třech letech byl přijat do skautského hnutí. 

 Oslavy začaly 19. dubna, kdy byl slavnostně vyvěšen obří skautský šátek na 

Petřínské rozhledně. 21. dubna proběhla velká narozeninová party v Praze na 

Staroměstském náměstí, kterou byly zahájeny oslavy 100 let ve všech zemích světa. Nyní 

se skautuje v 216 zemích na všech kontinentech. 

 Náš oddíl měl 20. dubna oslavu jednak doma ve své klubovně, potom se zapojil do 

oslav v Praze. 

 6. října uspořádal 1. oddíl skautek při této příležitosti setkání všech svých členek, 

skautujících od roku 1990, kdy byla činnost oddílu obnovena. 

 

 Závodní sezonu 2007 otevřel Roztocký FeederCup - rybářské klání. Startovalo 47 

soutěžících včetně 4 juniorů a celé „feederové špičky“ ČR. Startovní pole bylo rozděleno 

na dva úseky. První v kanále naproti ostrovu pod „penicilinkou“, druhý od ústí 
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Únětického potoka. I přes velký nezájem ryb o návnadu se nachytalo 110,3 kg ryb 

v pestré škále rybích druhů. 

 29. září uspořádal oddíl již 3. ročník rybářských závodů „Roztocká vydra“. Na 

Vltavě, mezi ústím potoka a přívozem.se soutěžilo ve všech věkových kategoriích. 

  

 V květnu byl oslaven první rok v Tenisovém areálu Žalov, v říjnu pak rok od 

postavení přetlakové haly, takže se tenis může hrát celoročně. Pan Filip Vopravil zde 

provozuje svoji tenisovou školu, které je vyhrazeno každý týden 50 treninkových hodin a 

pořádány jsou i víkendové turnaje. 

 22. prosince zde byl uspořádán první halový turnaj roztockého tenisového klubu LTC 

Roztoky ve čtyřhrách. Mezi sebou bojovalo 8 dvojic, ze kterých si nejlépe si vedla dvojice 

M. Pastyřík a L. Valda. 

 

 2. června se rekordní počet tří set dětí vydal do Pohádkového lesa po tříkilometrové 

trase s různými potvůrkami. Doprovodilo je nejméně dvě stě rodičů či prarodičů, zněla 

zde čeština, slovenština, ruština i angličtina. V cíli je čekalo zdarma u tomboly asi pět 

stovek domácích buchet., které obětavě napekla Jitka Ramdanová. 

 

  28. července se mnoho příznivců i zvědavců přišlo podívat na nultý ročník závodu 

DirtJump - Roztocký pohár 2007. Sešlo se 30 jezdců z různých koutů republiky, 23 jelo 

kategorii velkých kol MTB, 7 kategorii malých kol BMX. K vidění byla různá salta, 

otočky či pouštění kola ve vzduchu. Osm nejlepších postoupilo do finále.  

Záznam závodu na CD ROM v příloze kroniky. 

 

 Martina Plašilová (rodačka z Roztok) vybojovala spolu s reprezentační posádkou na 

korejské řece Naerinchon titul absolutních mistryň světa v kategorii šestimístných raftů. 

 V hotelu Academic se s ní i kapitánkou raftu konala beseda, kde děvčata promítla 

film i poutavě vyprávěla o prostředí a průběhu závodů a zodpovídala také na četné 

dotazy diváků. 
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 17. a 18. února se mladí fotbalisté zúčastnili Halového turnaje dorostu a přípravek 

v Davli, kde dorost obsadil šesté místo. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen 

roztocký Vojtěch Snopek. 

 

 Přípravka fotbalistů skončila po podzimní části na hezkém třetím místě. 

Překvapením byli také žáci - nováčci okresního přeboru, kteří po podzimní části obsadili 

druhé místo. 

 Roztocké „A“ mužstvo  měl  poslední zápas přeložen až na jaro.Tabulky v příloze kroniky 

  

 4. prosince vybojovalo  družstvo chlapců ZŠ Roztoky 2. místo ve florbalovém turnaji 

Prahy západ. a to jen menším počtem vstřelených branek. 

 

 Od 23. - 27. prosince se v areálu TJ Sokol  Roztoky  díky dobrovolníkům a Sboru 

dobrovolných hasičů opět bruslilo! 
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Okolí Roztok 

 
 28. února se konala valná hromada zájmového sdružení Přemyslovské střední 

Čechy, kde mají Roztoky své zastoupení. Jako člen předsednictva byl opět zvolen 

Jaroslav Huk a Jitka Tichá, reprezentující sdružení Roztoč, bude předsedat výběrové 

komisi, která posuzuje podle předem stanovených kritérií projekty, z nichž se vybírají ty, 

na které bude přiřčena dotace.  

  

Přemyslovskou divadelní orbu - PřeDivO 07 v týdnu od 21.do 27. září v letošním roce 

přivítalo město Slaný, které tak navázalo na její 1. ročník, který se konal  v Roztokách a 

Úněticích. 

 

 

Ekologická havárie na trase Statenice - Černý Vůl 

 7. března došlo na trase Statečnice - Černý Vůl k havárii cisterny převážející 

motorovou naftu. 30m3 uniklo do okolního prostředí, z velké části byl zasažen i Únětický 

potok, který se vlévá do Vltavy. Sanační práce a provedení testů určily míru ohrožení. 

Lokalita se nenachází v žádném ochranném pásmu, kontaminovaný Únětický potok ale 

protéká pásmem vodního zdroje pro hromadné zásobování obce Únětice. Vzorky byly 

odebírány statickým i dynamickým odběrem. Analýza potvrdila zasažení zeminy, 

podzemní vody, vody v domovních studních i povrchové vody. Nepotvrdila se 

kontaminace chovných rybníků ani soutoku Únětického potoka s Vltavou. 

 Na odstranění kalamity byly použity norné stěny (cca 20), odčerpání 

kontaminované vody, zásyp hydrofobním sorbetem. Kontaminovaný odpad byl 

zlikvidován ve spalovně nebezpečných odpadů v Ústí nad Labem. Po vyčištění byla 

oblast testována zemními vrty. Spodní voda nebyla zasažena. Z prostoru bylo odvezeno 

1104,87 t nebezpečné zeminy. Oblast bude dále pod dohledem.  

 Prvotní kroky k zabránění úniku nafty prováděla na místě jednotka Hasičského 

záchranného sboru Středočeského kraje, stanice Roztoky. Vzhledem ke značnému 
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rozsahu havárie byly povolány i další jednotky ze Středočeského kraje a Prahy. celkem 

zasahovalo 59 hasičů. 

 Havárie měla velký dopad i na dopravu, dlouhodobě uzavřená silnice z Horoměřic 

na Velké Přílepy a dále na Kralupy nad Vltavou. Denně touto silnicí projede na dvacet 

tisíc aut, v tom čtyři tisíce nákladních aut, kamiónů a autobusů. 

To vše jezdilo přes Únětice a do doby uzavírky i Roztoky. 

 

 10. června proběhl v Libčicích nad Vltavou již VI.ročník festivalu Tichý hlas pro 

Svatou zemi, kde se setkávají hudebníci, křesťanští i židovští duchovní, věřící i nevěřící a 

všichni, kterým záleží na tom, aby v Izraeli a v celé Svaté zemi jednou zavládl pokoj. 
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Počasí 

 

 Po teplém začátku ledna, kdy se teploty přes den pohybovaly kolem +10o C, se hned 

připomněla zima. 11. ledna byl sice velmi nepříjemný ledový vichr, ale 18. ledna se 

republikou prohnal orkán Kyrill. Na hřebenech hor měl rychlost přes 200 km/hod., 

v Praze a okolí přes 100km/hod. Škody především v lesních porostech byly obrovské. 

Sama jsem v té době byla na Šumavě v Železné Rudě a zastavil se tam život. Bylo 

naprosto zpřetrhané elektrické vedení, obrovské polomy přes které se nedalo dostat do 

vyšších poloh, silnice i železnice byly zablokovány spadanými stromy. Nešly počítače, 

vzájemná informovanost vázla, na chatě nešlo topení a při svíčkách jsme prožily dva dny, 

než byla pro autobusy uvolněná silnice. Železnice mezi Železnou Rudou a Nýrskem byla 

dále neprůjezdná, dopravu zajišťovaly autobusy, až z Nýrska vlak. Elektřina nešla 3 

dny. Spoušť v lesích se bude odstraňovat dlouho. 

 V Roztokách byla 18. ledna večer bouřka se sprškou krup, která srazila teplotu z 13o 

na 8o C.  

 Jinak byla zima nejteplejší za 45 let, následovalo krásné jaro a v létě jsme se také 

pěkně ohřáli. Zato zima přinesla již v listopadu velkou sněhovou nadílku pro celou 

republiku.   

Bilancování ročního počasí odborníkem a více informací v příloze kroniky. 
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