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Město Roztoky
Připomenutí historie
V letošním roce si připomínáme 115 let od povýšení obce na městys v roce 1893.
Status městyse přestal být používán po únorovém vládním převratu (1948), zhruba od
roku 1950.
Před 40 lety, 17. května 1968 byl Usnesením Středočeského krajského národního
výboru podle §12, odst.1, zák.č.69/1967 Sb. o národních výborech v Roztokách zřízen
městský národní výbor s okamžitou platností, což bylo podle vyjádření Státního
oblastního archivu v Praze automatickým povýšením na město.
V důvodové zprávě k usnesení je psáno: “Roztoky mají 5 968 obyvatel, kteří bydlí
v 1 342 domech. Počítá se s další výstavbou. Jde o obec, která je kulturním i
hospodářským střediskem pro okolní obce. Stavební uspořádání obce plně odpovídá městu.
Jsou zde vybudovány veškeré inženýrské sítě. V Roztokách je 36 prodejen a provozoven,
která zajišťují zásobování a služby obyvatelstvu. Je zde ZDŠ, 3 MŠ, 1 jesle, 2 kina,
Lidová škola umění, muzeum, MLK a pobočka STSP. Aparát MNV má 9,1 stálých
pracovníků. Obec vznikla kolem roku 1 200 a v roce 1893 byla povýšena na městys.
Kopii usnesení Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou jsem
získala od Státního oblastního archivu v Praze jsem předala do archivu Středočeského
muzea v Roztokách.
Po té byl městem navržen znak města.
Ze získaných záznamů z Národního archivu vyplývá,že znak byl navržen nejdříve se
čtyřmi poli. Podle pravidel heraldiky bylo ale doporučeno znak zjednodušit pouze na dvě
pole. Návrh byl přijat a znak města byl schválen na slavnostním zasedání městského
národního výboru dne 27. října 1968. Popis historie jeho vzniku, kopie z Národního
archivu, jsem předala do archivu Středočeského muzea v Roztokách.
V současné době město pokrývá plochu 8,44 km2 a má 149 ulic.
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12. února uplynulo 85 let od úmrtí MUDr. Čeňka Rýznera (9.1.1845 - 12.2.1923),
významného lékaře a archeologa, který v r. 1866 nastoupil jako obvodní lékař
v Roztokách. Později pracoval jako újezdní lékař i pro okolní obce.
Intenzivně se věnoval archeologickému průzkumu (pojmenoval kultury Únětickou a
Řivnáčskou). Materiály a dokumentace jeho archeologického průzkumu jsou součástí
sbírek Národního muzea v Praze a Středočeského muzea v Roztokách.
Zasloužil se i o úpravu cesty a okolí Levého Hradce a vysázení stromů na okolních
svazích.
Je pochován na Levém Hradci.
9. dubna před 150 lety (9.4.1858 - 23.5.1934) se narodila jedna z nejvýznamnějších
občanů Roztok, malířka Zdenka Braunerová. Výročí narození umělkyně připomnělo
Středočeské muzeum několika akcemi, které jsou popsány v kapitolách Muzeum a
Kultura.
100 let by se v letošním roce dožil Ing. Miloš Hrubec (6. února 1908), který se
přistěhoval do Roztok kolem roku 1939. Pracoval ve Státním ústavu dopravního
projektování jako projektant specialista.
V Roztokách se zapojil do různých aktivit. Projektoval

a zaměřoval některé

roztocké ulice - Vančurova, Horova, Krátká, 17. listopadu, Nádražní a další. Jeho
největší stavební akcí bylo vyprojektování roztockého stadionu a řízení jeho výstavby.
V posledních letech života se vrátil do rodného Písku k dceři, kde je i pohřben.
V letošním roce uplynulo již 75 let od postavení nové roztocké sokolovny. Byla
postavena za několik měsíců v roce 1933. Město, které bylo hodně zadlužené výstavbou
školy půjčilo Sokolům na stavbu 50 000 Kč. Většina prací byla provedena svépomocí.
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Současnost
1. jednání rady města - 7. ledna
 odsouhlasila projednanou změnu PD v rámci výstavby Přeložky II/242 - úpravy na
kanalizaci a dešťové stoce. Pro město to bude úspora v budoucí investici do dešťového
oddělovače v Nádražní ulici,
 neschválila dodatek ke smlouvě na měření kvality ovzduší - výrazně zvýšena cena,
 schválila dotaci na vývoz odpadních vod ve výši 60.-Kč/m3 pro majitele nemovitostí,
které prokazatelně nelze napojit na veřejnou kanalizaci.
1. zasedání zastupitelstva - 16. ledna
 přijalo finanční příspěvek ve výši 429 701 Kč na Kamerový systém na výjezdech
z města a na Tyršově náměstí od Letiště Praha formou darovací smlouvy v rámci
projektu „Dobré sousedství“,
 souhlasilo s uzavřením smlouvy o svozu komunálního odpadu s firmou Regios,
 vzalo na vědomí informaci starostky, že nelze požádat o dotaci na opravu
Žalovského potoka z operačního programu ŽP (správcem toku je Povodí Vltavy).
2. jednání rady města - 4. února
 upozornila na dosud finančně nedořešený problém případného vrácení odvodu dotací
a penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 36 990 000.- Kč, bylo vysvětleno a
vráceno 1 100 000 Kč,
 seznámila se s ověřovací studií přístavby ZŠ Roztoky v předložených variantách,
 vzala na vědomí žádost o výstavbu Domova důchodců ve městě. Výstavba je
v souladu s IAPR města Roztoky.
2. zasedání zastupitelstva - 27. února
 schválilo rozpočet města na rok 2008 (obnovený institut porady lídrů politických
stran sehrál důležitou roli),
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 doporučilo radě města uzavřít s majitelem pozemků smlouvu na pronájem pozemků
současného sběrného dvora TS.
Město Roztoky vyhlásilo dětskou výtvarnou soutěž s tématem „Roztoky očima dětí,
aneb naše město v různých ročních obdobích“. Z 27 vítězných obrázků byl sestaven
propagační kalendář na rok 2009.
Na Městském úřadě byl spuštěn Český Podací Ověřovací Informační Národní
Terminál - Czech POINT, který je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde
každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát
v centrálních registrech a kde je možné také jakékoliv podání ke státu.
Lze získat ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru
nemovitostí a z rejstříku trestů.
Služba je zpoplatněna, za výpisy z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku a ze
Živnostenského registru činí 100 Kč za 1. stránku, 50 Kč za každou další. U výpisu
z Rejstříku trestů činí 50 Kč za jeden výpis.
Na tento projekt navázala „Podaná ruka“ formou připravených formulářů, které je
možno vyplnit a zaslat dopředu, popř. vyplnit s asistencí. Odpadá nutnost použití
elektronického podpisu i opakovaných návštěv úřadu s doplňováním údajů. Chybné
vyplnění by se tím mělo omezit na minimum.
6. jednání rady města - 17. března
 souhlasila s pronájmem části pozemku za účelem zřízení venkovního posezení před
sokolovnou o maximálním rozměru 11x3 m v období od 1.4. do 31.10. 2008.
 vzala na vědomí předložené návrhy řešení realizace Polyfunkčního domu firmou SDevelopment a souhlasí s návrhem č. 3 (souhlas s pokračováním územního řízení o
umístění stavby bez udělení výjimky ze stavební uzávěry.
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3. zasedání zastupitelstva - 26. března
 uložilo MÚ do 30. dubna vypořádat písemné připomínky Koordinačního výboru
k IAPRM za součinnosti firmy Deloitte a starostky města,
 uložilo MÚ zajistit zpracování investičního záměru dostavby ZŠ Roztoky a návrhu
jeho financování,
 podpořilo záměr výstavby Domu volnočasových aktivit sdružením Roztoč,
 uložilo MÚ zajistit zpracování investičního záměru na výstavbu nové MŠ
v Roztokách.
Město Roztoky a Český svaz bojovníků za svobodu uspořádali 25. dubna pietní
vzpomínku na Transport smrti u památníku na Levém Hradci.
7. jednání rady města - 14. dubna
 jmenovala konkursní komisi pro posuzování uchazečů na funkci ředitele ZŠ Roztoky,
 souhlasila se zadáním demografického průzkumu a prognózy obyvatelstva města se
zaměřením na počet dětí navštěvujících MŠ a ZŠ,
 souhlasila s textem smlouvy o výpůjčce mezi městem a obchodní společností Trigema
ve věci užívání parkovišť na Tyršově náměstí.
8. jednání rady města - 21. dubna
 vzala na vědomí výsledek přijímacího řízení do MŠ pro rok 2008/09 podle podaných
přihlášek do všech MŠ ve městě. Celkem bylo přijato ze 154 přihlášených roztockých
dětí 67, tj. 43,5 %.
9. jednání rady města - 12. května
 schválila uzavření Smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 3161/1 v k.ú. Žalov za
účelem provozování Sběrného dvora a činnosti TS města Roztoky mezi městem a
pronajimateli (Stavební firma Pastyřík, s.r.o., Stopka nábytek, spol. s r.o. a Karel
Převor) na dobu neurčitou s účinností od 1.června 2008,
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 vzala na vědomí dopis starostky města generálnímu řediteli firmy Ekospol a.s. ve věci
zájmu města na odkoupení pozemku p.č. 2443/304 o rozloze 4.301 m2 v k.ú.
Roztoky z důvodu jeho využití podle platného územního plánu města pro stavbu
mateřské školy.
4. zasedání zastupitelstva - 14. května
 schválilo Generel odvodnění města Roztoky, který se stal závazným normativem a
podkladem pro strategii a rozvoj vodohospodářské infrastruktury města Roztoky,
 schválilo uvolnění adresné rezervy ve výši 100 tisíc Kč na spolupráci s firmou
Deloitte na pravidelné zasílání informací o vyhlášených dotačních výzvách a
aktualizaci IAPRM,
 souhlasilo s uzavřením Smlouvy o zániku věcného břemene mezi městem a společností
Trigema Development,s.r.o., kde na pozemky města na Tyršově nám. v sektoru B
přestává platit věcné břemeno chůze a jízdy pro tuto společnost,
 nesouhlasilo jmenovitým hlasováním s prodejem svého spoluvlastnického podílu čp.
155, vila Amálka v Tichém údolí za cenu 4,450 mil. Kč,
 vzalo na vědomí dopis Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) ve věci
„řádného postupu zadavatele při řešení havárie dešťové stoky v Nádražní ulici
v Roztokách“. ÚHOS konstatoval, že zadavatel postupoval v souladu se zákonem.
10. jednání rady města - 19. května
 vzala na vědomí Zápis z konkursního řízení na ředitele ZŠ Roztoky a jmenovala do
funkce ředitelky ZŠ Roztoky paní Mgr. Alenu Gabal’ovou s účinností od
1. června 2008,
 vzala na vědomí Rámcovou smlouvu o zásadách poskytování darů státním podnikem
Správa Letiště Praha obcím dotčených provozem letiště Praha - Ruzyně pro rok 2008,
 souhlasila s přímou objednávkou gastrotechnologie RIEBER pro zakázku „Centrální
kuchyně ZŠ Roztoky a výdejna Žalov v hodnotě 1.550 000,-Kč bez DPH.
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6. zasedání zastupitelstva - 28. května
 schválilo závěrečný účet města za r.2007,
 schválilo smlouvu o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou která umožňuje
v případě potřeby reagovat na nutné výdaje, či pokrýt okamžitě finanční spoluúčast
města při žádostech o dotaci z evropských fondů,
 schválilo zakoupení pozemků č. 3161/2 a 3161/51 a budov na nich stojících (Sběrný
dvůr) za 2,1 mil. Kč,
 schválilo uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo s Deloitte a.s. ve výši 100 000 bez
DPH,


přijalo finanční podporu od Správy Letiště Praha, s.p. pro rok 2008 ve výši 957 340.Kč a schválilo její použití na vybudování zpevněných chodníků a komunikací ve
městě. (Upřesnění v kapitole Život ve městě).

11. jednání rady města - 9. června
 vzala na vědomí demografickou studii - „Demografický odhad počtu obyvatel města
se zaměřením na počet dětí navštěvujících MŠ a ZŠ - viz příloha kroniky,
 vzala na vědomí dopis ředitele firmy RHG spol.s r.o. s nabídkou na odkoupení budovy
městské nemocnice čp. 376 v Tichém údolí,
 schválila s okamžitou platností cenu vstupného na Levý Hradec v rámci prohlídky s
průvodcem ve výši 40.-Kč pro dospělé, 20.-Kč pro děti 6 - 18 let, pro děti do 6 let a
seniory nad 75 let vstup zdarma.
12. jednání rady města - 16. června
 schválila navýšení rozpočtu ZŠ pro rok 2008 o 80 tis. Kč na financování speciálního
pedagoga od září do prosince 2008,
 souhlasila se zpracováním projektové dokumentace sběrného dvora pro stavební
povolení od firmy EKORA s.r.o. s limitní částkou 100 000 Kč,
 schválila zřízení komise pro dotace jako svůj poradní orgán a jmenovala její členy
včetně náhradníků.
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13. jednání rady města - 18. června
 vzala na vědomí Zápis z jednání o přípravách akce „Stavební úpravy centrální
kuchyně a výdejny ZŠ Roztoky a stavební úpravy výdejny Žalov. Podle zjištění jsou
obě školní jídelny provozovány v souladu s předpisy EU a hygienická stanice souhlasí
s jejich provozem bez omezení. Toto stanovisko vyplynulo ze změny závazných
předpisů EU. Uvolněné prostředky doporučila rada použít na jiné potřeby města.
7. zasedání zastupitelstva - 25. června
 souhlasilo, aby ZŠ Roztoky vypracovala a podala projekty z Evropských
strukturálních fondů - operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.
Spolufinancování projektů bude začleněno do návrhu rozpočtu ZŠ na rok 2009
částkou do výše 1 mil. Kč,
 uvolnilo 1,5 mil. Kč z adresné rezervy města na vypracování „Požadavky zadání PD
k územnímu řízení na dostavbu ZŠ Roztoky“. Návrhy řešení dostavby budou
předloženy zastupitelstvu k projednání,
 schválilo vrácení nevyčerpané části dotace MMR ve výši 415 262 Kč z roku 2007
z rozpočtu města.
14. jednání rady města - 7. července
 souhlasila se zadáním Regulačního plánu Roztoky - Tiché údolí a zahájení jeho
projednávání,
 nesouhlasila s projektovou dokumentací na bytový dům v Čapkově ulici ( petice
občanů města „Proti výstavbě 5-ti patrového monstra v Čapkově ulici“),
 souhlasila se smlouvou o partnerství a realizací projektu Komunitního domu
v Roztokách se sdružením Roztoč.
8. zasedání zastupitelstva - 9. července


souhlasilo se zadáním Regulačního plánu Panenská II s připomínkami kroniky,
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viz příloha

 zrušilo Koordinační výbor ZM, jeho činnost převzala Komise pro dotace jako poradní
orgán RM,
 schválilo přijetí finančního daru z Fondu hejtmana Středočeského kraje ve výši
20 000 Kč na vydání publikace „Roztoky od nejstarších dob k dnešku“.
15. jednání rady města - 28. července
 poptávkové řízení - Dostavba ZŠ a úprava Školního náměstí,
 nesouhlasila s předloženým záměrem výstavby „Domu obchodu a služeb - II. etapa“,
do vyřešení širších vazeb na platný územní plán města.
16. jednání rady města - 27. srpna
 na základě výsledku konkurzního řízení jmenovala novou ředitelku MŠ
Přemyslovská, paní Hanu Novotnou.
9. zasedání zastupitelstva - 27. srpna
 souhlasilo se zrušením spoluvlastnického podílu (ideální poloviny) nemovitosti domu
čp.155 (vila Amálka) ležící na pozemku p.č. 2256, ideální poloviny pozemku č. 2257
(zahrada) o celkové výměře 2298 m2, vše v k.ú. Roztoky a vypořádáním
spoluvlastníka (město Roztoky) za náhradu ve výši 4 450 000.- Kč, dle §141 OZ.
17. jednání rady města - 8. září
 uložila řediteli TSM zajištění v pěti exponovaných lokalitách svoz separovaného
odpadu 3x týdně,
 schválila podání žádosti Odboru školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje o
navýšení počtu žáků ve školní družině ze 150 na 200 žáků.
18. jednání rady města - 15. září
 nesouhlasila s udělením výjimek ze stavební uzávěry firmě První roztocká investiční.
Pozemek bude součástí Regulačního plánu Solníky,
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 schválila podání žádosti Odboru školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje o
snížení nejvyššího povoleného počtu žáků ZŠ ze současných 950 na 570,
 souhlasila se zadáním odborného posudku pro stanovení technických parametrů
stávajících konstrukcí vodojemu Žalov s následným zadáním PD na jeho
rekonstrukci.
22. září se konala na MÚ veřejná prezentace návrhů na dostavbu ZŠ.
10. zasedání zastupitelstva - 24. září
 souhlasilo s Návrhem zadání Regulačního plánu Roztoky - Tiché údolí
s připomínkami - viz příloha,
 schválilo po doporučení rady města vypracování dokumentace k územnímu řízení pro
variantu č. 2 Koncepčního návrhu dostavby ZŠ Roztoky v 9/2008,
 schválilo po doporučení rady města bezplatné zapůjčení historického nábytku a
obrazů MÚ na 5 let s opčním právem jako doplnění sbírek Středočeského muzea
v Roztokách,
 souhlasilo s demolicí městské ubytovny v Palackého ulici,
 schválilo použití finančních prostředků na opravu poškozené střešní krytiny a
vodotěsné izolace na budově ŠJ a družiny u ZŠ Roztoky na celé ploše, ve výši
230 000 Kč,
 vzalo na vědomí zprávu o kontrole KÚ Středočeského kraje ve věci odvolacích řízení
při přijímání dětí do mateřských škol,
 vzalo na vědomí informaci p. Boloňského o velmi špatném stavu střechy kulturní
památky čp. 124 v Tichém údolí - upozornění majitele objektu na zjednání nápravy,
 přijalo účelově poskytnuté sponzorské dary od firem POHL CZ,a.s., Remonta, a.s. a
Stopka nábytek, s.r.o. v celkové hodnotě 50 000 Kč jako finanční příspěvek na výrobu
barevných kalendářů „Roztoky očima dětí“ 2009, sestaveného z vítězných kreseb dětí
ze soutěže vyhlášené městem - kalendář je přílohou kroniky.
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19. jednání rady města - 6. října
 uložila odboru ŽP připravit plán odpadového hospodářství,
 uložila komisi stavební a rozvoje města zabývat se koncepcí hromadné dopravy ve
městě v souvislosti s nárůstem obyvatel města,
 schválila podání žádosti na zápis Školního klubu při ZŠ Roztoky do rejstříku škol
s účinností od 1. září 2009,
 vzala na vědomí studii „Aktivního městského parku“ na Školním náměstí
v Roztokách, kterou zpracoval Ateliér zahradní a krajinářské architektury.
20. jednání rady města - 13. října
 schválila úhradu nákladů (24 000Kč) na zajištění společné antény pro digitální
vysílání umístěné na budově DPS,
 schválila nákup nové laserové tiskárny v ceně cca 1500 Kč a širokoúhlého monitoru
v ceně cca 4000 Kč a převod jednoho zánovního PC z rezervy MÚ formou daru pro
užívání v klubovně důchodců,
 schválila Zásady pro provádění inventarizace majetku a závazků vedených
v účetnictví a operativní evidenci MÚ od 14.10.2008.
17. - 18. října proběhly v ČR volby do krajských zastupitelstev a politická mapa
Česka se stala oranžová. Drtivě vyhrála ve všech krajích ČSSD. V samotné Praze, která
je modrá (ODS) se bude volit až v roce 2010. Praha - západ zůstala i v těchto volbách
modrým ostrůvkem, ale na vítězství ODS v kraji to nestačilo.
Výsledky krajských voleb v Roztokách kopírovaly průměr okresu Praha - západ u tří
nejsilnějších stran, s dobrým výsledkem skončila Koalice pro Středočeský kraj. Volební
účast na krajské volby byla velmi slušná, i když jen na celorepublikovém průměru. I to
zřejmě ovlivnilo překvapivě jasné výsledky voleb, poněvadž přišli volit především lidé
nespokojení s politikou vlády, vyburcovaní razantně vedenou předvolební kampaní
ČSSD.
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Ve stejných dnech probíhaly i volby do horní komory parlamentu - Senátu ČR.
V našem senátním obvodu Kladno bylo v prvním kole šest kandidátů. Do druhého kola,
(za týden) postoupili dva kandidáti s téměř shodným počtem hlasů. Jiří Diensbier s 36,9%
hlasů a Dan Jiránek s 36,4% hlasů. Ve druhém kole vyhrál kandidát levice, Jiří Diensbier
s 56% hlasů. Roztoky hlasovaly opačně - 57% hlasů pro Dana Jiránka.
Tabulky výsledků v příloze kroniky.

Už před volbami do zastupitelstva kraje bylo jasné, že naše město nebude mít ani ve
volebním období 2008/2012 nikoho v parlamentu kraje. Dvě nejsilnější strany v obci
nikoho nenominovaly, ČSSD u nás nefunguje a roztočtí zástupci na dalších
kandidátkách byli nasazeni příliš nízko, bez reálné šance na postup. Neuspěly ani
Černošice, které mají však zastoupení v poslanecké sněmovně.
Z obcí, které spravujeme jako pověřená obec mají v zastupitelstvu kraje zastoupení
pouze Statenice.
Celkem mají ze 65 zastupitelů 26 sociální demokraté, 25 občanští demokraté, 10
komunisté, a čtyři Nezávislí starostové pro kraj. Středočeským hejtmanem byl zvolen lídr
nejsilnější strany MUDr. David Rath.
90. výročí vzniku československého státu vzpomenulo město koncertem Komorního
orchestru Dvořákova kraje. Po státní hymně následoval projev starostky města. Celý
koncert měl velmi slavnostní ráz nejen hudebním programem, ale i následným
společenským setkáním, na kterém se sešli zastupitelé města Roztoky se starosty okolních
obcí (Únětice, Velké Přílepy, Tursko, Libčice, Noutonice a Lichoceves, Horoměřice, atd.),
s místními podnikateli, ředitelkou muzea i ZŠ, nově zvoleným senátorem J. Diensbierem i
běžnými návštěvníky koncertu.
21. jednání rady města - 3. listopadu
 doporučila ZM schválit přílohu č.3 ke smlouvě s firmou Regios, a.s. na svoz a
odstraňování směsného komunálního odpadu,
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 uložila komisi stavební a rozvoje města zabývat se koncepcí hromadné dopravy ve
městě,
 souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zhotovení, projednání a provedení
projektové dokumentace k územnímu řízení na dostavbu ZŠ Roztoky,
 souhlasila s bezplatným poskytnutím pozemků v majetku města pro „Velký
Přemyslovský okruh“,
 souhlasila s umístěním reklamních laviček na vybraných místech ve městě,
 vzala na vědomí výsledek poptávkového řízení na zpracovatele Regulačního plánu
Tiché údolí a s uzavřením smlouvy o dílo,
 schválila zakoupení objednávkového boxu a příslušného softwaru pro školní jídelnu.
11. mimořádné zasedání zastupitelstva města - 12. listopadu
 požádalo starostku o jednání s firmou Ekospol s tím, aby firma předložila své
konkretní podmínky, za kterých je ochotna poskytnout pozemek na výstavbu nové
MŠ v oblasti Solník,
 požádalo MÚ o předložení rozpisu kroků spolu s termíny, které byly dosud učiněny
ve věci rekonstrukce MŠ Spěšného,
22. jednání rady města - 14. listopadu
 souhlasila s textem zadání projektové dokumentace na dostavbu a rekonstrukci MŠ
Spěšného a uložila odboru SRM ihned zahájit poptávkové řízení na zpracovatele
projektové dokumentace,
 pověřila s okamžitou platností místostarostu města sledováním a řízením postupů
získávání dotací na projekty potřebné pro rozvoj města,
 schválila návrh sociální a zdravotní komise na zvýšení cen pečovatelských služeb
s účinností od 1.1.2009, pedikůra - 140.-Kč, praní a mandlování ložního prádla 80.Kč/kg, praní a žehlení osobního prádla 80.-Kč/kg,
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 vzala na vědomí informaci starostky o současném stavu vily Amálka v Tichém údolí.
Spoluvlastníci ideální poloviny nemovitosti podali dvě žaloby - o zrušení a
vypořádání spoluvlastnictví a vyklizení nemovitosti.
Rada poděkovala paní Dagmar Vyšehradské, matrikářce správního odboru MÚ za její
dlouholetou práci - 30 let pracovního poměru pro město Roztoky.
12. zasedání zastupitelstva města - 19. listopadu
 uložilo MÚ provést všechny nezbytné kroky pro možnost podat žádost o dotace na
Dostavbu a rekonstrukci ZŠ Roztoky,
 uložilo starostce předkládat zastupitelstvu všechny smlouvy, které vytváří závazky
města ve věci dostavby ZŠ Roztoky před jejich podpisem,
 schválilo, na doporučení rady, aby město zajišťovalo provoz pečovatelské služby i
v roce 2009, včetně finančního zabezpečení,
 schválilo na základě předložené dokumentace na doporučení rady města cenu vodného
a stočného na rok 2009 ve výši 58,04 Kč/m3 od 1.1.2009,
 schválilo navýšení rozpočtu města 2008 pro Technické služby města (výdaje) o částku
1 mil. Kč z rezervy rozpočtu,
 uložilo OŽP vyhodnotit svoz bioodpadu v Roztokách.
23. jednání rady města - 1. prosince
 po seznámení se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek „ Poptávkové řízení na
poskytovatele finančních služeb pro město Roztoky“ schválila výběr firmy Adlera
NET s.r.o.,
 schválila kritéria pro přijímání dětí s trvalým pobytem v Roztokách do MŠ Roztoky
od školního roku 2009/10, kritéria v příloze kroniky,
 souhlasila s vypsáním výběrového řízení na služby spojené se získáním dotace na
rekonstrukci a rozšíření ZŠ Roztoky.
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24. jednání rady města - 8. prosince
 seznámila se s výsledkem poptávkového řízení na zpracování PD na Rekonstrukci a
rozšíření MŠ Spěšného a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou M3M
Projektová kancelář,
 souhlasila s vypsáním výběrového řízení na následnou PD na rekonstrukci a rozšíření
ZŠ Roztoky,
 vzala na vědomí návrh ředitele firmy RHG spol. s r.o. na koupi městské nemocnice
v Tiché údolí a garance, které nabídl s tím, že město si vyhradí právo po vyhodnocení
nabídek případně od záměru odstoupit,
 uložila MÚ spolu se zástupcem města v MAS Přemyslovské Střední Čechy připravit
žádosti o dotace do výzvy programu Leader 2007-2013 na:
rekonstrukci svažité části ulice Na Pískách,
část rekonstrukce školní kuchyně,
rekonstrukci točny před kostelem sv. Klimenta,
 schválila priority pro přípravu rozpočtu města, dostavbu ZŠ a přístavbu MŠ v ulici
Spěšného,
 odsouhlasila navržené úpravy objektu bistra Pohoda na Tyršově nám bez rozšíření
zahrádky.
13. zasedání zastupitelstva - 17. prosince
 schválilo na doporučení rady „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací ve
městě Roztoky“ podle varianty B,
 schválilo do schválení rozpočtu pro rok 2009 rozpočtové provizorium,
 schválilo s výhradou Závěrečný účet města za rok 2007,
 schválilo účetní uzávěrku Technických služeb,
 vzalo na vědomí rozpis provedených kroků k Rekonstrukci a rozšíření MŠ Spěšného,
 vzalo na vědomí předložený stav rozpracovanosti rukopisu Publikace Roztoky od
nejstarších dob k dnešku,
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 vzalo na vědomí informaci starostky o podané žádosti na získání dotace na rok 2009
na akci Dostavba ZŠ v Roztokách,
 souhlasila se zrušením poplatků za internet v Městské knihovně od 1. ledna 2009.
Více informací v příloze kroniky.

Státní fond životního prostředí ČR začal poskytovat domácnostem podporu na
ekologické vytápění (březen 2008). Přijal již 1808 žádostí o dotace v celkové výši 83,6
mil. Kč. Schváleno bylo 1168 žádostí v celkové výši 56 mil. Kč. Největší zájem byl o
solární systémy na teplou vodu a solární systémy na přitápění a teplou vodu.
Podle sdělení odboru životního prostředí MÚ v Roztokách se v nové zástavbě
používají k vytápění nebo k ohřevu vody solární systémy nebo tepelné vrty, ale zatím
ojediněle a je to soukromá záležitost. Žádosti o případné dotace se nepodávají
prostřednictvím MÚ, ale přímo na Státní fond ŽP.
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Obyvatelé města
K datu 31. prosince 2008 mělo město Roztoky cca

7 055 občanů.

(Cizinci přihlášeni pouze k trvalému pobytu v Roztokách nejsou započteni).
V roce 2008 se

přistěhovalo

657

odstěhovalo

161

narodilo

127

zemřelo

59

uzavřeno sňatků

62

rozvodů
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V letošním roce proběhly dva slavnostní zápisy nových občánků Roztok.
20. května bylo v síni Zdenky Braunerové přivítáno v několika skupinách celkem 67
dětí.
11. září opět v několika skupinách celkem 54 dětí.
Foto v příloze kroniky.

12. června se konala ve svatební síni roztockého zámku
Kamenná svatba - 65 let manželů Štifterových.
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Foto v příloze kroniky.

PhDr. Martin Kuna CSc., DSc. (nar.1954)
Roztocký občan, pan doktor Martin Kuna, který vedl archeologický výzkum na
stavbě přeložky silnice II/242 v Roztokách v roce 2008 (příloha kroniky,kapitola
Doprava) patří k předním osobnostem české archeologické vědy.
V letošním roce mu byl Akademií věd ČR udělen vědecký titul "doktor věd" (DSc.),
který již šestým rokem AV ČR uděluje vědeckým osobnostem jako výraz jejich zvláště
vysoké vědecké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací
důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru.
Titul "doktor historických věd" získal za disertační práci: Nedestruktivní archeologie.
Teorie, metody a cíle (vyšla v nakladatelství Academia v r. 2004).
Nedestruktivní archeologie je souborem technik, metod a teorií, zaměřených na
vyhledání a vyhodnocení archeologických pramenů bez provedení destruktivního zásahu
do terénu.
Jde o postupy stále častěji uplatňované v naší i světové archeologii, a to jak pro jejich
velké poznávací možnosti, tak pro jejich šetrnost vůči archeologickému dědictví.

František Tomiška byl na návrh výboru TJ Sokol Roztoky, za svoji dlouholetou
sportovní činnost závodnickou i trenérskou vyznamenán I. župním oceněním „Sportovní
legenda Sokola“. Více v kapitole Sport.

Jiří Skružný - zemřel náhle, předčasně , v 66 letech.
Dlouhých 13 let po revoluci předsedal roztockému Sokolu. Byla to těžká doba
vypořádání majetkových vztahů spojených s obnovením ČOS a s názory všech, kdo se
chtěli v nové obnovené organizaci angažovat. Velmi přispěl k tomu, že sportovní spolek
se záhy konsolidoval a dnes pracuje stabilně. Za zájmy Sokola bojoval na obci i na župě.
Pracoval také ve volejbalovém svazu jako oblíbený rozhodčí, řídil utkání republikové
úrovně. V poslední době byl zapojen i v disciplinární komisi volejbalového svazu.

21

Život ve městě
V roce 2008 v Roztokách stále platila stavební uzávěra, až do schválení Regulačních
plánů jednotlivých lokalit, řešila se ZŠ a MŠ, Sběrný dvůr.
Stav rozpracovanosti ke konci roku 2008:
Panenská II:
zadán Regulační plán s připomínkami - projednávání v roce 2009,
Tiché údolí:
zahájeny práce na projektové dokumentaci,
Na Dubečnici:
před stavební uzávěrou bylo vydáno územní rozhodnutí, v letošním roce zahájena
skrývka zeminy,
ZŠ Roztoky:
schváleno výběrové řízení na projektovou dokumentaci,
Školní náměstí - aktivní městský park:
vyhotovena dokumentace k územnímu řízení a podána žádost o územní rozhodnutí,
MŠ Spěšného:
souhlas s poptávkovým řízením na projektovou dokumentaci,
MŠ Solníky:
MÚ nemá pozemek na výměnu s Ekospolem, nemá pozemek, ani peníze na jeho
zakoupení pro novou výstavbu,
Sběrný dvůr:
zadána projektová dokumentace na rekonstrukci a rozšíření Sběrného dvora.
Na podzim, vzhledem k začátku projednávání Regulačního plánu Tichého údolí jsem
nafotila stávající stav, jako Procházku Tichým údolím. Některé ukázky fotek a CD
s prezentací v příloze kroniky.
Od 1. ledna bylo zrušeno monitorování čistoty ovzduší ve městě (1.RM - 7. ledna).

22

Voda:
Od 1. ledna 2008 převzala veškerá práva a povinnosti společnosti Hydria spol. s r.o.,
která dosud zabezpečovala dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod,
společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.. Nedošlo tím k žádnému ohrožení
plnění závazků zanikající společnosti Hydria.
Provoz Roztoky je začleněn do nově vzniklého Integrovaného závodu Turnov.
Na základě usnesení zastupitelstva ze dne 19. ledna byla zvýšena cena vodného na
26,83 Kč/m3 a stočného na 26,89 Kč/m3, t.j celkem 53,72 Kč/m3. Cena je včetně 9%
sazby DPH.
Od 1. ledna je poskytována dotace na vývoz a likvidaci odpadních vod pouze u
nemovitostí, které nelze prokazatelně napojit na veřejnou kanalizační síť (v ulici
neexistuje splašková kanalizace). V těchto případech zaplatí občané při vývozu septiku
celou částku dopravci a na základě dokladu o vývozu budou o dotaci žádat přímo na
MÚ Roztoky - odbor OSRM.
Rada i zastupitelstvo města schválilo v květnu Generel odvodnění, který se stal
závazným normativem a podkladem pro strategii a rozvoj vodohospodářské
infrastruktury města.
V srpnu - září probíhaly nevyhnutelné opravy homogenizační nádrže A 103 a nádrže
H 108 na průmyslové ČOV.
Odpady:
Od 1. února 2008 zajišťuje svoz popelnic a kontejnerů o objemech 110L, 120L,
240L, 1100L z jednotlivých domácností firma REGIOS a.s., která vyhrála výběrové
řízení.
Tato služba je poskytována městem v rámci schváleného systému nakládání s odpady
v obci a placena z vybraných poplatků za provozování odpadního systému. Právnické a
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fyzické osoby oprávněné k podnikání si musí svoz odpadu zajistit individuálně a při
případné kontrole prokázat, že nakládání s odpady je v souladu se zákonem.
V letošním roce byla do systému města přijata možnost sběru biologického odpadu pronájem hnědé nádoby, která byla 1x za 14 dnů vyvážena přímo od nemovitostí do
kompostárny. Mezi občany byl o tuto službu projeven velký zájem. Svoz bioodpadu
probíhal do konce listopadu.
Svoz separovaného odpadu dále zajišťují Technické služby města.
Harmonogram provádění mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2008 v příloze kroniky.
Rada města 8. září uložila řediteli TS zajištění v pěti exponovaných lokalitách svoz
separovaného odpadu 3x týdně (po+st+pá).
Správa Letiště Praha, s.p.(dále jen „SLP“) realizovala program podpory rozvoje
občanské společnosti v obcích a městských částech v okolí letiště „Dobré sousedství“.
Příspěvky programu byly určeny k financování kultury, školství, policie, požární
ochrany, podpory a ochrany mládeže, ochrany zvířat a jejich zdraví, vědy, vzdělání a
výzkumných a vývojových účelů, dále na účely tělovýchovné a sportovní, sociální,
zdravotnické, humanitární, charitativní a náboženské pro registrované církve a
náboženské společnosti.
O příspěvek mohly požádat obce a městské části, občanská sdružení, obecně prospěšné
společnosti z dané obce. Žádosti se podávaly prostřednictvím obce. Celková výše
příspěvku pro rok 2008 s vyčerpáním do 30. června 2009 byla 9 mil. Kč.
17. května proběhl v Zahradě vůní Jarní trh , který je pořádán sdružením Roztoč ve
spolupráci s Městem Roztoky a Roztockým okrašlovacím spolkem. Zájemci si mohli
vybrat z množství bylinek, léčivek, trvalek, okrasných květin k sadbě, drobných
zahradních dekorací, keramiky, dětských výrobků z výtvarných kroužků, čerstvého
chleba, nabídky čajů apod.
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20. září se konaly v parku na Tyršově náměstí již III. Roztocké řemeslnické trhy, kde
se sešli řemeslníci a výtvarníci nejen z Roztok a okolí, ale celých Čech. Nechyběl ani
doprovodný program.
1.listopadu se opět v Zahradě vůní konaly Podzimní trhy pořádané sdružením
Roztoč.
Co nového ve městě!
Finanční podpora Správy Letiště Praha, kterou ve výši 957 340.-Kč přijalo
zastupitelstvo města 28. května byla využita na rekonstrukci ulic, a to:
 vybudování zpevněných chodníků a komunikací v ulicích Nerudova a Žižkova,
 úklid komunikací a veřejných prostranství (snížení prašnosti v obci).
Rada města 8. září souhlasila s tím, aby na začátek ulice Kroupka (od serpentiny)
byla osazena značka „Zákaz vjezdu - vjezd povolen pouze obyvatelům ulice“.
Začátkem května byla v Nádražní ulici v prostoru bývalých potravin otevřena nová
provozovna pro milovníky dobrého jídla a pití a zároveň přísné nekuřáky. Má
samostatný vchod i sociální zařízení a je propojena chodbou s kuchyní Pizzerie Capri. Do
upraveného interiéru v dalmatském stylu se vejde více než dvacet osob.
V Domě služeb u TESCA , který byl dokončen zhruba v polovině roku včetně dalších
parkovacích míst, se postupně objevily nové provozovny: Autoservis, Caffe - bar,
Vinotéka, Pralinkárna, Drogerie TETA, prodejna dětského oblečení. V 1. patře budovy
od září rozjelo svoji činnost Komunikační centrum Lexík, dále Styl studio a půjčovna
svatebních šatů.
Výstavba Domu služeb - 2. etapa je podmíněna zřízením autobusové zastávky u
TESCA.

25

Od října byla v ulici Vraštilova nově otevřena prodejna Drogerie - Parfumerie (bývalá
prodejna Ryby - Drůbež).
U sokolovny bylo vybudováno nové hřiště, více informací v kapitole Sport a v Příloze kroniky.
5. prosince se konalo na Tyršově náměstí Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
města, na který se přišli podívat i Mikuláši s čerty a anděly, kteří rozdávali dětem sladké
dobroty.
31. prosince uspořádalo město za sponzorského přispění hotelu Academic velký
silvestrovský ohňostroj na Tyršově náměstí.
Ve městě je velmi rozvinutá činnost zájmových sdružení a spolků. Jejich

přehled je

v příloze kroniky.

Sídlí zde i Ústředí Asociace turistických oddílů mládeže ČR, v Palackého ulici č. 325,
předsedou je Mgr. Tomáš Novotný, zastupitel a předseda Kulturní komise v Roztokách.
Ukázky z činnosti v příloze kroniky.

V letošním roce se konalo v Roztokách připomenutí desátého výročí založení České
rady dětí a mládeže, která byla založena právě v Roztokách.
Více informací o jednotlivých zprávách v příloze kroniky.
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Doprava
V prosinci byly v Praze - Letné zahájeny práce na vyústění tunelu Blanka, které
vyvolaly změny v dopravě. Jedním z důsledků bylo i značné zvýšení tranzitní dopravy
nákladních aut Roztokami i sousedními obcemi.
Investor, koordinátor akce, magistrát hl.m.Prahy ani krajský úřad nikoho
z přilehlých obcí předem neinformoval.
Na situaci reagovala starostka města - vývoj situace, který byl stále upřesňován na
internetu v

příloze kroniky.

8. února došla několika desítkám Přílepských i Roztockých občanů trpělivost a
zablokovali silnici přímo ve Velkých Přílepech (za účasti České televize a několika
deníků). Blokáda se později přesunula k obecní váze k Žalovu, náklaďáky přestaly jezdit,
zato se objevila státní policie, která jen opakovala, že jejich cílem je zachovat veřejný
pořádek a nedopustit; neprůjezdnost komunikací.
Od té doby přeci jen nákladních automobilů ubylo.
V této souvislosti byly provedeny dva Statické posudky stavu opěrné zdi na silnici
III/2421 (serpentina) viz příloha kroniky.
V březnu byly na základě posudků osazeny dopravní značky „18t “ na silnici a
v serpentině.
2. června byl znovu zahájen archeologický výzkum na stavbě přeložky silnice II/242
v Roztokách. Fotodokumentace s popisem v příloze kroniky.
Koncem roku začala znovu oživovat přeložka silnice II/242, začaly se pokud to
počasí dovolilo připravovat přeložky sítí.
Autobusová doprava se rozšířila o dva spoje ve večerních hodinách i v sobotu
dopoledne. Jízdní řády v příloze kroniky.
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Vlakové spojení obohatilo několik spojů odpoledne v pracovní dny. S platností
nových jízdních řádů v prosinci byly upraveny ceny jízdenek i např. IN karty.
Více informací v příloze kroniky.

Bohužel na lince na Masarykovo nádraží jezdí většinou stále staré, pomalované
vagony, na Masaryčce můžeme spojům na Kolín jen závidět. Slibované nové patrové
soupravy jezdily jen krátce a nyní tak jeden spoj denně.
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Bezpečnostní situace
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, stanice Roztoky má 15 pracovníků.
Střídají se v třísměnném provozu, stálá služba jsou vždy 4 pracovníci. V letošním roce
zde nastala značná generační výměna. Velitelem stanice se stal Bc. Milan Strádal.
V roce 2008 měli kolem 160 výjezdů, z nichž je asi ¼ k požárům, dále jsou to
dopravní nehody a technické zásahy. Přibývá především dopravních nehod. V poslední
době lidé přecházejí při vyšších cenách plynu zpět na pevná paliva, začnou topit bez
pročištění komínů a začne hořet.
V letošním roce získala profesionální jednotka nové auto, viz příloha kroniky.
Dobrovolní hasiči:
Tento název je společný pro dvě organizace, a to: Sbor dobrovolných hasičů občanské sdružení a Jednotku sboru dobrovolných hasičů, jejímž zřizovatelem je město.
Občanské sdružení je nezisková organizace, která vytváří podmínky k ochraně
života, zdraví a majetku před požáry či jinými živelnými pohromami a událostmi.
Financuje se z vlastních zdrojů, nebo od sponzorů.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů zasahuje přímo u požárů i jiných událostí.
Jednotku financuje město, k dispozici má nyní dvě zásahová vozidla, cisternu a terénní
vůz. Hasiči nevykonávají stálou službu na hasičské stanici a schází se až v případě
poplachu. Členství ve výjezdové jednotce je dobrovolné, neplacené, osoba musí být starší
18 let, v dobrém zdravotním stavu a s chutí pomáhat.
30. ledna byla loupežně přepadena pobočka České spořitelny v Roztokách.
Maskovaný muž pod hrozbou střelnou zbraní vyzval pokladní k vydání finanční
hotovosti.
23. května byl oznámen výbuch odkalovací nádrže čističky odpadních vod v objektu
ICN se smrtelným zraněním údržbáře. Na místě byla policie, hasiči i záchranka.
10. července přepadena pobočka Komerční banky v Masarykově ulici,
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29. července zajištění odstraněné mříže z větrací šachty krytu bývalého CO VÚAB
Roztoky,
12. srpna - sebevražda mladého muže v ulici Pod Řivnáčem,
18. srpna vloupání do objektu Sokolovny na Tyršově náměstí
4. září byly odcizeny měděné svody z objektu Braunerova mlýna.
Zpráva o činnosti Městské policie Roztoky za rok 2008 v příloze kroniky.
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Zdravotnictví
Přehled poskytovaných zdravotnických služeb v našem městě v příloze kroniky.
Od ledna letošního roku, byly zavedeny poplatky ve zdravotnictví.
Při podzimních volbách do Krajských zastupitelstev bylo zrušení poplatků hlavní zbraní
ČSSD a vyhrála s ní volby. Kraje pod novým vedením zrušily poplatky v krajských
nemocnicích i jejich lékárnách a vznikl chaos.

Více v příloze kroniky.

Svaz postižených civilizačními chorobami svým členům poskytoval různé možnosti
aktivit i úlev.
-

členové měli možnost slevy vstupného (30%) na vybraná vystoupení v hotelu

ACADEMIC,
-

v suchdolském plaveckém bazénu byly pro ně vyhrazeny hodiny plavání,

-

pod odborným vedením probíhalo cvičení kardiaků,

-

1x měsíčně byl pořádán zájezd do pražských divadel,

-

rekondiční cvičení kardiaků s prvky jógy v Roztokách,

-

ozdravné pobyty pro onemocnění vertebrogenního systému, diabetiky, kardiaky a

ozdravné pobyty pro tělesně postižené bez dotace.
V roce 2008 bylo uspořádáno také 6 zájezdů po ČR:
-

Telč - Slavonie,

-

Konopiště, Benešov, Průhonice,

-

Vimperk, Kubova Huť, Volary,

-

přehrada Orlík, zámek Orlík, Zálužany,

-

Blatná, Lnáře,

-

Nižbor sklárna Rückl, Kněževes u Rak., Rakovník, Křivoklát.
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O veškeré činnosti bylo možné se dozvědět v klubovně důchodců v Havlíčkově ulici
v Roztokách, která slouží všem důchodcům každé úterý a čtvrtek odpoledne. V klubovně
jsou k dispozici časopisy, publikace se zdravotnickou a sociální tematikou a ve zvláštní
místnosti nový počítač s přístupem na internet a tiskárnou pro důchodce, kteří s ním
umějí zacházet.
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Školství
Pro školní rok 2008/09 bylo podáno celkem 163 žádostí do Mateřských škol, z toho
9 žádostí bylo o přijetí dětí, které nemají trvalý pobyt v Roztokách, 39 žádostí bylo
duplicitních (rodiče žádali o přijetí ve více školkách).
Ze 154 přihlášených roztockých dětí bylo přijato 67 dětí - tj. 43,5 %.
Město má celkem tři mateřské školy s celkovou kapacitou 209 míst.
V MŠ Spěšného byli rodiče hned na začátku roku informováni o novém Školním
vzdělávacím programu a aktivitách školy. Nově byl otevřen kroužek flétniček „Veselé
pískání“, práce s keramickou hlínou a cvičení na gymbalonech. Probíhal také kroužek
angličtiny a taneční kroužek. Děti se celoročně starají o želvu Hermionu, která s nimi od
září žije ve škole. MŠ také obnovila spolupráci se ZŠ pro lepší adaptaci dětí. Dotazníky
pro rodiče s jejich informacemi o spokojenosti s fungování MŠ a péčí o jejich děti
dokázaly důležitost spolupráce mezi rodiči a MŠ.
Od školního roku 2008/09 se stala novou ředitelkou MŠ Přemyslovská paní Hana
Novotná, která dříve vedla oddělení Koťátek. Děti měly ve školce celý podzim bohatý
program vrcholící vánoční besídkou, kde rodičům a sourozencům hezky zazpívaly.
Zápisy do prvních tříd ZŠ proběhly 4. a 5. února. Celkový počet zapsaných
budoucích prvňáčků byl 80, 11 rodičů žádalo o odklad školní docházky.
V únoru vyšlo první číslo žákovského školního časopisu UFO-INFO. Zájem o jeho
koupi byl velký. Obsahuje příspěvky o škole, o technice, křížovku, vtipy, obrázky i pár
anglických slovíček na opakování. Viz příloha kroniky.
14. dubna byla v ZŠ Roztoky uskutečněna Městskou policií beseda s žáky pátých
tříd na téma „Šikana a krádeže nezletilých“, v listopadu pro vyšší ročníky „Návykové
látky a alkoholismus“. V prosinci pro šesté ročníky „Anorexie, bulimie“.
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V květnu navštívily děti místní požární zbrojnici. Prohlédly si rychlou zásahovou
techniku, obleky a ochranné pomůcky při akcích. Perfektní výklad zajistili členové
místního hasičského sboru.
19. června proběhlo v ZŠ Roztoky „Požární cvičení“. Žáci procvičily evakuaci školy
a poskytování první pomoci, kterou zajišťovaly studentky Střední zdravotnické školy.
S účinností od 1. června 2008 jmenovala rada města do funkce ředitelky ZŠ Roztoky
paní Mgr. Alenu Gabal’ovou.
20. června uspořádala ZŠ v Roztokách Zahradní slavnost k 75. výročí otevření
budovy ZŠ. Bylo to velmi milé a přátelské setkání. Na zahradě školy nebo při prohlídce
tříd a kabinetů se potkávaly všechny generace. Připraveny byly panely s již historickými
fotografiemi i staré třídní knihy. Pečlivě byl připraven slavnostní program. Vyvrcholením
slavnosti bylo ocenění zasloužilých pedagogů a dlouholetých zaměstnanců školy
starostkou města a ředitelkou školy. K tomuto výročí byla vydána i kniha o ZŠ.
Více v příloze kroniky.

24. června se v zámku konalo slavnostní rozloučení devátých tříd za přítomnosti
rodičů před odchodem ze školy do života. Zahrálo jim k tomu i Jazz-combo ZUŠ.
V novém školním roce 2008/09 má škola 19 tříd - 12 na prvním stupni, 7 na druhém
(nárůst o jednu třídu), 419 žáků - 291 na prvním stupni a 128 na druhém (nárůst o 37
žáků). Všichni žáci se již budou učit podle nového školního vzdělávacího programu. Na
škole také působí výchovný poradce pro volbu povolání a speciální pedagog pro děti
s individuálním vzdělávacím plánem. Škola nabízí nápravu řeči - logopedii.
Škola postupně nakupuje nové vybavení - většina tříd má už výškově nastavitelné
lavice a židle, opět se malovalo, každá třída je jinak barevná, na první pohled nezvyklá je
učebna informatiky, tmavě červená zdobená malými bílými ovečkami - žákům se líbí
jednoznačně nejvíc.
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Velkou změnu prodělala školní jídelna v Roztokách. Nové obklady, stropy, podlahy,
elektrické vedení, vzduchotechnika, nové vybavení v kuchyni i jejím zázemí. Nejvíce se
líbí výdejní pult a stahovací roleta. Od poloviny října je možnost výběru ze dvou jídel.
Renovací prošly i toalety.
Jídelna v Žalově dostala nové vybavení, vzduchotechniku a vedle školní družiny
nové toalety a sprchový kout.
Školní družina v Roztokách prodělala velkou úpravu, probouráním zdi vznikl
prostor pro jedno krásné velké oddělení. I ostatní oddělení dostaly nové vybavení.
Žákovský parlament pokračoval ve vydávání časopisu UFO - INFO, v pořádání
oblíbených diskoték a promítání filmů v odpoledních hodinách. Řešil problémy ze svých
kolektivů a snažil se, aby na škole dobře probíhala vzájemná komunikace.
I v tomto roce pokračovala práce na mezinárodním projektu Comenius, který se týká
hodnocení a sebehodnocení žáků ve školách ČR, Norska, Belgie a Slovinska a je
financován z fondů EU.
Žáci 9.B, připravili 5. prosince příjemné překvapení, když jako Mikuláš se dvěma
anděly a dvěma čerty přišli mezi děti nejen do školy, ale navštívili i MŠ Spěšného a potom
MÚ, včetně paní starostky.
Jako předvánoční pohybovou aktivitu vyzvali žáci učitele na utkání v košíkové,
florbalu a volejbalu. V bouřlivé atmosféře učitelé vyhráli košíkovou, žáci byli lepší ve
florbalu, volejbal patřil zase starším a zkušenějším. Žáci už se těší na odvetu koncem
školního roku.
12. prosince proběhl ve všech prostorách školy Den otevřených dveří spojený
s vánočním jarmarkem.
Kalendářní rok ukončili žáci školy setkáním všech žáků na schodech školy a
společným zpíváním koled.
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Základní umělecká škola
V únoru se nejlepší žáci zúčastnili okresního kola soutěže ZUŠ:
violoncelleo Ema Ramdanová

1. místo,

kytara

1. místo s postupem do krajského kola.

David László

Naše ZUŠ byla pořadatelem okresního kola ZUŠ v oboru klavír a akordeon.
Soutěžilo 16 klavíristů v různých věkových kategoriích a naši žáci přispěli k velmi dobré
úrovni soutěže.
klavír

Veronika Kalinová

1. místo,

Kristýna Pejřilová

1. místo,

Veronika Šimková

1. místo s postupem,

Kateřina Trefná

1. místo s postupem,

Lenka Zahradníková 1. místo s postupem,
Lenka Heřmanová

1. místo s postupem,

Kryštof Pejřil

1. místo s postupem.

V akordeonu postoupili 3 žáci naší školy, jinde na okrese se akordeon neučí.
ZUŠ připravila k významnému výročí Zdenky Braunerové dva koncerty. Jeden se
uskutečnil 10. dubna na zámku v Síni Z.B., druhý 24. dubna v Kongresovém sále hotelu
Academic. Hostem byl i pěvecký sbor ROSA.
21. května se opět v Síni Z.B. konalo představení tanečního oddělení, doplněné o
absolventy oddělení hudebního.
ZUŠ Libčice nad Vltavou, Roztoky a Kralupy nad Vltavou dohodli společná
setkání žáků a uměleckých souborů ZUŠ působících v oblasti DSO „Údolí Vltavy“
v pořadu Vltavo, Vltavo. Součástí společných setkání byla i výstava prací výtvarných
oborů jednotlivých škol. První koncert se konal 31. května v Roztokách v Kongresovém
sále hotelu Academic, 6. června se konal koncert v Kralupech nad Vltavou a 21. června
v Libčicích nad Vltavou na louce u jezu.
36

Pro školní rok 2008-09 přijímala ZUŠ převážně děti, které nastupovaly do 1. tříd
ZŠ, ale i starší děti se zájmem hrát na: klavír, housle, violoncello, kytaru, flétnu
zobcovou i příčnou, klarinet, saxofon, akordeon, trubka, lesní roh a pozoun. Mimořádně
nadané děti mohly být již v předškolním věku zařazeny do individuální hry na některé
hudební nástroje. Větší počet dětí přijala škola do pěveckého sboru.
Zájem byl veliký. Bylo přijato 266 žáků (vloni 235). V přípravném studiu musela být
otevřena nová třída. Škola již dříve žádala o možnost navýšení žáků (bylo 240), žádáno
bylo o 320, ale povoleno MŠMT bylo 280 žáků.
V hudebním oboru byl zaveden nový nástroj - elektrofonická kytara.
V listopadu proběhl v na zámku již třetí ročník hudebního festivalu „Roztocký podzim“.
11. prosince se v Síni Zdenky Braunerové konal Vánoční koncert. Představily se
nové naděje, Eliška Panenková (zpěv), Marie Čechová (violoncello), Zora Nižňanská
(akordeon) a Ingeborg Stehlíková - nová houslová naděje. Dále klarinety navodili
koledami atmosféru Vánoc, Komorní seskupení se představilo v barokním slohu, poslední
blok byl naplněn vánoční tematikou.

Plakáty koncertů v příloze kroniky, kapitola Kultura.

Učitelé ZUŠ ve školním roce 2008/09:
AJMOVÁ Zuzana
klavír, korepetice
DOSTÁLKOVÁ Milada violoncello, zobcové flétny
FOUSEK Jiří
trubka,lesní roh, pozoun, tuba, zobcové flétny
FUKASOVÁ Monika
klavír, akordeon, korepetice
HELLER Norbert
klavír, korepetice
HLADÍKOVÁ Petra
kytara
HUDEČKOVÁ Jana
taneční obor
LITOŠOVÁ Jitka
klavír, korepetice, hudební nauka
MgA. PAVLÍKOVÁ Alena přípravné studium, pěvecká výchova, literárně-dramatický obor
ROZSYPALOVÁ Marie zobcové flétny, příčná flétna
SKLENIČKA Štěpán
housle, komorní orchestr
SLOUP Václav
kytara, elektrofonická kytara
MgA. ŠLÉGL Bohumír
klarinet, saxofon, zobcové flétny - ředitel školy
ŠULCOVÁ Hana
zobcové flétny, příčná flétna
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Městská knihovna
Městská knihovna získala v letošním roce účelovou dotaci 63 tisíc Kč na
zdokonalení výpůjčního systému LANius.
Činnost knihovny v roce 2008: návštěvníků
výpůjčky

7 805
32 263

internet

293

kopírování

752

návštěvy katalogu a web.str. 1 260

21. ledna se konalo povídání a promítání fotografií Dobrovolníkem na Islandu.
Michal Řepík vyprávěl o svém půlročním dobrovolnickém pobytu, o přírodě, lidech i
kultuře této země.
Zpráva o činnosti městské knihovny v příloze kroniky.
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Církve
V naší římskokatolické farnosti v roce 2008 bylo pokřtěno 18 dětí, 4 dospělí a 9 dětí
přistoupilo poprvé ke svatému přijímání. Bylo 5 církevních sňatků a 14 katolických
pohřbů.
Na Levém Hradci se konaly slavnosti sv. Vojtěcha (duben) a sv. Ludmily (září) vždy
s bohatým doprovodným programem.
Pokračovala pomoc roztocké farnosti farnostem v Arménii a Náhorním Karabachu,
která vrcholila sbírkou v době adventní a vánoční. V jejím rámci byl uspořádán koncert
duchovní hudby a slova recitovaného panem Janem Potměšilem v roztockém kostele.
V příštím roce naši farnost navštíví arménský farář Grigor Mkrtchyan.
Od 31.12.2008 došlo ke změně hranic katolické farnosti Roztoky.

Levý Hradec, první vyhlášená Národní kulturní památka v ČR dnes nepatří k turisticky
vyhledávaným a hojně navštěvovaným lokalitám. Nepočítáme-li návštěvníky
významných náboženských poutí, které se každoročně konají v kostele sv. Klimenta a
přilehlých venkovských prostorách, počet turistických návštěvníků ročně nepřekročí dva
tisíce.
V letošním roce mezi nimi byla delegace řeckých mnichů vedená biskupem Klimentem
a další významní zahraniční i čeští návštěvníci. Natáčela zde malý dokument i Česká
televize a tak alespoň její diváci mohli vidět jedno z nejstarších a nejpozoruhodnějších
přemyslovských hradišť v zemi i kostel Sv. Klimenta - první křesťanskou stavbu
v Čechách.
Vyjmuto z článku průvodce na Levém Hradci, pana Františka Měchury. Článek v plněm znění v příloze kroniky kapitola
Církve.

39

Husitská diakonie Církve československé husitské poskytovala i nadále pomoc lidem
v těžkých životních situacích, nemocným i osamělým. Již šestým rokem nabízela
asistenční službu, např. doprovod k lékaři, na pedikůru, dohled u nemocných, přátelské
pohovory s osamělými lidmi. Tyto služby nabízela pro všechny občany Roztok i blízkého
okolí.
Diecéze (i okolní obce) Církve československé husitské měla koncem roku 2008 416
členů, z toho muži 158 a ženy 258. V tomto roce se konaly 3 křty a bylo 8 úmrtí.
CČH měla během roku svá pravidelná shromáždění:
neděle:

bohoslužby Husův sbor

sobota:

bohoslužby v Penzionu pro seniory v Suchdole

úterý:

biblická hodina Suchdol

středa:

biblická hodina Husův sbor Roztoky

čtvrtek:

křesťanská kavárna Roztoky

pátek:

duchovní péče (křesťanská výchova) děti od 5let.

Ve spolupráci s CČH se také konala pravidelná setkání s méně pohyblivými seniory a
lidmi se sníženou pohyblivostí v následku úrazu či nemoci, nenáročné cvičení (vsedě na
židli), doplněné hudebními a výtvarnými aktivitami.
28. září se konalo v Husově sboru recitační pásmo s hudebním doprovodem
Legenda o sv. Václavu a Legenda o sv. Ludmile.
26. října byla slavnostní bohoslužba k 78. výročí postavení Husova sboru.
Již dvacátým rokem organizuje CČH sbírky šatstva pro humanitární účely.
V letošním roce proběhly 3 sbírky.
V době adventní a vánoční proběhla v Husově sboru výstava andělů. Předcházela ji
společná autorská dílna.
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14. prosince se uskutečnil v Husově sboru koncert skupiny OBOROH, jejíž repertoár
tvoří upravené biblické písně.
19. prosince byla v Husově sboru navozena krásná vánoční atmosféra pořadem
„Pojďme spolu do Betléma“ - tradičním zpívání koled a andělského vyprávění.
Více informací v příloze kroniky.
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Kultura
Vlastivědný klub v letošním roce uspořádal 6 poznávacích zájezdů, dvě přednášky a
jednu vycházku.
Zájezdy:

Sychrov, Hrubá skála, Turnov,
Teplice lázně v Čechách, Komáří víška, Duchcov,
Kroměříž, Holešov,
Borovany, Nové Hrady, Terčino údolí, Cukštejn,
Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Zelená Hora,
Frýdlant, Hejnice, Raspenava.

Přednášky: komentovaná

prohlídka

výstavy

„Dítě,

dětství,

mateřství“

(Mgr.M.Šášinková),
150. výročí narození Z. Braunerové (PhDr. M.Vlk),
Procházka: Roztocké vily (Mgr. M.Šášinková).
Začátkem roku probíhaly ještě výstavy zahájené v roce 2007, Betlémy třebíčské
(27.1.), Dítě, dětství, mateřství (16.3.), Sklo jako obal (13.4.).
8.února byla ve Středočeském muzeu otevřena výstava Pruhovaná krása - kanafas od
historie po současnou tvorbu Evy Jandíkové.
Od 9. února do 31. března proběhla v Galerii Academic fotografická výstava Jiřího
Hellera, Tucet kvadrálů a Křenovický rybník. Termín kvadrály používá autor pro
velkoplošné zvětšeniny.
16. února sdružení Roztoč pořádalo v rámci projektu „Buďte tu doma“ - pořad
Africká mozaika, setkání s africkým světem v pohádkách a vyprávění našich sousedů,
kteří z různých koutů Afriky pocházejí.
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Do konce března se mohli zájemci zúčastnit Fotosoutěže 2008 s tématy: Momentka,
Stromy v krajině, Sport - Roztoky a okolí, Zvířata.
6. dubna se konal v hotelu Academic operní recitál nadějné sopranistky Renáty
Vítové, která využila akustiku sálu k natočení živé videonahrávky.
Od 9. dubna až do 10. srpna probíhala ve Středočeském muzeu výstava Zdenka
Braunerová aneb (ne)obyčejný život malířky na přelomu století. Na základě studia
korespondence představila Z.B. nejen jako umělkyni, ale i jako ženu, sestru, přítelkyni,
mecenášku i cestovatelku. Byly zde prezentovány malířčiny skici, fotografie a části
korespondence v souvislostech a ne příliš známé kresby a obrazy z fondů Středočeského
muzea, jiných kulturních institucí i soukromých sbírek.
Od 17. dubna až do 21. září byla ve Středočeském muzeu otevřena výstava Fenomén
Merkur ze sbírky Jiřího Mládka, která ukazuje geniální stavebnici, českou důmyslnost i
umanuté sběratelství. Stavebnice je stále živá, připravuje se její využití v projektu
„Tvořivá škola“, její propojení i s počítačem pro povzbuzení dětí a obnovení jejich
motorických činností ( ne jen počítač).
6. září pak proběhla soutěž dětí od 5 do sta let o nejnápaditější model.
8. května proběhl na nádvoří zámku již 29. ročník Soutěže elegance historických
vozidel nazývaný též Veteráni. Asi třetina všech letošních účastníků byla klasika
z předválečného Československa. Více v příloze kroniky, kapitola kultura.
Od 15. května byla ve Středočeském muzeu otevřena výstava loutek, rekvizit,
dekorací a dalších zajímavostí souvisejících s natáčením animovaných filmů na motivy
Jana Wericha Fimfárum.
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Salon Zdenky Braunerové
Na sklonku loňského roku započalo svou činnost občanské sdružení „Salon Zdenky
Braunerové. Členové sdružení jsou z různých kulturních a společenských kruhů,
čestnými členkami Salonu se staly i dcery praneteře Maryšky Pellé z Paříže, které
projevily o účast velký zájem.
První veřejnou akcí Salonu byla celodenní akce 17. května, podpořená Středočeským
muzeem a Městem Roztoky, věnovaná památce Zdenky Braunerové.
Dopoledne se konala v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci zádušní mše,
odpoledne následovaly oslavy v areálu Středočeského muzea, zejména v zahradě u
ateliéru Z.B., tak jako se bavila malířka na počátku 20. století.
18. května proběhla v ateliéru Roztoč Japonská dílna - hinamacuri a koinobori,
výroba tradičních japonských pananek z originálního papíru k svátku dětí.
18. května - Slovenská mozaika - se slovenskou lidovou hudbou a sousedy, kteří ze
Slovenska pocházejí.
25. května uspořádala Církev československá husitská v Husově sboru jarní koncert
skupiny IRISH DEW, která propojuje prvky tradiční irské muziky s rockovou hudbou.
Prostor Husova sboru byl zcela zaplněn diváky všech věkových kategorií.
Zároveň byla otevřena malá galerie v klubovně sboru s vernisáží obrazů amatérské
malířky paní Renáty Procházkové z Roztok.
31. května se konal Dětský den na Holém vrchu, který uspořádalo pro děti
Myslivecké sdružení Hubertus. Děti poznávaly zvířátka, skákaly v pytlích, střílely ze
vzduchovky, sledovaly výcvik loveckých psů. Sokolník z Ruzyňského letiště předvedl
dětem raroha, sokolovitého dravce, kterého používá k vyhánění nežádoucích holubů a
havranů při ochraně letištních ploch. Každé z dětí dostalo na závěr pamětní list a tašku
plnou dárků.
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1.června se slavil Den dětí na Tyršově náměstí. Pro děti byla připravena výtvarná
dílna Malování u kašny, hudební a taneční program, ukázka cvičení Aerobic junior a
soutěže, připravené skauty.
13. června se uskutečnil na zahradě ZŠ tradiční setkání dětí, rodičů a přátel sdružení
Roztoč na oslavu konce školního roku - Zahradní slavnost. Byla to pestrá presentace
činnosti kroužků a kurzů sdružení Roztoč doplněná divadelními soubory, hudebníky a
výstavou fotografií z projektu Buďte tu doma.
Od 21. června do 30. září jsme mohli obdivovat na nádvoří Středočeského muzea
novou kolekci exteriérových keramických objektů na výstavě 16. letní keramická plastika.
Záštitu nad výstavou převzal hejtman Středočeského kraje pan Petr Bendl a
Uměleckoprůmyslové muzeum.
21. června se v areálu Občerstvení U Šraněk konal již třetí ročník Rokřiku.
22. června byl uspořádán v koncertní síni na zámku koncert Komorního orchestru
Dvořákova kraje. Ve hře na akordeon vystoupil profesor pražské konzervatoře Ladislav
Horák.
Od 22. srpna do 23. listopadu byla ve Středočeském muzeu k vidění již třetí výstava
Proměny středočeského venkova, tentokrát věnovaná Kralupsku a Mělnicku.
Byli to opět místopisné kresby pana Bedřicha Poláka porovnané s jejich současnou
fotografickou realitou.
29. srpna proběhl v areálu Občerstvení U Šraněk první ročním festivalu SAI right.
SAI jako Svaz autorů a interpretů, right jako přímý, zdravý. Byl prezentací práce
profesní organizace českých muzikantů. I přes nepřízeň počasí se sešlo asi 200
posluchačů, kteří si vyslechli různorodé hudební formace.
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Po čtyři zářijové dny hostily některé roztocké rodiny africké studenty z hudební
školy IYASA Bulawayo v Zimbabwe. Byla to jedna z jejich zastávek na
několikaměsíčním turné po Evropě, kde přibližovali původní kulturu Jižní Afriky.
13. září uspořádalo sdružení Roztoč jednodenní workshop pro začátečníky - děti od
15 let a dospělé. Mohli poznat západoafrickou hudbu, její pravidla, základy její rytmiky
a bubny djembe, sangban, kencereni, doundou. Cena 300.-Kč, studenti 200.-Kč.
Studenti se setkali i s dětmi v základní škole v Roztokách i Žalově.
18. září byla otevřena výstava Lidové hračky v českých zemích, představující hračky
lidových vrstev od 19. do poloviny 20. století. Výstava byla doplněna o hrací koutek
s lidovými hračkami a malou přehlídku, s čím si hrály některé osobnosti současného
kulturního života. Výstava potrvá do 8. února 2009.
21. září byl Středočeským muzeem uspořádán Salon Zdenky Braunerové podruhé…
„Jiřinkové slavnosti“ (u příležitosti 150. výročí narození umělkyně). Setkání se Zdenkou,
módou a květinami. Na závěr byla provedena dražba vázaných kytic ve prospěch
vzniklého fondu Z.B. Více v kapitole Muzeum.
27. září se konal, tentokrát v areálu TJ Sokol Roztoky na Tyršově náměstí hudební
festival Rozkřik, kde na úvod zahrálo i Jazzové bombo ZUŠ.
4. října sdružení Roztoč spolu s divadlem Tichý jelen uspořádalo na rozhraní Roztok
a Únětic v šapitó divadla Dno 1. ročník festivalu ŘíjeN Tichého Jelena - festival
loutkového divadla, hudby, tance a poezie.
Začátkem října byly znovu zahájeny taneční kurzy v hotelu Academic.
8. října se v galerii hotelu Academic konala beseda s Viktorem Sýkorou, držitelem
ocenění z loňského Czech Press Photo za nejlepší makrofotografii. Svými snímky přispívá
i do časopisu National Geographic.
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28. října - Návštěva u Zdenky Braunerové. Více v kapitole Muzeum.
Přehled podzimních loutkových představení Divadélka Kvítko - Roztoky

v příloze

kroniky.

31. října byla ve Středočeském muzeu zahájena výstava Kočárky a kolébky, ze sbírky
Miloslavy Šormové. První výstava kočárků, byla v roce 2004. Nyní se představily nově
nalezené kočárky a kolébky. Výstava potrvá do 8. března 2009.
31. října se v podvečerním Tichém údolí rozsvítily lampiony. Cestou z hřiště podél
potoka k Maxmiliánce, na rybníčku u Koliby plavaly skořápky kokosových ořechů se
svíčkami. Svátek světla se vydařil. Účast velká. Děti, rodiče i prarodiče v dobré pohodě.
1. listopadu se v hotelu Academic uskutečnila vernisáž výstavy Gruzínské snění
aneb ztracení v Čečensku, která zachytila běžný život v současné Gruzii těsně před
letošní ruskou invazí. Proběhla beseda s účastníky výpravy do Gruzie, autory fotografií,
a křest fotografické publikace Gruzínské snění. Výstava trvala do 10. prosince.
Od 14. listopadu až do února 2009 proběhla ve Středočeském muzeu - návštěvnickém
centru výstava Dřevěné plastiky Tomáše Štolby. Řezbář Tomáš Štolba, který se před pěti
lety přistěhoval do Roztok se již osmnáct let zabývá výrobou loutek z lipového dřeva. Na
výstavě jsme viděli několik biblických postav, betlém a jedny z prvních jeho loutek.
30. listopadu Středočeské muzeum ve spolupráci se sdružením Roztoč uspořádalo
v areálu zámku Adventní neděli jako předvánoční odpoledne. Vystoupili na ní studenti
hudebního oddělení Konzervatoře Jana Deyla s komponovaným pořadem Vánoční
jesličky, návštěvníci si mohli koupit tradiční vánoční dárky a ozdobit adventní kytičku.
1. prosince se konal v kostele na Levém Hradci Adventní koncert duchovní hudby na
kterém účinkoval Sbor Arcibiskupského gymnázia v Praze spolu se souborem
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Polyphonion a sbormistr Igor Angelov. Koncert pořádalo sdružení Roztoč ve spolupráci
s farností katolické církve v Roztokách.
5. prosince začala ve Středočeském muzeu výstava Betlémy, tentokrát králické, která
potrvá do 1. února 2009. Bylo k vidění 20 betlémů z podhůří Orlických hor ze sbírek
muzeí i soukromého majetku, betlémy stavěcí a skříňkové.
7. prosince se konal v hotelu Academic Mikulášský dětský karneval, kde mimo jiné
vystoupila skupina Beruška Band
13. prosince proběhly v jídelně ZŠ Vánoční trhy, na kterých děti prodávaly sami svá
rukodělná originální dílka.
14. prosince vystoupila v Husově sboru hudební skupina Oboroh,.která oslavuje 20let
svého trvání a hraje Folkrock s výrazným křesťanským zaměřením, většinu repertoáru
tvoří zhudebněné biblické žalmy.
V Husově sboru byla rovněž v prosinci otevřena výstava obrazů Karla Marxe,
roztockého občana, jehož obrazy jsou zastoupeny v Národní galerii i v soukromých
sbírkách ve Francii, Holandsku, Německu, Rakousku, Norsku , USA i Kanadě.
16. prosince uspořádalo sdružení Roztoč v muzeu Ukrajinskou mozaiku, večer
inspirovaný ukrajinskou kulturou připravovaný ve spolupráci s Ukrajinci, žijícími
v našem kraji. V rámci pořadu vystoupilo komorní Kubelíkovo trio. Tato setkání s lidmi,
kteří zde žijí a něčeho zde dosáhli by měla nabourat obecně rozšířenou představu o
občanech Ukrajiny, jako námezní pracovní síle.
19. prosince byla v Husově sboru navozena krásná vánoční atmosféra pořadem
„Pojďme spolu do Betléma“ - tradičním zpívání koled a andělského vyprávění.
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23. prosince v podvečer se u kostela sv. Jana Křtitele objevily Živé jesličky s pastýři,
anděly i třemi králi, aby pozdravili Marii a Josefa s Ježíškem. Rozzářily se i lucerničky
s Betlémským světlem, které si každý rád odnesl domů jako hezké gesto přátelství.
Myšlenka šířit Betlémské světlo vznikla v roce 1986 v Rakousku, a ujali se jí skauti.
Do Čech se dostalo poprvé v prosinci 1989. Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše
Krista, nazvaný Světlo přátelství putuje ve speciálním bezpečnostním obalu letecky
z Izraele do Lince, odkud se předává do 25 zemí světa a také institucím, např.
Evropskému parlamentu nebo OSN.
21. prosince byl na ČT 1 v pořadu Doteky víry vysílán pořad o přípravě a realizaci
Živých jesliček v Roztokách v roce 2007.
Více informací v příloze kroniky.
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Muzeum
2. února v rámci Masopustu byla v muzeu otevřena kafírna. Její provoz zajišťuje
agentura ProVás, vítěz konkurzního řízení.
13. března byly vyhlášeny výsledky soutěží na návrhy užitkového skla konaných
v rámci výstavy Sklo jako obal.
Tato výstava probíhala ve Středočeském muzeu již od 12. září 2007 a byla k ní
vydána i obrazová publikace České a moravské OBALOVÉ SKLO, historie a současnost,
od autorky Jitky Lněničkové.
Středočeskému muzeu v Roztokách v letošním roce za tuto publikaci udělilo
Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí a galerií ČR 3. místo v Národní soutěži
muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2007.
Je to v krátké době již druhé takto významné ocenění pro Středočeské muzeum
v Roztokách. V roce 2006 to bylo 1. místo za rekonstrukci ateliéru Z.B.
28. května navštívila Středočeské muzeum manželka prezidenta republiky, paní
Livia Klausová. Prohlédla si areál zámku, právě probíhající výstavy, svatební síň i
přilehlý salon a koncertní síň. Další zastávkou byl Ateliér Zdenky Braunerové, jejíž 150.
výročí narození letos muzeum připomíná. Výstavy i tiskové materiály muzea byly paní
Livií velmi kladně hodnoceny. Na závěr se posilnila dobrou kávou v kafírně ProVás.
Muzeem ji provázela ředitelka muzea PhDr. Zita Zemanová.
Připomenutí 150. výročí narození Zdenky Braunerové .
Od 9. dubna do 10. srpna v muzeu probíhala výstava, která představila Zdenku
Braunerovou jako umělkyni i jako ženu.

Více v kapitole Kultura.

Salon Zdenky Braunerové
Na sklonku loňského roku započalo svou činnost občanské sdružení „Salon Zdenky
Braunerové. Členové sdružení jsou z různých kulturních a společenských kruhů,
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čestnými členkami Salonu se staly i dcery praneteře Maryšky Pellé z Paříže, které
projevily o účast velký zájem.
První veřejnou akcí Salonu byla celodenní akce 17. května, podpořená Středočeským
muzeem a Městem Roztoky, věnovaná památce Zdenky Braunerové.
Dopoledne se konala v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci zádušní mše,
odpoledne následovaly oslavy v areálu Středočeského muzea, zejména v zahradě u
ateliéru Z.B., tak jako se bavila malířka na počátku 20. století.
V neděli 21. září se v rámci Dne evropského dědictví ve Středočeském muzeu konal
druhý Salon Zdenky Braunerové - Jiřinková slavnost, který byl zároveň také akcí
oslavujících 150. výročí narození umělkyně.
Nádvoří zámku bylo obklopeno několika desítkami odrůd jiřin na ukázku
návštěvníků. Jedna krásná kaktusovitá, tmavě růžová jiřina byla nabídnuta VÚKOZ
v Průhonicích k znovu pojmenování, takže tato květina nese jméno Z.B.. Po slavnostním
křtu měli návštěvníci možnost si za malý obnos uvázat svou kytičku jiřinek, gerber a
dalších květin. Následoval komponovaný pořad se zpěvem koncertní pěvkyně a zároveň
předsedkyně Salonu Zdeny Kloubové, o salonech vyprávěla Gabriela Vránová, výtvarník
Jan Růžička přiblížil módu biedermeieru a následoval Americký klub dam.
Jako reminiscenci módy Zdenky Braunerové předvedly mladé návrhářky téměř dvě
desítky kostýmů.
Závěrem se konala dražba nádherných květinových vazeb, z níž přibylo do nově
založeného fondu Z:B:, který spravuje občanské sdružení Salon Z.B. téměř 10 tis. Kč.
Část výtěžku byla věnována na kostýmy handicapovaných mladých umělců z pěveckého
oddělení Deylovy konzervatoře, které vystoupilo na první adventní neděli v roztockém
zámku.
28. října se jako další akce k výročí umělkyně konala Návštěva u Zdenky
Braunerové, kde si malířka vyprávěla se svou sestrou Annou a jejím mužem Elémirem o
krajinách svých obrazů.
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5. listopadu vydala Česká pošta známku s motivem obrazu Zdenky Braunerové
„Vltava u Klecan, po 1885“ v rámci emise Umělecká díla na známkách. Slavnostní
představení známky se konalo 5. listopadu ve Středočeském muzeu.
Návštěvníci si mohli koupit nejen novou známku s motivem obrazu za 23.-Kč, ale i
obálku prvního dne označenou speciálním razítkem.
K uctění památky umělkyně byla v Praze uspořádána výstava v Galerii českých
grafiků Hollar, na kterou byly zapůjčeny exponáty Středočeským muzeem, další výstavu
uspořádal ve výstavní síni Památníku národního písemnictví Svaz českých bibliofilů.
V rámci publikační činnosti vydalo v letošním roce Středočeské muzeum
Středočeské vlastivědné sborníky, svazek 26, Muzeum a současnost, řada
společenskovědní a Muzeum a současnost, řada přírodovědná roč. 23 .
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Roztoč
22. ledna byl slavnostně otevřen nový ateliér sdružení Roztoč v Havlíčkově ulici. Po
téměř dvouletém úsilí se pronajaté prostory od města po bývalé spořitelně proměnily
v nově zrekonstruovaný ateliér umělecké tvorby, který se stal společně s malým
informačním centrem důležitým zázemím pro činnost sdružení.
V hlavní části zrekonstruovaných prostor probíhá pravidelná výuka řemeslných
kurzů (šití, keramika, vazba květin, dřevořezba), výtvarných a hudebních kroužků
(kytara, flétna, bubny), výuka angličtiny, znakového jazyka a otevřený klub deskových
her. Bezbariérová úprava nabízí umělecké a řemeslné aktivity i dětem a dospělým
s omezenou možností pohybu.
Také v letošním roce probíhaly kulturní akce a tvořivé dílny v rámci nového projektu
sdružení Roztoč „Buďte tu doma“. Cílem multikulturního projektu je vzájemné
obohacování tradicemi, zvyky i historií rozdílných kultur. Důležité je zapojování
místních rodin minoritních etnik do přípravy a náplně těchto akcí.
31. března se konala Valná hromada sdružení Roztoč .
Taneční kroužky sdružení Roztoč Po špičkách a Pohybu se v letošním roce opět
úspěšně prezentovaly na festivalech scénického tance i na Krajské postupové přehlídce
dětských skupin scénického tance pro Prahu a Středočeský kraj. Choreografie Kamarádky
získala ocenění „Za vzájemný vztah tanečníků“ a choreografie „Svítání“ ocenění „Za
choreografii a její interpretaci“. Svítání postoupilo na XXV. celostátní přehlídku dětských
skupin scénického tance Kutná Hora 2008. Tam se zároveň konalo celostátní sympozium
„Taneční výchova a kulturní kapitál“ a soubory se tak prezentovaly před širokou
odbornou veřejností z celé ČR a náš taneční kroužek Po špičkách se rozhodně neztratil.
Přehled nabídky sdružení Roztoč a více informací v příloze kroniky.
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Rožálek
Mateřské centrum Rožálek se nachází pod budovou školní jídelny. Oč je tento
prostor menší, tím je útulnější.
Pravidelné aktivity sdružení:
Pondělí: cvičení pro ženy s hlídáním dětí,
Úterý: tvoření a hraní pro nejmenší, (výtvarná činnost, říkanky, pohybové aktivity),
Čtvrtek: tvoření pro malé i větší šikuly,
Pátek: cvičení pro ženy s hlídáním dětí.
Během léta byly pořádány výlety a setkávání „na vzduchu“.
Pro nový školní rok 2008/09 byl připraven mateřským centrem i nový harmonogram
aktivit.
Pondělí: Sluníčka - pro děti (cca3-4 roky staré) bez doprovodu rodičů)
Úterý: Výtvarka a volná herna pro nejmenší,
Středa: Cvičení pro ženy s hlídáním dětí
Miminka - Základy orientálního tance pro maminky „s miminky v náručí“
Základy orientálního tance pro děvčata (vhodné pro předškolní a mladší školní
věk),
Čtvrtek: Výtvarka a volná herna pro nejmenší
Relaxační cvičení pro ženy (bez dětí),
Pátek: Miminka - masáže, říkanky, volná herna.
24. října uspořádalo MC v tělocvičně pod školní jídelnou Diskotéku pro malé i velké.
V listopadu se konal Workshop o vývojových potřebách dětí. Seminář byl určený pro
rodiče, pro těhotné, ty, kteří o dětech teprve uvažují i zájemce z řad pomáhajících profesí.
V prosinci pak Mikulášská besídka a Vánoční rejdění.
Více v příloze kroniky.
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Lexík
V září zahájilo svou činnost nové vzdělávací centrum Lexík.
V nových prostorách naproti nákupnímu centru TESCO nabídlo v hezkém kulturním
prostředí širokou možnost aktivit pro děti i dospělé. Každý den v týdnu, od 9 do 21 hod.,
v pátek do 19 hod.
Je zde tělocvična s náčiním a podložkami, se zrcadlovou stěnou, kde probíhá
kondiční, rehabilitační a relaxační cvičení, cvičení na gymbalonech, jóga pro mládež i
dospělé, cvičení rodičů s dětmi s písničkami a říkadly, cvičení pro těhotné, po porodu, pro
seniory, power aerobic pro dívky i ženy, taneční aerobic pro dívky od sedmi let, tai-či
v češtině i angličtině, cvičení prevence osteoporózy a kardiovaskulárních chorob
garantované lékařkou. Cvičí se v příjemných menších skupinách. Je zde i možnost
rehabilitačních masáží. Pro kurzy slouží dvě jazykové a jedna počítačová učebna
s možností pohlídání dětí. Školní mládeži bylo nabídnuto doučování češtiny a
matematiky včetně přípravy na přijímací zkoušky.
Vedení, lektoři, více informací v příloze kroniky.
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Sport
V letošním roce se pochodovalo na Tříkrálovou Okoř již po čtyřicáté. Jubilejní ročník
přilákal i rekordní počet účastníků. Ze startu vyšlo kolem 750 lidí, další se připojili
cestou, nebo se přišli podívat na Okoř na vystoupení šermířů ze skupiny Skeleton, nebo
na zámek v Roztokách do cíle závodu, svést se v minikočáře taženém poníkem či si jen
pohladit oslíka, ovečku či lamu. Vše bylo zpestřením ke kulatému výročí.
Turistické oddíly mládeže v Roztokách připravily pro děti i jejich rodiče 31. května
tradiční Pohádkový les u vyhořelé Maxmiliánky. Opět děti provázely pohádkové figury
soutěže a nakonec dobré buřtíky.
V Roztokách má také své sídlo celorepublikové vedení Asociace TOM (turistických
oddílů mládeže), které vede roztocký zastupitel a předseda kulturní komise Mgr. Tomáš
Novotný.

Sokol Roztoky:
Po prosinci se ještě 5. a 6. ledna opět v Roztokách bruslilo díky aktivitě zejména
B. Ščučky s pomocníky.
Rozvrh cvičení odboru všestrannosti v příloze kroniky.
V úterý dopoledne je od nového roku 2008 zařazeno cvičení jógy v sokolovně.
Stolní tenis:
V polovině sezony prvním místem v tabulce bojuje roztocký stolní tenis o historický
postup. A povedlo se! Družstvo Sokola Roztoky A se stalo přeborníkem Prahy - západ a
poprvé v historii má naše město své zástupce v krajském přeboru.
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Kromě soutěže družstev se 10 hráčů zúčastnilo i okresního přeboru jednotlivců.
nejlepší byl Josef Žáček, který obsadil krásné třetí místo.
Atletika:
František Tomiška byl na návrh výboru TJ Sokol Roztoky, za svoji dlouholetou
sportovní činnost závodnickou i trenérskou vyznamenán I. župním oceněním „Sportovní
legenda Sokola“.
František Tomiška byl u zrodu atletické dráhy v Roztokách v roce 1960 a po celou
dobu zde působil jako cvičitel mládeže, trenér, rozhodčí, správce stadionu a člen výboru
TJ. Za svou trenérskou praxi vychoval a vychovává téměř tři generace atletů, z nichž
někteří se probojovali až na mistrovství republiky a získali zde více než 40 medailí.
V letošním roce oslavil 75 .narozeniny.
18. května se atleti Sokola Roztoky zúčastnili republikových přeborů ČOS v Nové
Pace. Za velmi těžkých podmínek získali 3 medaile. Více v příloze kroniky.
Pro nejmenší předškoláky se konal přebor župy v atletice a míčovém trojboji
v Černošicích. Roztoky reprezentovalo 11 závodníků a vedli si velice dobře.
Umístění v příloze kroniky.

Po mnohaletém úsilí se TJ Sokol Roztoky podařilo získat dotaci od MŠMT alespoň
na část z plánované rekonstrukce, výstavbu víceúčelového hřiště s umělým povrchem.
První kopnutí 19.srpna 2008, následovala skrývka zeminy, dorovnání terénu, válcování,
uložení drenážních svodů do drenážní jímky, zasypání štěrkem, uložení obrubníků po
celém obvodu, položení asfaltové drenážní vrstvy o tloušťce 2x4 cm, betonový chodník,
zabudování ocelových konstrukcí s koši pro dvě hřiště na basketbal, nové oplocení
s navýšením stávajícího cca o 3 m. Dále pokládka umělohmotného vodopropustného
povrchu o tloušťce 13mm (dle předem dohodnutého barevného řešení). V závěru (počasí
nepřálo) konečné nalajnování jednotlivých, barevně odlišných hřišť. Výstavba byla
ukončena 18. listopadu a za dva dny bylo hřiště pokryto první sněhovou nadílkou. Je
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počítáno s dostatečným prostorem pro aktivity veřejnosti i základní školy. Hřiště bude
otevřeno na jaře 2009 podle Provozního řádu, včetně ceníku.
Na ploše 45 x 28 m lze provozovat: basketbal, volejbal, nohejbal, badminton, tenis,
házenou, malou kopanou, florbal apod.
V 66 letech náhle odešel dlouholetý předseda roztockého Sokola pan Jiří Skružný.
Více v kapitole Obyvatelé města.

Roztocký fotbal:
Přípravka se po podzimní části dostala na čtvrté místo a udržela tak kontakt s čelem
tabulky.
Žáci po jarním kole druzí, po podzimní části třetí místo, dobrý odrazový můstek pro
jaro.
Největší úspěch dorostu byl, že vůbec podzimní část sezóny dohráli a to ještě
s vydatnou žákovskou výpomocí.
A mužstvo skončilo sedmé, na posledním místě tabulky s 5 bodovou ztrátou na
předposlední týmy. Výsledky v příloze kroniky.
Tenisový areál Žalov již slavil třetí letní sezónu.Nejvíc byl využíván tenisovou
školou (57 hodin týdně, v dopoledních hodinách mohou se slevou areál využívat důchodci
a matky na mateřské dovolené.
21. prosince se zde uskutečnil druhý tenisový turnaj čtyřher. V příjemném prostředí se
utkalo osm deblových dvojic. Vítězný pohár získala dvojice M. Uvarov a D. Slanec (ml).
26. července proběhl na dirtové dráze v Roztokách DirtJump - Roztocký pohár 2008.
Pro letošní závod byla dráha na břehu Vltavy ještě přestavěna, takže vznikl unikátní
dirtpark pro kategorie MTB a BMX. Výsledkem byla nová lajna velkých skoků se dvěma
různými nájezdy a širokými dopady, kde skoky se pohybují ve velikostech od 3m do 5,8m
s wallride na konci řady. Ze závodu byl natočen i pořad televizní stanicí Óčko - viz CD
v příloze kroniky
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V restauraci Na Růžku se scházelo nově vzniklé družstvo Trosky Roztoky, které
zastupovalo město v české šipkové lize. V konkurenci 14. mužstev se umístili na 1. místě,
od září postoupili do 3. ligy.
V roce 2008 se opět konal tábor skautů. Oddíl skautů a smečka vlčat vyrazili na
oblíbené tábořiště na břehu říčky Malše u města Kaplice v jižních Čechách. Letos
postavili římské město AVE a v roli starých Římanů prozkoumávali jeho okolí za
hranicemi římské říše. Čtyři dny hostili holandského skauta Geparda, se kterým
procvičovali angličtinu.
Vedoucí naplánovali a mistrně zahráli autonehodu v blízkosti tábora pro procvičení
zásad k poskytování první pomoci.
Každý měsíc v sobotu nejblíže 21. se koná VOKO - cyklistický závod horských kol.
Více v příloze kroniky.
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Okolí Roztok
Něco i ze vzdálenějšího okolí Roztok:
Koncem ledna se nad obcí Pchery na Kladensku vztyčily dva štíhlé, skoro
devadesátimetrové stožáry s trojicí lopatek. V loňském roce občané Pcher vyslovili s
výstavbou větrné elektrárny souhlas, 14. srpna začala vlastní stavba a 11. února
letošního roku byla dokončena stavba druhé věže. V průběhu března byly lana
padesátimetrových lopatek uvolněna a roztočila se. Dva nejvýkonnější „větrníky“
v Čechách vystačí zásobovat celoročně asi 4 000 domácností elektřinou.
Provozovatelem je společnost ČEZ, která dílo za 190 milionů investovala a obci za
provoz platí ročně asi čtvrt milionu korun.
Společnost Člověk v tísni, která v Libčicích poskytuje sociální a vzdělávací služby,
zde letos poprvé uspořádala největší evropský festival dokumentárních filmů o lidských
právech v Evropě - JEDEN SVĚT, a to ve dnech 28. - 29. března.

Regionální festival PřeDivO 08 se konal tentokrát ve staroslavné Budči, kde 27. a
28. září proběhla tradiční Svatováclavská pouť, jejíž součástí byla i Přemyslovská
Divadelní Orba.

Obec Velké Přílepy oslavila 20. září 780. výročí svého trvání.
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Počasí
Počasí v letošním roce bylo vcelku průměrné, několikrát se vystřídaly náhlé změny
teplot, ale na to už si pomalu zvykáme.
V březnu se přes republiku přehnal orkán Emma rychlostí až 166 km /h.
V Roztokách až na nějaké větve to tak strašné nebylo.
V červnu bylo několik tropických dnů, které vystřídala bouře lámající stromy.
V červenci se teplo střídalo s deštěm a bouřkami, v srpnu se střídalo teplo s velmi
chladnými dny.
V listopadu bylo 1. až 20 stupňů, první sníh napadl 22. listopadu.
Vánoce byly na blátě, ochladilo se až 27. prosince.
V Solníkách se v prosinci už začali srocovat havrani, znamená to dlouhou zimu?
Více o počasí včetně přehledu za jednotlivé měsíce v příloze kroniky.
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Rejstřík
75. výročí otevření budovy ZŠ

34

90. výročí vzniku státu

15

archeologický průzkum

5, 27

betlémské světlo

49

bytový dům Čapkova ulice

11

Czech Point

7

Čeněk Rýzner

5

Česká rada dětí a mládeže

26

demografický odhad

8, 10

digitální vysílání

14

domov důchodců

6

dostavba a rekonstrukce MŠ Spěšného

16, 18, 22

dostavba ZŠ

6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22

dotace

10, 11, 16, 17, 18, 23

dům obchodu a služeb

12, 25

dům s pečovatelskou službou

14

dům volnočasových aktivit

8, 11

ekologické vytápění

19

finanční služby

17

firma Adlera NET

17

firma Deloitte

8, 9, 10

firma EKORA

10

firma Ekospol

9, 16

firma Hydria

23

firma První roztocká investiční

12

firma Regios

6, 15, 23

firma Severočeské vodovody a kanalizace
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firma Trigema
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František Tomiška
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generel odvodnění

9, 23

homogenizační nádrž

23

hromadná doprava

14, 16

integrační akční plán města

6, 9

internet
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jarní trh
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Jiří Skružný
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kalendář města
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kamenná svatba

20

kamerový systém

6

kanalizace

6, 23

klubovna důchodců
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komise pro dotace

10, 12

komunikace

10, 25

kontokorentní úvěr
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koordinační výbor

8, 12

kvalita a čistota ovzduší
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Levý Hradec
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Martin Kuna
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mateřské školy
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město
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městská knihovna
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městská nemocnice
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městská ubytovna
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městský národní výbor

4

městský úřad

7, 14

městys

4

Miloš Hrubec
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Na Dubečnici
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Národní archiv

4

nové hřiště

26, 57

obnova vodovodů a kanalizací

18

odpadní vody

6, 23

odpady

6, 12, 14, 15, 17, 23, 24

parkoviště

8

parlament kraje
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pečovatelské služby

16, 17

podzimní trh

25

polyfunkční dům

7

program „Dobré sousedství“

6, 24

projekt „Podaná ruka“

7

průmyslová čistírna odpadních vod

23, 29

přeložka silnice II/242
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Přemyslovské Střední Čechy

18

publikace “Roztoky od nejstarších dob…“

12, 18

rada města
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regulační plán Panenská II

11, 22

regulační plán Solníky
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regulační plán Tiché údolí
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rozpočet
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roztocké řemeslnické trhy
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Roztoč
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Salon Zdenky Braunerové
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sběrný dvůr
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sokolovna

5, 7

Správa Letiště Praha
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statické posudky opěrné zdi v serpentině
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Státní oblastní archiv Praha
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stavební uzávěra
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Středočeské muzeum

4, 5, 13

školní družina
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školní kuchyně a jídelna

9, 11, 13, 16

Školní náměstí

12, 14, 22

technické služby

8, 12, 17, 18, 24

Tiché údolí
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transport smrti

8

Tyršovo náměstí

8, 9

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

9,

Ústředí asociace turist. odd. mládeže ČR
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územní plán

9, 12

územní řízení

7

Velký přemyslovský okruh
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vila čp. 124

13

vila čp.155 (Amálka)

9, 12, 17

vlastivědný klub
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vodné a stočné

17, 23

vodojem Žalov

13

volby do krajských zastupitelstev
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volby do Senátu ČR
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výtvarná soutěž

7

zájmová sdružení a spolky

26

základní škola
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základní umělecká škola
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zastupitelstvo
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znak města

4

známka „Vltava u Klecan“
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žákovský parlament
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žalovský potok
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