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Město Roztoky
Připomenutí historie
200 let v roce 1889 byla zahájena regulace řeky,
160 let v roce 1849 - 50 byla ustanovena obec Roztoky - Žalov jako samosprávní článek
řízení a správy státu s volenými obecními orgány
(v té době podle sčítání lidu Roztoky - 622, Žalov - 232 obyvatel),
160 let v roce 1849 byla dokončena jednokolejná železnice v úseku Praha - Lovosice,
100 let v roce 1909 byla v Roztokách založena veřejná obecní knihovna,
80 let v roce 1929 vymrzla celá roztocká třešňová alej - zanikly jarní slavnosti květů,
80 let v roce 1929 vypukla Světová hospodářská krize, která na Československo
dolehla až v roce 1930,
60 let 26. října 1949 byla v Roztokách zahájena výroba penicilinu, prvním ředitelem
Penicilinky byl ing. Miloš Herold, první zkušební šarže penicilinu byly vyrobeny
na jaře roku 1949 a v říjnu začala regulérní výroba,
20 let 17. listopadu 1989, „Sametová revoluce“ - pád komunistického režimu,
10 let 12. března 1999 se ČR stala členem Severoatlantické aliance - NATO,
5 let 1. května 2004 byla ČR přijata do Evropské unie.
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Současnost
S platností od 1. ledna 2009 byla vydána informace správního odboru MÚ o
výplatách dávek pomoci v hmotné nouzi formou poukázek opravňujících k nákupu zboží
ve stanovené hodnotě (potraviny s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových
výrobků), nákup oděvů, obuvi, základních hygienických potřeb - minimálně 35%
z přiznané dávky.
1. jednání rady města - 7. ledna
 doporučila ZM přijmout formou darovacích smluv finanční příspěvek ve výši
400 000.- Kč od společnosti Letiště Praha a.s., z programu na veřejně prospěšné účely
„Dobré sousedství“, z toho 370 000.-Kč na vybavení pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů Roztoky a 30 000.- Kč na vybavení dětské herny v Mateřském
centru Rožálek,
 vzala na vědomí, že ZŠ z výše uvedeného programu obdržela příspěvek 280 000.-Kč
na výměnu oken v přízemí budovy roztocké školy,
 vzala na vědomí Protokol o jednání hodnotící komise ve veřejné zakázce Zpracování
žádosti a poradenství při získávání dotací na dostavbu a zateplení ZŠ Roztoky,
potvrdila výsledky hodnotící komise a doporučila ZM schválit návrhy smluv o dílo
s vítězným uchazečem, firmou Cityplan s.r.o..

1. zasedání zastupitelstva města - 14. ledna
 souhlasilo s uzavřením smlouvy o dílo se společností Cityplan s.r.o. Praha pro získání
dotace na realizaci energetických úspor v objektu ZŠ Roztoky za navrženou odměnu
1,5 mil. Kč bez DPH, která je částkou konečnou s tím, že pokud bude získána dílčí
část dotace, bude z odměny poskytnuta pouze alikvotní část,
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 souhlasilo s uzavřením smlouvy o dílo se společností Cityplan s.r.o. pro získání dotace
na dostavbu objektu ZŠ Roztoky, za navrženou odměnu 1,8 mil Kč bez DPH, která
je částkou konečnou s tím, že pokud bude získána dílčí část dotace, bude z odměny
poskytnuta pouze alikvotní část,
 požadovalo, aby při zadávání dalších veřejných zakázek bylo uplatněno hodnocení
podle více kritérií, ne jen ceny díla,
 přijalo na doporučení rady města příspěvek od Letiště Praha a.s. ve výši 400 000 Kč,
 vzalo na vědomí, že ZŠ obdržela z uvedeného programu 280 000 Kč.
 schválilo přijetí finančního daru od spol. Regios a.s. ve výši 160 000 Kč formou
darovací smlouvy a doporučilo TS Roztoky prodej svozové techniky z důvodu
nevyužitelnosti firmě Regios na náhradní díly za 40 000 Kč.

2. jednání rady města - 26. ledna
 schválila I. změnu organizačního řádu MÚ Roztoky z důvodu snížení systemizace
pracovních míst MÚ o tři pracovní místa zaměstnanců města zařazených do
finančního odboru,
 schválila variantu A - přízemní objekt MŠ Spěšného pro zpracování PD pro sloučené
územní a stavební řízení na rekonstrukci a dostavbu MŠ Spěšného,
 schválila studii stavby Domu volnočasových aktivit jako podklad pro projektovou
dokumentaci.

3. jednání rady města - 4. února
 revokovala své usnesení 258-23/08 ze dne 1.12.2008 a konstatovala, že kritéria pro
přijetí dětí do MŠ jsou plně v kompetenci příslušných ředitelek a doporučila
ředitelkám MŠ hlavní kritéria přijetí:
k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti v posledním předškolním roce s trvalým
pobytem v Roztokách (rok před nástupem do ZŠ) - povinnost vyplývající ze zákona,
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dále se přijímají děti s trvalým pobytem svým i svých rodičů (zákonného zástupce )
v Roztokách.

4. jednání rady města - 9. února
 souhlasila se zachováním svozu bioodpadů z biopopelnic,
 schválila harmonogram provádění mobilních sběrů odpadů v roce 2009,
 vzala na vědomí Zápis ze schůze inventarizační komise o skončené inventarizaci za
rok 2008,
 vzala na vědomí informaci o podpisu „Dohody o úpravě vzájemných práv a
povinností mezi dvěma vlastníky provozně souvisejících vodovodů“ mezi obcemi
Roztoky a Úholičky ze dne 4.2.2009. RM konstatovala, že Dohoda měla být
podepsána již v roce 2001.
17. února vyšel první díl encyklopedie na pokračování: Památky - Roztoky.
Publikace byla k zakoupení na MÚ (podatelna) a v Městské knihovně za 35.-Kč.
Viz příloha kroniky.

2. zasedání zastupitelstva - 25. února
 uložilo RM zabezpečit zahájení prací na pořízení regulačního plánu lokality Solníky
a zpracování dílčí změny územního plánu města pro tuto lokalitu,
 souhlasilo se svozem bioodpadu z biopopelnic s tím, že město bude platit
nejvýhodnější cenu za odstranění jedné tuny bioodpadu, která vzejde z výběrového
řízení na poskytovatele svozu bioodpadu. Svoz separovaného odpadu a sběrný dvůr
zůstávají zachovány,
 souhlasilo s pokračováním započatých kroků akce Dostavba a rekonstrukce ZŠ
Roztoky tak, aby bylo možné na první vypsané dotační výzvy podat kompletní
žádost o dotaci,
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 souhlasilo s využitím pozemku v Palackého ulici č. 336/1, 336/2 a 319 v k.ú.
Roztoky (po bývalé ubytovně) pro výstavbu domu volnočasových aktivit,
 vzalo na vědomí přípravu dokumentace dostavby MŠ Spěšného.

5. jednání rady města - 9. března
 schválila výběr nejvhodnějšího uchazeče, firmu Regios a.s. pro svoz bioodpadu
z biopopelnic a souhlasila s uzavřením smlouvy na dobu neurčitou s garancí ceny na
pět let,
 souhlasila s vypsáním výběrového řízení na zpracovatele následné PD na akci
Dostavba a rekonstrukce ZŠ, v souladu s usnesením ZM ze dne 25. února,


schválila ceník výkonů pečovatelské služby s účinností od 1.dubna -

podrobnosti v příloze

kroniky.

3. zasedání zastupitelstva města - 11. března
 schvalovalo jednotlivé položky rozpočtu města

6. jednání rady města - 16. března
 potvrdilo závěry zadávacího řízení ve veřejné zakázce (dokumentace pro stavební
povolení) na dostavbu a zateplení ZŠ Roztoky, akceptovala výběr zhotovitele společnost Chalupa architekti s.r.o. a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na
předmět veřejné zakázky,
 schválila poskytnutí věcného daru města Roztoky Veronice a Kamilu Valešovým,
rodičům dne 13. března narozených trojčat. Rada města pořídila speciální dětský
kočárek v hodnotě 32 000.-Kč, který byl předán starostkou města rodičům dětí,
 schválila výplatu jednorázového finančního příspěvku na zajištění potřebných věcí
k novorozenecké výbavě trojčat,
 nesouhlasila s předloženými kritérii pro hodnocení činnosti ředitele ZŠ Roztoky
uvedených v zápisu z jednání školské komise 17. února 2009.
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4. zasedání zastupitelstva města - 25. března
 schválilo územní rozpočet města Roztoky na rok 2009 jako schodkový, schodek
rozpočtu bude hrazen z finanční rezervy z minulých let,
 žádalo o vypsání veřejného výběrového řízení na zpracovatele projektové
dokumentace pro stavební povolení na akci Dostavba a zateplení ZŠ Roztoky,
v němž kriteriem bude cena a podmínkou též vypořádání autorských práv
zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí (Chalupa architekti),
 jmenovalo výběrovou komisi pro výběr zpracovatele projektové dokumentace pro
stavební povolení na akci Dostavba a zateplení ZŠ ve složení: p. Ing.arch. Olga
Vavřínová, Ing.arch. Laco Fecsu, Ing. Milan Štochel, Ing. Jiří Landa, Mgr.
Stanislav Boloňský,
 vzala na vědomí rezignaci RNDr. Jaroslava Huka, CSc. na funkci člena školské rady.

7. jednání rady města - 6. dubna
 vzala na vědomí návrh Advokátní kanceláře JUDr. L. Rivalová na zrušení a
vypořádání spoluvlastnictví domu č. 155 (vila Amálka) za náhradu a doporučuje ZM
nové projednání vzhledem k novým skutečnostem uvedených v návrhu,
 seznámila se s nabídkou firmy Cityplan na zpracování energetického auditu objektu
ZŠ Roztoky a souhlasila s jeho vypracováním,
 nedoporučila ZM souhlasit s prodejem části pozemků p.č. 1523/1 a 1523/2 firmě
Trigema Development s.r.o. z důvodu, že se jedná o veřejné parkoviště u prodejny
Albert na Tyršově náměstí,
 schválila úhradu Středočeskému muzeu za jeden svatební obřad ve výši 2 000.-Kč od
1. 7. 2009.
8. jednání rady města - 20. dubna
 doporučila ZM přijetí finančního daru od Letiště Praha a.s. ve výši 979 380.-Kč a
jeho využití dle návrhu odboru SRM MÚ na vybudování chodníku v ulici Obránců
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míru (od ulice Smetanova po ulici Lidickou) a na rekonstrukci povrchu ulice
Poděbradova (úsek od ulice Jana Palacha po ulici 17. listopadu, včetně jedné stávající
komunikace pro pěší,
 doporučila ZM přijetí dotace ze SFŽP na projekt „Pořízení nádob na bioodpad a
kompostérů pro zdokonalení třídění BRKO ve městě“ ve výši 1 133 117.-Kč,
 vzala na vědomí vyjádření České komory architektů ze dne 8. dubna 2009 s ohledem
na podmínky zadávání veřejné zakázky na předmět chráněný autorským právem,
s posouzením nastalého právního stavu a s návrhem možných řešení.
24. dubna se konala tradiční pietní vzpomínka na Transport smrti u památníku na
Levém Hradci, pomníku roztockých Židů a pamětní desky na nádraží.
5. zasedání zastupitelstva města - 29. dubna
 schválilo přijetí finančního daru od Letiště Praha a jeho využití podle doporučení
rady města ze dne 20. dubna,
 schválilo spoluúčast obce na projektu „Pořízení nádob na bioodpad a kompostérů pro
zdokonalení třídění BRKO ve městě,
 odložilo projednání bodu Vila Amálka,
 požadovalo písemné stanovisko architektonické kanceláře Chalupa architekti
k možnému uzavření licenční smlouvy s dalším subjektem na vypracování projektové
dokumentace a další jednání o ceně a obsahu smlouvy se společností Chalupa
architekti,
 schválilo uzavření bezúročné půjčky mezi městem a SDH ve výši 1 mil. Kč na nákup
požárního vozidla CAS32,
 vzalo na vědomí informaci starostky:
o rozsudku krajského odvolacího soudu, že pozemky v Tichém údolí, které
Pozemkový úřad vydal restituentům zůstávají v majetku města,
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-

o uzavření dodatků ke smlouvám o dílo - dostavba a zateplení ZŠ podle usnesení
zastupitelstva,

-

o jednání s developerem pro výstavbu v Tichém údolí (bývalá Maxmiliánka).

9. jednání rady města - 11. května
 souhlasila se změnou výše poplatků na pronájem hrobového místa a služby s tím
spojené na hřbitově na Levém Hradci (1m2 - 900.- Kč, 1,5 m2 - 1300.-, 2m2 - 1800.-,
3m2 - 2700.-, 4m2 - 3600.- Kč/10 let,
 doporučila ZM schválit uzavření příkazní smlouvy mezi městem (příkazce) a p. Ing.
Ludvíkem Švancarem,CSc. (příkazník) na pomoc při navrácení nemovitostí, které
vydal PÚ Praha západ z majetku města domnělým restituentům - potomkům po
zemřelém velkostatkáři Václavu Práškovi.
10. jednání rady města - 18. května
 nevydala souhlasné stanovisko města se změnou územního rozhodnutí Panenská II. a
žádá k tomu od investora předložení kompletní projektové dokumentace včetně
nezpochybnitelného prostorového uspořádání rozšíření komunikace Lidická
v návaznosti na protihlukovou zeď v PUDISEM odsouhlaseném příčném řezu,
 schválila kalkulaci věcně usměrňovaného nájemného v DPS Roztoky na 123,05
Kč/m2 započitatelné plochy s okamžitou platností,
 schválila zahraniční cestu starostky města, radní J. Roškotové a ředitele TS p. Sládka
do partnerského města Klosterneuburg (Rakousko), 12.-14. června na pozvání
starosty města.
6. zasedání zastupitelstva města - 27. května
 schválilo Závěrečný účet města za rok 2008,
 schválilo přijetí dotace na projekt „Pořízení nádob na bioodpad a kompostérů ve výši
1 133 117.-Kč,
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 přijalo dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na projekt „Oprava fasády, odvlhčení a
zateplení sídla Zdravotnického zařízení pro děti a mládež v Havlíčkově ulici, ve výši
337 500.-Kč,
 schválilo příspěvek fotbalovému oddílu SK Roztoky ve výši 188 000.-Kč na
regeneraci a rekultivaci trávníku fotbalového hřiště s podmínkou uzavření nájemní
smlouvy na hřiště se Sokolem Roztoky minimálně na 5 let a závazkem plochu
pravidelně udržovat,
 uložilo MÚ zajištění vyjádření firmy Cityplan a.s. jak vysoký podíl dotací může
město za současných podmínek získat pro dostavbu a rekonstrukci ZŠ Roztoky,
 uložilo MÚ u AK JUDr. L. Kuna právní posouzení, zda v této fázi zpracování
projektové dokumentace k dostavbě ZŠ lze vypsat veřejné výběrové řízení,
 schválilo novou Partnerskou smlouvu mezi městem Roztoky a obcí Skawina v Polsku,
 vzalo na vědomí informaci JUDr. Rivolové a jejich mandantů na vyřešení právního
sporu ohledně vily Amálky, čp.155 v Tichém údolí.
Město Roztoky vyhlásilo dětskou výtvarnou soutěž s tématem Roztoky očima dětí 2010,
uzávěrka 30. května. Z mnoha výtvarných dílek bylo pí. starostkou vybráno 27, které
byly použity pro vytvoření propagačního kalendáře města na rok 2010.
Seznam vybraných autorů i kalendář 2010 v příloze kroniky.

5. - 6. června proběhly volby do Evropského parlamentu, více v příloze kroniky.
7. zasedání zastupitelstva - 10. června
 vzalo na vědomí paní starostkou přednesené písemné stanovisko právní zástupkyně
JUDr. Rivolové ze dne 9.6.2009, kde její klienti se rozhodli stáhnout všechny
dosavadní návrhy na smírné řízení s tím, že raději vyčkají soudních rozhodnutí,
 vzalo na vědomí právní posouzení AK JUDr. Kuna na možnosti dopracování PD na
dostavbu a zateplení ZŠ a právní analýzu k možnosti vypsání výběrového řízení na
dostavbu ZŠ od AK JUDr. Daniel Musil,
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 souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z operačního programu ŽP na zateplení objektu
školní jídelny a objektu MŠ Havlíčkova.
11. jednání rady města - 15. června
 souhlasila se zahájením prací na Zadání dílčí změny územního plánu města v lokalitě
Solníky a se Zadáním regulačního plánu Solníky. Obě zadání zpracuje Atelier
D+ing.arch. Petr Durdil za limitní cenu 70 000.- Kč bez DPH,
 souhlasila s navrženými stavebními úpravami PČOV v areálu VÚAB Pharma a.s.,
které spočívají v odstavení zařízení, ve kterém může docházet k anaerobním procesům
za podmínky, že budou splněny předložené limity na vypouštění odpadních vod
z PČOV na ČOV Roztoky,
 pověřila Ing. Petra Jakubíčka (Agentura Petronius) provedením zadávacího řízení na
PD zateplení jídelny ZŠ Roztoky a energetického auditu a PD zateplení MŠ
Havlíčkova provedením výběrového řízení za limitní cenu 25 000 Kč.-bez DPH,
 pověřila Ing. Petra Jakubíčka vypracováním ekonomického investičního záměru na
dostavbu a rekonstrukci MŠ Spěšného za limitní cenu 19 000 Kč bez DPH,
 vzala na vědomí výsledek poptávkového řízení na zpracování nabídky na
rekonstrukci kuchyně a výdejny v objektu ZŠ Žalov a souhlasila s uzavřením smlouvy
o dílo s firmou Stavební řemesla Zeman s.r.o. za cenu 636 351.-Kč včetně DPH,
 vzala na vědomí informaci o funkci technického dozoru - Ing. Jan Hanuš, hodinová
sazba 500.-Kč,
 vzala na vědomí výběr firmy na dokončení stavebních úprav v objektu jídelny u ZŠ
Roztoky a uzavření smlouvy o dílo s firmou Stavební řemesla Zeman s.r.o. za cenu
1 022 162.-Kč včetně DPH,
 vzala na vědomí text Smlouvy o půjčce mezi městem a SDH Roztoky a doporučila její
podpis,
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 souhlasila se zadáním PD ke stavebnímu povolení pro Dům volnočasových aktivit
v ulici Palackého společnosti LABOR13, která zpracovala PD k územnímu
rozhodnutí za částku 435 600.-Kč bez DPH,
 vzala na vědomí konání veřejné prezentace dostavby a rekonstrukce MŠ Spěšného
dne 22.6.2009.
12. jednání rady města - 17. června
 souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou DAP a.s. na opravu komunikací Pod
Koláčovem, U hřiště a Poděbradova s cenou 2 305 135.-Kč bez DPH, (ulice
Poděbradova financována z daru Letiště Praha) a komunikace Žirovnického
s dočasným povrchem v úseku od ulice Šafaříkova po Třebízského s cenou 333 143.Kč bez DPH.
8. zasedání zastupitelstva města - 24. června
 požádalo, aby materiály k zadání dostavby školy projednala rada školy,
 zřídilo pracovní komisi pro vydefinování úsporné varianty zadání dostavby a
přístavby ZŠ Roztoky,
 souhlasilo, aby město usilovalo soudní cestou o navrácení nemovitého majetku, který
byl neoprávněně vydán v rámci restituce Pozemkovým úřadem potomkům
velkostatkáře Václava Práška,
 vzalo na vědomí Ekonomický záměr dostavby a rekonstrukce MŠ Spěšného a uložilo
MÚ podat žádost o dotaci ,
 souhlasilo s uvolněním částky 283 500.-Kč z rezervy rozpočtu města na výměnu
vodovodních přípojek v ulici Poděbradova před konečnou úpravou povrchu
komunikace,
 schválilo přijetí dotace 100 000.-Kč od Středočeského kraje z Fondu obnovy památek
na opravu ohradní zdi u kostela sv. Klimenta na Levém Hradci.
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13. jednání rady města - 27.července
 udělila výjimku ze stavební uzávěry (1/2006) pro výstavbu objektů D1/B1, B2, B3,
B4 a D1/A1, A2, A3, A4 Na Panenské II. Pro území je vydáno platné územní
rozhodnutí (26.4.2004) a řeší jej regulační plán se kterým je výjimka v souladu.
14. jednání rady města - 17. srpna
 doporučila přijetí dotace z Integrovaného operačního systému na projekt Czech Point,
68 540.-Kč a spoluúčast města 10 281.-Kč,
 vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek „Zpracování žádosti o
dotaci a projektu zateplení jídelny ZŠ Roztoky a MŠ Havlíčkova“ a schválila
uzavření smlouvy o dílo se společností ENVIROS, s.r.o.,
 vzala na vědomí zprávu ředitelky MŠ Havlíčkova o přijímání dětí na školní rok
2009/10, změně školného na 560.-Kč/měsíc a schválila navýšení počtu dětí na třídu
z 24 na 25,
 zvýšila částku za pronájem pozemku par.č. 2521/1 Kynologickému klubu na 1000.Kč za rok,
 ponechala částku za nájem pozemků par.č. 3834/2 a 3834/3 Radioklubu pro
neziskovou činnost ve výši 1900.- Kč za rok,
 souhlasila s uzavřením smlouvy s firmou Regios.a.s. na nákup nádob na bioodpad a
kompostérů,
 vzala na vědomí znalecký posudek „Stanovisko k pozemkům v areálu sběrného dvora
v Roztokách a k obslužným a přístupovým komunikacím“,
 nesouhlasila s předloženým návrhem výstavby bytového domu na p.č.771 (roh ulic
Obránců míru a Braunerova).
9. zasedání zastupitelstva města - 26. srpna
 schválilo přijetí dotace z integrovaného operačního systému na typový projekt Czech
Point se spoluúčastí města,
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 na základě znaleckého posudku „Stanovisko k pozemkům v areálu sběrného dvora
v Roztokách a k obslužným a přístupovým komunikacím“, kterým byl definován
výsledný odhad tržní hodnoty pozemků p.č. 3161/1 na 6 300 000.-Kč pověřilo vedení
města učinit nabídku p. Janu Pastyříkovi k odkoupení pozemku. Pokud nedojde
k dohodě do 1 měsíce, usilovat ihned o dotaci na vybudování sběrného dvora na
pozemku p.č.3156/1 (podél silnice Lidická).
15. jednání rady města - 7. září
 vzala na vědomí výsledek výběrového řízení a souhlasila s uzavřením smlouvy
s firmou POHL.CZ na zajištění nápravy havarijního stavu vzduchového potrubí na
MČOV. Jde o výměnu plastového potrubí za nerezové včetně nezbytných zemních
prací, za cenu 868 718.-Kč včetně DPH,
 udělila výjimku ze stavební uzávěry (Nařízení RM č.1/2006), která se týká pouze
výstavby etapy D1, tj. výstavba objektů D1/ B1,B2,B3,B4 a D1/ A1,A2,A3,A4. Na
území Panenské II je vydáno platné územní rozhodnutí ze dne 26.4.2004. Celé území
řeší Regulační plán.
16. jednání rady města - 14. září
 doporučila ZM přijmout nabídku společnosti AŽD Praha s.r.o. na technologii LED
line pro zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce v ulici Přemyslovská ve výši
197 539.-Kč bez DPH, jako sponzorský dar.
10. zasedání zastupitelstva - 23. září
 vyhlásilo místní referendum na území města Roztoky, které se koná ve čtvrtek
26.11.2009 od 13 do 20 hodin. Více v příloze kroniky a kapitole Život ve městě.
 přijalo nabídku společnosti AŽD Praha s.r.o. , na technologii LED jako sponzorský
dar,
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 souhlasilo s konáním pracovního jednání u kulatého stolu (30.9.) členů ZM s autory
projektu dostavby ZŠ Roztoky se snahou najít úsporné řešení dostavby ZŠ. Přizváni:
ředitelka školy a předseda rady školy,
 uložilo MÚ zajistit poptávku min. 3 dodavatelů „kontejnerových“ školek a
vypracovat ekonomickou analýzu koupě a pronájmu.
17. jednání rady města - 5. října
 vzala na vědomí výsledek poptávkového řízení na realizaci přechodu pro chodce
v ulici Přemyslovská a souhlasí s uzavřením smlouvy s AŽD Praha s tím, že z celkové
ceny bude odečten sponzorský dar,
 vzala na vědomí výsledek výběrového řízení a souhlasila s uzavřením smlouvy
s Eurovision a.s. Brno na zpracování žádosti o dotaci na MŠ Spěšného,
 souhlasila s poskytnutím jednorázového příspěvku ve výši 30 000.-Kč manželům
Kamilu a Veronice Valešovým na nákup staršího většího automobilu pro dovoz
trojčat na lékařská vyšetření do Prahy.
18. jednání rady města - 12. října
 souhlasila s výběrem firmy a uzavřením smlouvy na zajištění nápravy havarijního
stavu komunikace v ulici Potoky projednané se správcem drobného vodního toku,
 souhlasila se zpracováním Studie úsporných variant „Dostavba ZŠ“ společností
Chalupa architekti za max. cenu 80 000.- Kč.
11. zasedání zastupitelstva města - 21. října
 doporučilo městu vyzvat Povodí Vltavy - správce toku k jednání o obnově charakteru
Žalovského potoka, aby se nastalé škody na komunikaci Potoky už neopakovaly,
 souhlasilo s uvolněním částky 2,6 mil.Kč z rozpočtu města na zabezpečení
komunikace Potoky,
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 vzalo na vědomí informaci starostky z jednání o odprodeji pozemku č.3161/1 (sběrný
dvůr),
 uložilo MÚ připravit kompletní žádost o dotaci na výstavbu SD na pozemku
č.3161/1,
 vzalo na vědomí informaci starostky o výsledku soudního řízení ve věci
spoluvlastnictví Vily Amálky.
19. jednání rady města - 9. listopadu
 schválila cenu vodného a stočného pro rok 2010 ve výši 60,68 Kč/m3 včetně DPH
(vodné 30,35 Kč, stočné 30,33 Kč/m3,
 vzala na vědomí Plán investic do vodohospodářské infrastruktury města pro rok
2010,
 vzala na vědomí text dopisu JUDr. Kališe týkající se uplatnění nároku na náhradu
škody z důvodu údajného zmaření uskutečnění stavebního projektu „Polyfunkční dům
- Masarykova“,
 vzala na vědomí informaci o rozpracovanosti úsporných variant dostavby ZŠ.
12. zasedání zastupitelstva města - 18. listopadu
 schválilo cenu vodného a stočného ve výši 60,68 Kč/m3 pro rok 2010,
 souhlasilo s pokračováním provozu pečovatelské služby městem,
 souhlasilo se záměrem realizace optické sítě Centralis v Roztokách a ukládá předložit
návrh smlouvy o podmínkách uložení sítě do pozemků města s tím, že město se nebude
na investici podílet.

20. jednání rady města - 30. listopadu
 rozhodla na doporučení hodnotící komise veřejné zakázky „Pronájem kontejnerové
MŠ“ o vítězném uchazeči, společnosti ALGECO s.r.o., Praha 10 a souhlasila
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s uzavřením nájemní smlouvy na dva roky s možností následného odkupu
kontejnerové sestavy,
 vzala na vědomí informaci starostky o výsledku místního referenda konaného
26.11.2009 (neplatné z důvodu nízké účasti oprávněných osob cca 26%).
1. prosince začala platit Lisabonská smlouva, která zásadně mění fungování EU.
Více v příloze kroniky.

4. prosince byl slavnostně na Tyršově náměstí rozsvícen vánoční strom. K hezké
atmosféře přispělo i vystoupení pěveckého sboru Rosa.
21. jednání rady města - 7. prosince
 souhlasila, aby od 1. 1. 2010 byl rozšířen provoz v městské knihovně vždy o jednu
sobotu v měsíci od 9.00 -12.00 hod..
13. zasedání zastupitelstva města - 16. prosince
 schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2010 na Podporu obnovy
techniky, výzbroje a výstroje jednotek dobrovolných hasičů ze Středočeského fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.
Město žádá Středočeský kraj o poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč na dokončení
rekonstrukce a dovybavení zásahové techniky Jednotky dobrovolných hasičů Roztoky.
Město se zavázalo spolufinancovat projekt částkou 250 000 Kč z územního rozpočtu
města na rok 2010,
 schválilo územní rozpočet města na rok 2010 jako přebytkový s tím, že rozdíl mezi
schválenou výší příjmové a výdajové části bude v rozpočtové rezervě, která bude
využita k finančnímu krytí spoluúčasti města při získání dotací a na investiční akce
schválené ZM,
 souhlasilo s dopracováním varianty A dle studie úsporných variant dostavby ZŠ z
11/09 společnosti Chalupa architekti za limitní cenu 700 tisíc Kč bez DPH,
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 schválilo bezúplatný převod majetku od Dobrovolného svazku Přemyslovské Střední
Čechy, a to Areálu volného času v Roztokách - Žalově a díla Evidence a údržba
zeleně (části realizované pro město). Obě akce byly pořízeny s podporou dotací
z MMR v letech 2005 a 2006 a byly v majetku DSO Přemyslovské Střední Čechy.
Více informací ke kapitole v příloze kroniky.
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Obyvatelé města
K datu 31. prosince 2009 mělo město Roztoky cca 7 196 občanů.
(Cizinci přihlášeni pouze k trvalému pobytu v Roztokách nejsou započteni).
V roce 2009 se

přistěhovalo

363

odstěhovalo

193

narodilo

133

zemřelo

68

uzavřeno sňatků

64

rozvodů
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13. března se manželům Kamilu a Veronice Valešovým z Roztok narodila trojčata:
Denis

1,564 kg, 43 cm,

Dominik

1,735 kg, 42 cm,

Damián

1,637 kg, 42 cm.

Mamince je 25 let a všichni jsou zdrávi.
Stalo se tak po 47 letech; v roce 1962 se narodili trojčata manželům Gotthardovým.
Rada města věnovala rodině speciální dětský kočárek v hodnotě 32 000 Kč. Sociální
odbor MÚ poskytl rodině cílený příspěvek na zajištění novorozenecké výbavičky, ze
zákona mají rodiče nárok na ošetřovatelku do čtyř let dětí, kterou hradí Krajský úřad.
V říjnu poskytlo město rodině příspěvek 30 000 Kč na nákup většího staršího
automobilu pro převoz dětí na lékařská vyšetření a rehabilitaci do Prahy.
Foto v příloze kroniky v kapitole Život ve městě.
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V letošním roce proběhly dva slavnostní zápisy nových občánků Roztok.
14. května bylo v síni Zdenky Braunerové přivítáno v několika skupinách celkem
80 dětí.
10. září opět v několika skupinách celkem 66 dětí.

21. října se konala ve svatební síni roztockého zámku
Zlatá svatba - 50 let manželů Hluchníkových..

26. listopadu se konala na roztockém zámku
Diamantová svatba - 60 let manželů Kaislerových.
Fota v příloze kroniky.
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Život ve městě
I v roce 2009 v Roztokách platila stavební uzávěra až do schválení Regulačních
plánů jednotlivých lokalit. Příprava rozpracovaných titulů je dlouhodobá.
Stav rozpracovanosti ke konci roku 2009:
Aktivní městský park - Školní náměstí:
do konce roku 2009 nebylo vydáno územní rozhodnutí, problémy s odvodněním a
likvidací dešťových vod.
Dostavba a rekonstrukce MŠ Spěšného:
město se připravovalo k podání žádosti o dotaci. Dotační titul byl ale vypsán tak, že
maximální výška dotace byla 15 mil. Kč. Předpokládané náklady na MŠ Spěšného
(rekonstrukce a dostavba) byly odhadnuty na cca 50 mil. Kč. ZM proto rozhodlo žádost o
dotaci z těchto důvodů nepodávat.
Dostavba ZŠ Roztoky:
16. prosince ZM souhlasilo s dopracováním varianty A Studie úsporných variant
dostavby ZŠ.
Jídelna ZŠ:
žádost o dotaci na zateplení objektu jídelny ZŠ spolu se zateplením MŠ Havlíčkova
nebyla podána, poněvadž možnost podání byla ukončena měsíc před dotačním termínem.
Regulační plán Panenská II:
veřejné projednání RP proběhlo podle §67 stavebního zákona 13. října na MÚ.
Připomínky jsou připraveny k projednání ZM.
Regulační plán Tiché údolí:
připraven pro veřejné projednání konané 26. ledna 2010.
Sběrný dvůr:
ZM schválena příprava žádosti o dotaci pro SD na p. č. 3161/1.
Školní kuchyně:
v letošním roce dokončena rekonstrukce školních kuchyní v Roztokách i Žalově.
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Vila Amálka, čp. 155:
protistrana podala dvě žaloby.
1. na zrušení spoluvlastnictví:
Soud rozhodl, že jediným vlastníkem nemovitosti je pan Richard Wantoch a paní
Tania Matopa. Vlastníci jsou povinni městu Roztoky zaplatit polovinu odhadní ceny
(zhruba cca 3 800 000 Kč) do 3 měsíců od nabytí právní moci rozsudku. Rozsudek do
konce roku právní moci nenabyl,
2. žaloba na vyklizení nemovitosti byla protistranou stažena.
Zastupitelstvo města na svém 10. zasedání 23. září vyhlásilo první místní referendum
na území města Roztoky, které se konalo 26. listopadu od 13 - 20 hod. ve volebních
místnostech jako při jiných volbách.
Návrh na jeho vyhlášení vznikl, z obavy, že Stavební uzávěra vyhlášená Nařízením
Rady města koncem roku 2006 by mohla být po volbách v roce 2010 jediným hlasováním
zrušena. Občané Roztok tedy mohli sami rozhodnout, jakým způsobem má být
realizována další možná výstavba ve městě, jestli v lokalitách určených pro bydlení bude
možno stavět vícepodlažní bytové domy nebo pouze domy rodinné.
Otázka referenda (zjednodušená) zněla: „Souhlasíte s tím, aby budoucí zástavba
určená pro bydlení na dosud nezastavěných rozvojových plochách ve městě byla možná
pouze rodinnými domy?“
Aby referendum bylo platné, muselo se hlasování zúčastnit alespoň 35% voličů, aby
byl výsledek referenda závazný, musela pro ANO hlasovat nadpoloviční většina
zúčastněných voličů a ona nadpoloviční většina musela být více než 25% všech voličů.
Místního referenda se zúčastnilo 1462 osob, tj. 26% oprávněných voličů, takže
rozhodnutí místního referenda není platné. Více v příloze kroniky v kapitole Město Roztoky.
28. ledna byly vyhlášeny Ministerstvem kultury další kulturní památky v Roztokách,
vily čp. 110 a 125 v Tichém údolí. Jsou to se zámečkem čp. 10 - vyhlášen 31. března 1999
a vilou čp. 124 - vyhlášena 14. prosince 2004, čtyři kulturní památky v Tiché údolí.
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Od 1. ledna 2009 byla ZM schválena cena vodného a stočného celkem 58,04 Kč.
Oproti roku 2008 je navýšena o 4,32 Kč/m3.
Mezi majitelem průmyslové čistírny odpadních vod (PČOV) společností VUAB
Pharma a.s. a provozovatelem, společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s. došlo
k dohodě o realizaci zásadního zlepšení provozu PČOV. Průběh prací byl zveřejňován, o
možné dílčí zvýšené pachové zátěži jsme se občas mohli sami přesvědčit. Práce byly dle
harmonogramu splněny.
V letošním roce byla také provedena výměna plastového vzduchového potrubí na
MČOV za nerezové. Výměnu včetně nezbytných zemních prací provedla firma Pohl.CZ,
vzešlá z výběrového řízení.
Odpady:
V roce 2009 zajišťovala svoz popelnic a kontejnerů z domácností firma Regios a.s.,
která také zajišťovala svoz bioodpadu z biopopelnic.
Svoz separovaného odpadu zajišťovali Technické služby města.
Odbor životního prostředí připravil již v roce 2008 žádost o dotaci ze Státního fondu
životního prostředí na pořízení nádob na bioodpad a kompostéry. Žádost byla
akceptována a zastupitelstvo přijalo dotaci 29. dubna s tím, že mu bude Fondem sdělen
účel dotace a podepsána smlouva. Účelem dotace byl nákup biopopelnic a kompostérů pro
město, které je pronajímá obyvatelům smlouvou na dobu určitou. Do konce roku zůstalo
však pouze u podepsané smlouvy na přijetí dotace s MŽP, ale peníze městu do konce
roku 2009 vyplaceny nebyly.
V areálu NKP Přemyslovské hradiště Levý Hradec se podařilo s finanční dotací
z Fondu obnovy památek Středočeského kraje opravit kamennou zeď starého hřbitova.
Zeď se bortila stářím i nadzvedáváním kořeny stromů. Citlivou opravou byl co nejvíce
zachován její původní vzhled.
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Zasloužili se o to Zlata Dobošová a šikovný zedník pan Vladimír Smetan, jejich
práci ocenili i památkáři.
Město získalo i nové vývěsní plochy.
25. dubna sdružení Roztoč uskutečnilo v Zahradě vůní Jarní trhy plné bylinek, čajů,
zdravé výživy, výborného domácího chleba i keramiky.
30. dubna ukončil televizní vysílač Žižkov analogové televizní vysílání a přešel na
digitální vysílání. Všichni, kteří chtěli mít dále pěkný obraz museli zakoupit set top box
nebo novou televizi s již zabudovaným digitálním programem. Postupně na digitální
vysílání přechází všechny vysílače v ČR.
26. června bylo vydáno MÚ upozornění občanům na havarijní stav komunikace
v ulici Potoky, kde po přívalových deštích byla podemletá krajnice.
19. září se konaly v parku na Tyršově náměstí IV. řemeslnické trhy. Velké množství
návštěvníků obdivovalo nejen originální ruční výrobky, ale nechyběl pestrý doprovodný
program, občerstvení, víno, medovina.
17. října sdružení Roztoč zorganizovalo Podzimní trhy v Zahradě vůní, prodej sýrů,
čaje, dýní hokkaido, zdravé výživy, textilu, ozdobných doplňků.
V Havlíčkově ulici byla každé úterý a čtvrtek odpoledne od 14 do 16 hod otevřena
Klubovna důchodců. Slouží především k setkávání starších občanů. Jsou to celkem 3
místnosti, 2 propojené, jedna samostatná, kde je umístěn počítač. Klubovna je vybavena
stolky, židlemi a kuchyňským koutkem, kde se dá uvařit čaj nebo káva za nízké ceny.
Je možné jen posedět a popovídat, přečíst si časopisy z oblasti zdravotnictví i
sociálně právní, dozvědět se o kulturních pořadech, rekondičních a lázeňských pobytech
pro seniory, zájezdech po ČR i zahraničí. K dispozici je i počítač s připojením na internet
a tiskárnou, jehož použití je zdarma. Provoz klubovny zabezpečuje i hradí město.
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Co nového ve městě!
-

v únoru byla rozebrána technickými službami ubytovna v Palackého ulici. Na jejím

místě má vyrůst Dům volnočasových aktivit, jehož výstavbu má zajišťovat sdružení
Roztoč, na sklonku roku zde zatím vyrostla kontejnerová MŠ,
-

bylo provedeno vybudování chodníku v ulici Obránců míru (od ulice Smetanova po

ulici Lidickou), rekonstrukce povrchu ulice Poděbradova (úsek od ulice Jana Palacha po
ulici 17. listopadu), včetně jedné stávající komunikace pro pěší (před úpravou komunikace
byla provedena výměna vodovodní přípojek), oprava komunikací Pod Koláčovem, U
hřiště, komunikace Žirovnického s dočasným povrchem od ulice Šafaříkova po
Třebízského. Financování oprav v kapitole Město Roztoky,
-

před zahájením výstavby etapy D1 Na Panenské II (viz

kapitola Město Roztoky)

byl

proveden archeologický průzkum, více informací v příloze kroniky,
-

u sokolovny bylo vybudováno nové hřiště na plážový volejbal, více v kapitole Sport a v příloze

kroniky,

-

začátkem března byla v Chelčického č.1889 otevřena nová veterinární ordinace

MVDr. M.Riedlové.
4. prosince byl starostkou města na Tyršově náměstí slavnostně rozsvícen vánoční
strom s nadílkou pro děti. Atmosféru podtrhl koncert pěveckého sboru Rosa.
31. prosince jsme se už tradičně rozloučili se starým a přivítali nový rok ohňostrojem
na Tyršově náměstí.
Více informací ke kapitole v příloze kroniky.
Rok v našem městě je také zobrazen na CD ROM v prezentaci Roztoky 2009, příloha kroniky.
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Doprava
Roztoky se nacházejí v prvním tarifním pásmu PID. Podle dopravních průzkumů
dojíždí do Prahy autobusem denně 2 300 lidí a vlakem zhruba 700 lidí.
Doprava po železnici probíhá buď linkou Praha Masarykovo nádraží - Kralupy
nad Vltavou a dále, s půlhodinovými intervaly ve špičce, jinak hodinovými nebo
Městskou železniční linkou Roztoky - Praha Libeň s intervaly podobnými.
Železniční doprava není dofinancovávána z městského rozpočtu.
Ceny jízdenek s platností nového jízdního řádu zůstaly beze změny. Prvožadatelé o
In-kartu ji až do 13. ledna 2010 mohli získat se slevou 150.-Kč, tedy za 840.-Kč.
Neplatilo pro mládež 15-26 let, pro ně je cena dále 330.-Kč.
Jízdní řády v příloze kroniky.

Autobusovou dopravu zajišťují dvě denní linky (340 - DP Praha a 350 - ČSAD
MHD Kladno) a jedna noční linka (604). Na území Roztok je celkem 5 autobusových
zastávek v docházkové vzdálenosti do cca 1 km.
V letošním roce se změnil dopravce linky 340 na DP hl. m. Prahy a od 30. listopadu
se podařilo zajistit garantované spoje nízkopodlažních autobusů. Důchodci i maminky
s kočárky změnu velmi uvítali, i když je pouze v pracovní dny.
Na financování autobusové dopravy doplácí město ze svého rozpočtu rozdíl mezi
tržbami + příspěvkem KÚ na základní dopravní obslužnost a náklady za ujeté
kilometry.
U linky 350 se podílí město na příspěvku 50%, zbytek pokrývají jednotlivé obce.
Jízdní řády v příloze kroniky.

Přeložka silnice II/242
I když jsme se báli, jak vše dopadne, už na sklonku roku 2008 začaly znovu oživovat
práce na přeložce silnice - přeložka sítí. Hned jak to počasí dovolilo se na přeložce opět
pracovalo a dokončena by měla být ve druhé polovině roku 2010.
Fotodokumentace v příloze kroniky i na CD.
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V rámci „přeložky“ se podařilo změnou stavby před dokončením prosadit vyřešení
oddělení dešťové a splaškové kanalizace města. Kdyby se tak nestalo a postupovalo se
podle původního projektu, muselo by město po nějaké době znovu rozkopat komunikaci
v místě křižovatky ulic Nádražní a Tiché údolí a realizovat dešťový oddělovač z rozpočtu
města za cca 8 mil. .
Proběhla také oprava silnice III/2421 mezi obcemi Roztoky a Velké Přílepy. V době
od 8. do 14. července byla v úseku Roztoky - rozcestí Žalov - Velké Přílepy odkloněna
autobusová linka 350, pro kterou platil výlukový jízdní řád.
Přechod Přemyslovská
Navržený přechod formou retardéru z Panenské k MŠ Přemyslovská byl jak Policií
ČR, tak odborem dopravy Černošice zamítnut. Maximální možná bezpečnost tohoto
přechodu byla zajištěna led diodovým osvětlením (za pomoci sponzorského daru AŽD
Praha).
Při plánované rekonstrukci ulic Lidické a Přílepské je sice investorem kraj, ne město
(komunikace ve vlastnictví KÚ), města se ale zásadním způsobem dotýká. Jde o to, aby
projekt neřešil pouze rekonstrukci a rozšíření krajské komunikace.
Proto pí. starostka navrhla možnost spolupráce města a v rámci regulačního plánu
Panenská II byla jištěna územní rezerva pro rozšíření komunikace. Na říjnovém jednání
se zástupci odboru dopravy a vedoucím investic KÚ se stalo město konzultantem
projektanta. Pod kontrolou by tedy mělo být umístění autobusových zastávek a otáčení i
odstavování autobusů v Žalově.
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Bezpečnostní situace
Městská policie Roztoky zajišťovala nepřetržitou 24 - hodinovou službu občanům
Roztok. Zabezpečovala především místní záležitosti veřejného pořádku v rámci
působnosti města.
Její obsazení: 1 velitel ( vedoucí strážník) a 8 strážníků. Řídí ji starostka města.
Výčet činnosti je obsažen ve Výroční zprávě, která je součástí přílohy kroniky.

Za pozornost stojí:
4. února ve večerních hodinách po odchodu zaměstnanců byla zadním vchodem
z Nerudovy ulice loupežně přepadena prodejna Albert na Tyršově náměstí, odcizená
částka cca 500 000.-Kč.
5. dubna navštívili zloději Sokolovnu a kynologické cvičiště u Vltavy, o vánočních
prázdninách i Základní školu v Roztokách.
Celkem Městská policie zasahovala proti 385 přestupkům v dopravě,

89

majetkových a pořádkových, u 10 řidičů byl potvrzen alkohol.

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, stanice Roztoky provedl v roce 2009
206 zásahů. V roce 2003, kdy jsem začala psát kroniku města, bylo za rok 159 zásahů a
jejich počet stále roste.
V samotných Roztokách stojí za zmínku požár restaurace Koliba v Tichém údolí, 22.
března, kde se vyšetřovatel hasičů podílel spolu s policií ČR na vyšetřování. Další menší
požár byl i v bývalé Maxmiliánce.
Fotodokumentace v příloze kroniky.
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Na vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Roztoky přijalo ZM ze dne
14.ledna na doporučení RM finanční příspěvek ve výši 370 000.-Kč od společnosti
Letiště Praha a.s. z programu na veřejně prospěšné účely“Dobré sousedství“.
ZM 29. dubna také schválilo uzavření bezúročné půjčky mezi městem a Sborem
dobrovolných hasičů ve výši 1 mil. Kč na nákup požárního vozidla CAS32.
Na prosincovém zasedání ZM schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace ve
výši 500 000 Kč v roce 2010 na Podporu obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek
dobrovolných hasičů ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.
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Zdravotnictví
Lékařské služby v Roztokách v roce 2009 zajištovali:
4 praktičtí, 3 zubní + laboratoř, 2 dětští a 2 kožní lékaři. Dále ordinace ortodoncie,
psychiatrie, psychologie, gynekologie, ušní, nosní a krční, foniatrie a neurologie.
Ambulantní lékařské služby v městské nemocnici v Roztokách:
Interní, praktická lékařka, diabetická poradna, ortopedie, neurologie, oční, rehabilitace,
RTG, sono, ultrazvuk, rehabilitační pracoviště.
Během roku byla otevřena neurologická ambulance MUDr. Edina Bravo
v Masarykově ulici u lékárny.
Lékárna Roztoky prodloužila otevírací dobu:
Po - Pá

8.00

18 hod.

Sobota

9.00

11.30 hod.

9. listopadu RM doporučila mimořádným rozpočtovým opatřením uvolnit 70 000 Kč
z důvodu havárie zastaralého bojléru v Městské nemocnici.
Svaz postižených civilizačními chorobami uspořádal v roce 2009 pro své členy a
případné další zájemce 6 zájezdů po ČR.
1) Klášterec nad Ohří, Jáchymov, Klínovec
2) Velké Losiny
3) Konopiště, Český Šternberk
4) Hřensko, Česká Kamenice
5) Hluboká - Ohrada, zámek
6) Houska, Kokořín, Mělník
Více informací v příloze kroniky.
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Školství
Město je zřizovatelem mateřských škol ve městě, což znamená, že poskytuje budovy
ve svém vlastnictví, zajišťuje a garantuje jejich provoz pro daný předmět užívání, tj.
poskytování předškolního vzdělávání.
Realizace předškolního vzdělávání je plně v kompetenci příslušných ředitelek MŠ,
bez zásahů města.
Děti předškolního věku, tj. rok před nástupem do ZŠ a s trvalým bydlištěm
v Roztokách mají absolutní přednost pro přijetí. Pro ostatní děti bylo přijato kritérium
trvalého pobytu nejen dítěte, ale i jeho rodičů. Upřesňující kritéria byla plně v kompetenci
ředitelek MŠ.
Rodiče dětí, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ mohou svůj nesouhlas vyjádřit
odvoláním proti rozhodnutí prostřednictvím ředitelky příslušné MŠ na Odbor školství
Krajského úřadu Středočeského kraje, nikoli městu Roztoky.
Celková kapacita MŠ v Roztokách v roce 2009 je 198 dětí:
MŠ Přemyslovská: od září 2009 89 dětí, 7 učitelek, 2 kuchařky, 2 uklízečky a
1 vedoucí stravovny,
MŠ Havlíčkova: 75 dětí, 6 učitelek, 3 kuchařky, uklízečka a školník,
MŠ Spěšného: 34 dětí, 3 učitelky, školnice + uklízečka, kuchařka + hospodářka.
Na pozemku v Palackého ulici (bývalá ubytovna, která byla v únoru stržena), se
připravuje kontejnerová školka. Ke konci roku byl vydán souhlas s provedením ohlášené
stavby, ze soutěže vzešlým dodavatelem kontejnerové sestavy pro jedno oddělení MŠ,
kladné stanovisko hasičů a hygieniků. Školka stojí. Provoz by měl být zahájen od února
2010. Organizačně bude součástí MŠ Spěšného.
Bližší informace a foto v příloze kroniky a na CD ROM.

Od září 2009 se v Roztokách otevřely další nové MŠ. Jsou to však školky soukromé,
pro omezený počet dětí a také finančně náročnější.
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-

v Lexiku se otevřela Školka Lexik, s rozšířenou výukou angličtiny, která je zapojená

do projektu Bezpečná školka, umožňuje umístění dětí pouze na část dne, nebo jen některý
den v týdnu, dle předchozí domluvy,
-

v ulici V Úvoze 1730 v krásné vile s tělocvičnou, bazénem a velkou zahradou byla

otevřena nová pobočka anglické soukromé školky ABC Academy, kde jeden učitel se
věnuje pouze 6 dětem,( v Praze tato školka působí již 7 let),
-

Amosek, školka umístěná v nové vile v Chelčického ulici,

-

Dětské centrum Žirafa, otevřené již v roce 2007 se v letošním roce přestěhovalo ze

Žalova do Roztok, Havlíčkova 668,
-

Školička Nany - ve vilce v Solníkách, podle sdělení její provozovatelky, paní Ivy

Gábové již od 1. září 2009 není v provozu.
Více o školkách v příloze kroniky.

-

Zápis do prvních tříd ZŠ pro školní rok 2009/2010 se konal 2. a 3. února 2009.

Od tohoto zápisu platí, že do 1. tříd mohou být přijaty i pětileté, ale velmi nadané děti.
Zapsat se přišlo 88 dětí, opět budou tři 1.třídy.
Jako každý rok otevřela od února ZŠ 5hodinový adaptační kurz pod názvem
Školáček, aby se na školu děti mohly více těšit.
Další změna se týká podávání přihlášek na střední školy. Přihlášky mohou být
podány 3 (dříve 1) a žáci či rodiče je předávají školám sami do 15. března (dříve
doručovala přihlášky škola).
V lednu se pro žáky v rámci prevence sociálně nežádoucích jevů konaly besedy:
-

pro páté třídy - proti zahálce a nudě,

-

pro druhý ročník - nikotinismus, alkoholismus a drogy.
Koncem ledna proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce tento rok prvně i

pro 1. stupeń, žáky ze 4. a 5. tříd. Soutěžili i žáci „anglického prostředí“ - jeden nebo oba
rodiče pocházejí z anglicky mluvící země.

34

Soutěž se skládala ze dvou částí:
-

písemné - gramatický test, slovní zásoba, poslech s porozuměním a čtení
s porozuměním,

-

ústní - popis obrázků a konverzace na dané téma: mladší žáci - moje rodina a záliby,
starší - Česká republika.

Vítězové školního kola: 4. - 5. roč.: Karolina Koutenská (5B),
6. - 7. roč.: Valery Martyuk (6.B),
8. - 9. roč.: Michaela Zelenková (9.B),
Monika Bendová (9.C),
ang.prostř.: Satan Marie Toddová (4.A),
Matthew Todd (6.A).
V okresním kole Prahy - západ se umístili: Valery Martyuk - 3. místo,
Michaela Zelenková - 2. místo,
za Moniku Bendovou (nemoc),

Monika Šťastná - 8. místo.

Dobré umístění získaly žačky naší školy i v Okresním kole Olympiády v českém
jazyce, která se skládala z gramatického testu a slohu. Z 20 soutěžících obsadila
Alexandra Hánová (9C) jen o půl bodu - 3. místo,
Tereza Žáčková (9.B) - 10. místo.
1. dubna se v žalovské tělocvičně konala školní akademie na jejíž přípravě se podílely
děti všech tříd prvního stupně spolu se svými učiteli.
V dubnu škola přivítala 13 dětí ze 4. a 5. tříd a učitele z partnerského města
Skawina.
Partnerským setkáním v belgickém městě Kortrijk byl ukončen Projekt COMENIUS
- Partnerství škol - projekt „Hodnocení bez hranic“. Plodné spolupráce se mimo naší školy
zúčastnily školy z Belgie, Norska a Slovinska.
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Škola se také připojila do projektu zaměřeného na zdravý životní styl ve všech
oblastech - výživa, prostředí, život na silnicích i ve škole, vztahy v kolektivu, zdravý
pohyb. Projekt byl realizován za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského
kraje, výzva Zdravý životní styl v rámci programu Zdraví 21 Ministerstva
zdravotnictví.
19. června uspořádala ZŠ zahradní slavnost s prezentací projektů jednotlivých tříd
Evropa v Roztokách, pořádanou při příležitosti předsednictví ČR v Evropské unii.
Každá třída si zvolila jednu členskou zemi Unie, kterou představila. Na pozvání třídní
učitelky 3.B se na projekt přišel podívat kulturní atašé z velvyslanectví Portugalska pan
Joachim Ramos. Jak sám řekl, byl ohromen znalostmi, přístupem, množstvím informací a
vůbec celým pojetím akce.
Následovalo slavnostní ukončení 1. stupně pro žáky 5. tříd a sportovní utkání mezi
rodiči a dětmi.
V době prázdnin proběhly ve škole velké přípravy na nový školní rok. Dětí přibylo,
přemístily se některé třídy i kabinety, přibylo také šest nových pedagogů ve škole i
družině. Školní knihovna se přemístila do přízemí hlavní budovy, hned vedle prodejního
okénka s občerstvením. Třeba začnou děti více číst.
Školní rok 2009/2010
K 1. září je nejvyšší počet žáků ZŠ stanoven na 480.
K 1. září školu navštěvovalo 434 žáků, z toho 310 na 1. stupni. Nastoupilo 69
prvňáčků, z toho 27 v Zaorálkově ulici - Žalov. K 1. říjnu nastoupili 2 noví žáci do 1.a
3. ročníku.
Scházel se také žákovský parlament, který tvoří žáci 2. stupně školy.
Jsou to: Denisa Emingerová, Tomáš Bělohlávek, Adéla Slavíčková, Denisa Zahrádková,
Marek Hendrych, Matěj Todd, Petra Drdová, Adéla Kabrhelová, Zuzana Kovaříková,
Nikola Kobrlová, Tereza Náhlovská, Monika Šťastná, Honza Zídek, Vojta Panenka.
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Scházejí se v nové žákovské knihovně v Roztokách, vydávají časopis UFO-INFO,
pořádají sportovní soutěže, ankety, promítání filmů.
Školní družina měla k 1. září navýšen počet žáků ze 140 na 200, proto mohlo být
otevřeno 7 oddělení družiny, 4 v budově v ulici 17. listopadu, 3 v Zaorálkově ulici.
Celkem bylo 116 zapsaných žáků.
Škola získala povolení na organizaci Školního klubu. Je určen pro žáky 2. stupně a
žáky 4. a 5. tříd, kteří nebyli umístěni ve školní družině. Zatím klub funguje v Žalově, je
zapsáno 11 dětí.
V obou školních jídelnách probíhala další fáze rekonstrukce. V Žalově to byla
kuchyň, zázemí, jídelna, v Roztokách zázemí a úpravy sklepních místností. Vše bylo
v letošním roce dokončeno.
Pohár rozhlasu - atletická soutěž družstev ŠSL.
Mladší žactvo: hod kriketem, V. Klusot, 62,5 m - 1. místo
štafetový běh 4x60m,(Kovaříková,Kozlová, Patóčová,Romová) - 3.místo
Starší žactvo: vítězství družstva
běh na 60m, A. Hánová, čas 8,1 - 1.místo
běh na 800m,S. Faltová, čas 2,53 - 2. místo
skok do výšky, M. Šťastná, 130 cm - 3. místo.
V krajském kole děvčata obsadila 8. místo.
Školní sportovní liga (ŠSL) - stolní tenis:
V okresním kole se o postup do finále střetlo 213 družstev chlapců a 12 družstev
dívek. Chlapci skončili na 4. místě, nepostoupili, děvčata postoupila z 2. místa. Ve finále
skončila na 4. místě.
Na podzim byl do soutěží ŠSL zahrnut i fotbal a florbal.
V první soutěži ve florbalu vybojovala naše škola ze 16 přihlášených škol diplomy
za 3. místo. Zasloužili se o to: brankářka Z. Nižňanská, a hráči: O. Blecha, F. Vondra,
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G. Gaislová, M. Mikula, J. Kašpar, J. Jakoubek, D. Šulc, L. Navrátil, I. Bárta a Š.
Straka.
Vznik republiky připomněli žáci MŠ a ZŠ Během 28. října konaného 27. října
s rekordním počtem 328 startujících. Výsledky v příloze kroniky.
18. listopadu se konala beseda „Sex, AIDS a vztahy“ pro žáky 8. a 9. tříd.
17. prosinec byl Dnem otevřených dveří, který byl spojen s Vánočními trhy, na
kterých jednotlivé třídy prezentovaly svoje výrobky.
Více ke kapitole v příloze kroniky.

38

Základní umělecká škola
Škola se zúčastnila soutěže ZUŠ v oborech:
-

zobcová flétna, příčná flétna, klarinet (dechové nástroje),

-

sólový zpěv,

-

žákovské orchestry (Komorní orchestr ZUŠ).

Do okresního kola bylo vybráno: 5 soutěžících ze zobcových fléten,
čtyři z příčných fléten,
dva z klarinetů,
šest v oboru sólový zpěv,
Komorní orchestr ZUŠ.
V okresním kole byla z celkového počtu soutěžících zhruba polovina z naší ZUŠ.
Do krajského kola postoupili:
zobcové flétny: Karolina Smilovská, Filip Šimík a absolutní vítěz Marcel Ramdan,
klarinet:

Marcela Gotschalková,

sólový zpěv:

Veronika Kalinová, Veronika Šimková, Jaroslav Boubelík a
absolutní vítězka Hana Blažková,

Komorní orchestr ZUŠ.
V krajském kole 16.a 17.března v Kolíně se umístili:
zobcová flétna: Karolína Milovská, I. kategorie - 2. místo,
Filip Šimík, IV. kategorie - 2. místo (p. uč. Marie Rozsypalová),
Marcel Ramdan, VII. kategorie - 2. místo (p.uč. Hana Šulcová),
klarinet:

Markéta Gotschalková, IV. kategorie - 2. místo (p.řed. Bohumír Šlégl).

V soutěži tanečních oborů ZUŠ, v konkurenci třiceti choreografií získala přímý postup
do ústředního kola choreografie Tajnost, Jany Hudečkové, interpretovaná Terezou
Veselkovou. Zaujala odbornou porotu výjimečným ztvárněním pohybové, výrazové i
obsahové stránky tance.
V historii školy je to teprve šestý postup žáka do ústředního kola soutěží ZUŠ.
16. dubna se konal v koncertní síni na zámku Koncert učitelů ZUŠ.
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27. května se v sále hotelu Academic konalo Taneční představení TO ZUŠ.
Představení doplnili hrou žáci z hudebního oddělení ZUŠ.
28. května se v koncertní síni na zámku uskutečnil Absolventský koncert ZUŠ.
Na koncertě vystoupili absolventi I. a II. stupně ZUŠ, Komorní sbor ZUŠ a mluveným
slovem doprovodili žáci LDO.
17. června se na zahradě ZŠ uskutečnilo Hudební matiné, syntéza hudebního,
tanečního a literárně dramatického umění žáků ZUŠ. Na závěr vystoupili hosté Jazz
Kombo Libčice. Populárním koncertem tak žáci i jejich učitelé ukončili úspěšný školní
rok.
Do konce června probíhalo přijímání dětí do ZUŠ pro rok 2009/10.
Převážně začínají děti, které nastupují do 1. třídy ZŠ. V přípravném ročníku
hudebního oboru se děti učí zpívat, ovládat rytmus a základy hudební nauky.
Starší děti si mohly vybrat z řady hudebních nástrojů (klavír, housle, violoncello,
kytara, elektrická kytara, flétna zobcová i příčná, klarinet, saxofon, akordeon, trubka,
lesní roh, pozoun, zpěv), zapojit se do pěveckého sboru nebo do literárně - dramatického
oboru.
K 30. září navštěvovalo ZUŠ 280 dětí, několik jich bylo bohužel nutno odmítnout.
Korepetitora tanečního oddělení a učitele klavíru Norberta Kellera vystřídala Iryna
Sarabun.
5. listopadu, festival Roztocký podzim s recitátorem Bořivojem Navrátilem, SMR,
výstavní síň na zámku.
3. prosince se žáci rozloučili s rokem krásným vánočním koncertem v koncertní síni
na zámku.
Více ke kapitole v příloze kroniky.

40

Městská knihovna
Od 1. ledna 2009 byly zrušeny poplatky za užívání internetu v Městské knihovně.
Česká televize ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých knihkupců a
nakladatelů a knihovny ČR zorganizovaly v roce 2009 zábavnou celonárodní anketu o
Knihu mého srdce.
Mohl to být román z kteréhokoliv místa i historického období, pokud byl přeložen do
češtiny.
Prostřednictvím hlasovacích lístků (byly k dispozici v Městské knihovně), nebo
internetu, mohl každý nominovat svoji nejoblíbenější knihu.
První kolo proběhlo v dubnu, poté byl vyhlášen TOP 100, ve druhém kole se
hlasovalo už jen ze 100 nejvýše umístěných titulů. Do třetího kola se dostalo 12 knih a
ve čtvrtém kole v září byl vyhlášen vítěz.
Umístění knih: 1. Saturnin, autor Zdeněk Sirotka,

38 430 hlasů

2. Babička

29 935

3. Malý princ

24 232

4. Stmívání

24 217

5. Harry Potter

22 665

6. Egypťan Sinuhet

19 674 hlasů.

Celkem hlasovalo 322 864 čtenářů.
Knihovnu

v roce 2009 navštívilo - srovnání s rokem 2008:

počet návštěvníků:

8 517

7 805

28 023

32 263

připojení na internet

745

293

kopírování

704

752

návštěvy katalogu a web stránek 2 003

1 260

počet výpůjček

počet registrovaných čtenářů

695

615
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Čtenáři podle věkových kategorií:
děti a mládež do 19 let

196 osob

mládež a dospělí

338 osob

senioři

161 osob.

Příjmy z poplatků za knihovnické služby:

47 206.-Kč,

kopírování

16 448.-Kč.

Městská knihovna také spolupracuje se ZŠ, podle jejích požadavků bylo připraveno
několik přednášek.
Výroční zpráva knihovny v příloze kroniky.
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Církve
Od 1.ledna 2009 došlo ke změně hranic katolické farnosti Roztoky.
Od 1. ledna do roztocké farnosti patří tyto kostely:
Narození sv. Jana Křtitele - (farní kostel) - Roztoky, Sv. Kliment (poutní místo
Arcidiecéze pražské) - Levý Hradec, Sv. Petr a Pavel (poutní místo Arcidiecéze pražské) Budeč, Nanebevzetí Panny Marie - Únětice, Sv. Bartoloměj - Libčice nad Vltavou,
Sv. Jan Křtitel - Noutonice, Sv. Michal - Svrkyně, Sv. Prokop - Otvovice, Sv. Martin Tursko.
S výjimkou Turska, kam dojíždí křížovníci z Prahy, v těchto kostelích slouží
P.Petr M. Bubeníček.
Protože římskokatolická farnost je územní celek stojí za zmínku, které obce nyní
spadají pod Římskokatolickou farnost Roztoky:
Blevice, Dolany, Hole, Koleč, Kováry, Libčice nad Vltavou, Lichoceves, Noutonice,
Okoř, Otvovice, Roztoky, Statenice, Černý Vůl, Svrkyně, Trněný Újezd, Třebusice,
Tursko, Úholičky, Únětice, Velké Přílepy, Zákolany.

Farnost Roztoky i nadále spolupracuje a pomáhá farnostem v oblastech Arménie a
Náhorního Karabachu, což dokládá i návštěva arménského faráře Dona Gregora
Mkrtchyana v dubnu letošního roku v Roztokách.
25. dubna se konala na Levém Hradci Svatovojtěšská pouť.
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K náboženské obci Církve československé husitské v Roztokách patří tyto obce:
Roztoky - sídlo, Žalov, Praha 6 - Suchdol, Klecany, Klecánky, Hoštice, Libčice,
Máslovice, Odolena Voda, Řež - Husinec, Tursko, Úholičky, Únětice, Veltěž, Větrušice,
Vodochody, Zdiby.
Pravidelná shromáždění v Husově sboru v Roztokách:
Bohoslužby: neděle v 9 hod.
Biblické hodiny: středa v 10 hod.
Duchovní péče o děti: pátek v 15.15 hod.
Křesťanská kavárna:

čtvrtek 15 - 17 hod., vždy první čtvrtek v měsíci zpívání

s harmonikou ( pí. Milada Šedivá).
Úřední hodiny: po.,st.,pá. 9-11 hod., odpolední návštěvy v rodinách, nemocnicích, út.,
dopoledne vikariát Praha - venkov.
Husitská diakonie nabízela pomoc lidem v těžké životní situaci, nemocným nebo
zcela osamělým. Pastorační asistentka dohlédla u nemocných, pohovořila, doprovodila
k lékaři, pomohla s nákupem, zašla do nemocnice, dle domluvy.
Husitská diakonie CČSH organizovala opět v letošním roce sbírky šatstva pro
humanitární pomoc, 12. června, 25. září, 11. prosince.
5. dubna se konala v Husově sboru výstava velikonočních beránků. Zapojily se děti
z mateřských škol, všech ostatních zájmových sdružení i ostatní malí i velcí. Vystavovali
se výrobky z velikonoční dílny, k vidění byla i živá zvířátka (ovečky, oslík, králíčci a
slepičky).
18. června nabídla Husitská diakonie CČSH všem občanům od 18 let v rámci Dnů
zdraví v ČR zdarma možnost změření rizikového tuku a krevního tlaku v budově
Husova sboru.
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Letošní Advent a Vánoce organizovala CČSH na téma „Betlém“. Adventní dílna se
konala 26. listopadu, ke spolupráci byly přizvány MŠ, ZŠ, sdružení i občané. Vernisáž
výstavy se konala o první neděli adventní, 29. listopadu.
Více ke kapitole v příloze kroniky.
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Kultura
Pokračování výstav z roku 2008 ve Středočeském muzeu (dále SMR):
-

do února, Dřevěné plastiky Tomáše Štolby,

-

do února, Betlémy, tentokrát králické,

-

do 8. března Kočárky a kolébky, ze sbírky Miloslavy Šormové.

-

21. ledna Fidelovy děti, Simona Boarová, hotel Academic,

-

25. ledna, Dílna na výrobu masopustních masek, sdružení Roztoč,

-

21. února, Masopust, 20.února - Obchůzka po Roztokách, zmínka i ve
zpravodajském serveru Novinky.cz,

-

21. února, Román o holkách, písně a próza Vladimíra Vysockého, kavárna Café 3 bar,

-

26. února, výstava „Malé vodní toky středních Čech“, SMR do 24. května,

-

27. února, výstava Svět Roztoky aneb portréty obyvatel Roztok a okolí z výtvarných
ateliérů sdružení Roztoč - SMR do 5.dubna,

-

28. února, Staropražské písničky, kavárna Caffe 3 bar,

-

2.března, Metropole Evropy, Barbara Hucková, hotel Academic do 22. dubna,
6. března, výstava Loutky z dílny Marionety Truhlář, SMR do 2. srpna,

-

27. března, promítání diapozitivů z cesty po Mexiku, Guatemale a Nikaragui,
kavárna Caffe 3 bar,

-

6. dubna, taneční přehlídka dětských souborů ze Středoč. kraje - hotel Academic,

-

8. dubna, výstava Cesty ornamentu, SMR do 25. října, spojeno s výtvarnou soutěží
pro školy Ornament kolem nás a komentovanými prohlídkami,

-

Arte Miss Trio, koncert v Husově sboru,

-

nedělní taneční semináře: salsa, , tajemství stepu, bodydrummingu, charlestonu,
twistu, rytmy domorodých kmenů černé Afriky,

-

16. dubna, Koncert učitelů ZUŠ, koncertní síň na zámku,

-

19. dubna Cirkus Giroldón, nejmenší toulavý divadelní cirkus v Evropě (domov ve
švýcarském Ticinu), pro velký zájem se muselo hrát dvakrát,
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-

30. dubna, výstava Svět dětí na šlechtických sídlech, SMR do 28. září, výtvarná
dílna Hra se smaltem 8. srpna,

-

30. dubna proběhly Čarodějnice v Žalově organizované sdružením DOST s přáteli,

-

1. května, Oči, Zdeněk Šipler, hotel Academic do 11. června,

-

17. května, Salon Zdenky Braunerové potřetí…, nádvoří zámku, módní přehlídka
mladých návrhářů Střední odborné školy oděvní, operní galakoncert,

-

23. května, koncert Komorního smíšeného pěveckého sboru ROSA, SMR,

-

28. května, Absolventský koncert ZUŠ, koncertní síň na zámku,

-

30. května - Dětský den, který zorganizovalo Myslivecké sdružení Hubertus Roztoky na Holém vrchu,

-

4. června, výstava Pasivní domy, SMR,

-

13. června, loutkářská dílna,

-

13. června , Rozkřik, areál Sokola,

-

17. června, Hudební matiné, ZUŠ, zahrada ZŠ Roztoky,

-

20. června, Letní keramická plastika, zámecký park SMR,

-

25. června, Hospodské radosti, Jaroslav Kučera, hotel Academic do 18. září,

-

28. srpna, Souputníci Zdenky Braunerové, František Kobliha a Jan Konopek,
SMR.do 20. listopadu,

-

v září opět nedělní taneční semináře: Africké tance, Rokenrol, Salsa, Arabské
flamengo,

-

4. září, Den pro celou rodinu, Školní zahrada, Roztoky město pro život

-

5. září, Rozkřik, areál Sokola,

-

13. září, Salon Zdenky Braunerové počtvrté „Jiřinkové slavnosti, SMR,

-

20. září, hudebně zábavný program pro děti, Inka Rybářová, hotel Academic,

-

23. září, Neúplnej romantizmus odvážnosti aneb podstata léčky II., Josef Ptáček,
hotel Academic do 15. listopadu,

-

17. října, lampionová dílna - sdružení Roztoč,

-

20. října, dílna na šití čepic - sdružení Roztoč,

-

23. října, Česká filmová pohádka aneb Co dokáže jehla s nití, kostýmy a rekvizity
z Barrandovského studia, SMR do 30. ledna 2010,
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-

říjen, Fotografie Heleny Kalendové, chaloupky Lužických hor, kavárna Husova
sboru,

-

23. října, svátek světla, lampiónový průvod podél Vltavy - sdružení Roztoč,

-

5. listopadu, festival Roztocký podzim, ZUŠ, koncertní síň na zámku,

-

6. listopadu, výstav „Vendulka Bromovská“ - pohádkové obrázky z plakátů,
cukrárna Růžový slon,

-

8. listopadu, Já se tam vrátím, z díla F. Halase, kavárna Caffe 3 bar,

-

20. listopadu, Česká filmová pohádka 2, Princezny brokátem, tužkou a štětcem,
SMR do 28. února 2010, součástí Celé Česko čte dětem, Muzejní pohádkový biograf,

-

21. listopadu, Zastavený let, literární pořad, kavárna Caffe 3 bar,

-

nahrávání hudebního CD ve sboru CČH, předvánoční pořad Pojďme spolu do
Betléma, CD v příloze kroniky,

-

27. listopadu, výstava Betlémy, tentokrát skříňkové, 30 betlémů z období od poloviny
18. století do počátku 20. století, SMR do 3. ledna 2010,

-

28. listopadu, Luboš Pospíšil, koncert, hotel Academic,

-

29. listopadu, Adventní neděle v muzeu, SMR, 10 -18 h, tržnice chráněných dílen,

-

29. listopadu, skupina IRISH DEW v Husově sboru,

-

30. listopadu, Adventní koncert duchovní hudby na Levém Hradci, sdružení Roztoč,

-

3. prosince, Vánoční koncert ZUŠ, koncertní síň na zámku,

-

4. - 5. prosince, Knižní trh, ateliér Havlíčkova, sdružení Roztoč,

-

11.a 12. prosince, Adventní BLUES JAZZ POP, koncert D.Valtové, Caffe 3 bar

-

12. prosince, Vánoční trhy , jídelna ZŠ, sdružení Roztoč,

-

20. prosince, Rybova mše vánoční, Pěvecký sbor Rosa, Symfon. orchestr ČVUT,

-

23. prosince, Živé jesličky, sdružení Roztoč,

-

po celý rok také bavilo hlavně malé návštěvníky Divadélko Kvítko.

Více ke kapitole v příloze kroniky.

48

Muzeum
V době letních prázdnin 24. - 28. srpna zorganizovalo StM Výtvarné prázdninové
dny.
Muzeum jinak aneb co vše je třeba podniknout a kolik úsilí je třeba vynaložit, aby
vznikla výstava.
Pětidenní soustředění pro děti ve věku 7 - 11 let, každý den zaměřený na jinou oblast
výtvarného umění, náhled do zákulisí muzea (depozitáře, restaurátorské dílny),
zakončeno společnou prezentací pro veřejnost - výstavou.
Cena za 1 den 100.-Kč, pomůcky zahrnuty v ceně.
K výstavě „Cesty ornamentu“, která se konala ve výstavní síni zámku (8. dubna - 25.
října) byly pořádány zajímavé doplňkové akce.
5. září - Ornament a řemeslo, workshop kovářství, odlévání cínu, a tkaní.
Ornamentální poradna autora výstavy PhDr. Miloslava Vlka.
Muzejní podvečery , komentované prohlídky s autorem výstavy.
V rámci publikační činnosti vydalo v roce 2009 Středočeské muzeum Středočeské
vlastivědné sborníky, svazek č.27, Muzeum a současnost, řada společenskovědní a svazek
č.24 Muzeum a současnost, řada přírodovědná.
Více o činnosti Muzea v kapitole Kultura.
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Roztoč
V dubnu proběhla Valná hromada sdružení Roztoč, která byla ohlédnutím za
minulým rokem a seznámením s novinkami roku 2009.
6. dubna se v hotelu Academic konala Krajská postupová přehlídka dětských skupin
scénického tance pro Středočeský kraj.
II. skupina TK Po špičkách
získala Ocenění za pohybovou čistotu dětí v choreografii Padá snížek,
I.skupina TK Po špičkách byla ohodnocena za zdařilé uchopení abstraktního námětu
(choreografie Moře) a za osobité hledání vlastního tématu v choreografii Nesmysly, se
kterým postoupila do celostátní přehlídky 22. - 26. května v Kutné Hoře, jejímž
vyhlašovatelem je Ministerstvo kultury ČR. Postupových přehlídek se zúčastnilo 2500
dětí ve 132 skupinách, vybráno bylo 28 choreografií. Odbornou porotou, kterou tvořili
pedagogové tanečních konzervatoří, taneční katedry HAMU a odborníků na dětský
scénický tanec byla skupina Roztoče velmi chválena pro svou spontánnost, dětskou
hravost a jevištní provedení.
Sdružení Roztoč uspořádalo po nabídce Středočeského muzea výstavu Svět Roztoky.
Byla součástí projektu, jehož náplní je hledání a poznávání zajímavých i zdánlivě
obyčejných lidí, kteří žijí nebo žili v Roztokách. Na výstavě se sešly práce dětí od 5 - 15
let. Pracovaly podle fotografií i živých postav. Výstava byla ukázkou obrovského
pracovního nadšení dětí i jejich vedoucích. Děti si postavy oblíbily, nejen je malovaly, ale
poznávaly je i lidsky.
Díky grantové podpoře ze Státního zemědělského investičního fondu, spolupráci
s městem a práci mnoha dobrovolníků byla v létě dokončena čelní fasáda ateliéru
v Havlíčkově ulici a 35 členů i příznivců Roztoče se pustilo i do úpravy jeho dvorečku,
kde byl postaven altán a tvorbou mozaikových dlaždic upraven dvorek. Slavnostně byl
otevřen 16. října. Foto v příloze kroniky.
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Tradičním ukončením školního roku byla Zahradní slavnost „U nás doma“,
23. června na zahradě školy, která byla i ukázkou celoroční práce uměleckých kroužků.
Zápis do kroužků a kurzů na nový školní rok proběhl 1.a 2. září.
Kroužky a kurzy pro děti a dospělé ve školním roce 2009/2010:
Pramínek a Družinka - děti do 4 let s rodiči
Dramatické kroužky:

Pimprlata

Dramatik
Výtvarné kroužky: výtvarná dílna Sýkorka,
ateliér JoE
Barvínek
Modelář
Taneční kroužky:

Po špičkách
V pohybu

Hudební kroužky:

Hrátky s flétničkou
Moderní kytara
Africké bubny

Jazykové kroužky: Angličtina pro předškoláky
Znakovka
Ostatní kroužky:

žonglování, fotografický kroužek, Hnízda her, aranžování

květin,
řemeslná dílna pro dospělé, fonematické rozlišování dle B.D.
Elkonina.
Celý rok pokračoval úspěšný mezikulturní projekt Buďte tu doma, projekt pro
setkávání lidí rozličných kultur.
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Hlavní úkoly projektu:
1) Spolupráce se ZŠ, propojení žáků školy s rodinami minorit žijících v Roztokách a
okolí. Hlubší vzdělání o kultuře a životě minorit v naší komunitě. Spolupráce
rodin.
2) Organizace kulturních akcí (filmové večery, koncerty) a promítnutí multikulturní
tématiky do práce kroužků a tvořivých dílen v rámci činnosti sdružení Roztoč.
Projekt byl finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím
Nadace rozvoje občanské společnosti.
Ateliér JoE vedený lektorkou Ladou Krupkovou Křesadlovou získal ocenění na 37.
Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice 2009. Výstava je spojená s jednokolovou
výtvarnou soutěží pro děti od 4 do 16 let pro všechny typy škol v ČR i zahraničí.
Vzhledem k vyhlášení roku 2009 rokem astronomie bylo téma výstavy vesmír.
Z celkového počtu 21 731 exponátů z 53 zemí udělila porota 1 467 ocenění a mezi nimi
4 čestná uznání pro Johanu Panečkovou, Adélu Novákovou, Matěje Volfa a Noemi
Vaculíkovou z ateliéru JoE.
V listopadu se konal v ateliéru v Havlíčkově ulici 2. ročník festivalu loutek, hudby a
tance Listopad Tichého jelena. Festival organizovalo Sdružení Roztoč ve spolupráci
s divadlem Tichý jelen. Účinkovali zde amatérské dětské i dospělé soubory i
profesionálové např. Divadlo Husa na provázku a další. Celý festival se konal za
velkého zájmu diváků a byl velmi zdařilý.
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Rožálek
Hned 15. ledna proběhl v Rožálku seminář „O psychickém vývoji člověka“ s MUDr.
Lebedovou.
Harmonogram kroužků MC Rožálek:
Pondělí: 9 - 12h

Sluníčka - hlídání dětí ala školka

Úterý:

10 - 11h

Výtvarka a herna pro nejmenší

Středa:

9.30 - 10.30h

Aerobic pro ženy s hlídáním dětí,

14.30 - 15.30h Taneční průprava pro děvčata,
15.30 - 16.30h Miminka - tančení pro maminky „s miminky v náručí“
Čtvrtek: 10 - 11h
19 - 20h
Pátek:

Výtvarka a herna pro nejmenší,
Relaxační cvičení s prvky jógy (bez dětí)

kdykoliv mezi 9 -11h Mimi a batolata - herna, masáže, říkanky…

22. dubna se konala exkurze u Hasičského záchranného sboru v Roztokách., která
byla zahájena opravdovou sirénou. Hasiči byli velmi obětaví, děti nadšené.
Rodiče s dětmi podnikali i společné akce, jako zimní rodinný pobyt, letní prázdninové
výlety do okolí Roztok.
MC se také zapojilo do kulturních akcí dalších roztockých pořadatelů, SMR,
Asociace TOM a sdružení Roztoč.
Harmonogram kroužků platný od září:
Pondělí: 9 - 10.30h
Úterý:
Středa:

Miminka - baby masáže, říkanky, herna…

10.30 - 12h

Batolata - říkanky, zpívánky, hrátky „u maminky“, herna..

9 - 12h

„Sluníčka“ - program pro děti od 3 - 4 let

15 - 18h

„Sluníčka“ - program pro děti od 3 - 4 let

9.15 - 10.15h

Aerobic pro ženy s hlídáním dětí
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10.30 - 11.30h Výtvarka a volná herna pro nejmenší
15 - 16h

Tančení pro mami s mimi a batolaty

16 - 17h

Tančení pro maminky i děti

Čtvrtek: 10 - 11h

Výtvarka a volná herna pro nejmenší

16.30 - 17.10h „Hrátky s angličtinou“ pro nejmenší
Pátek:

17.20 - 18h

„Hrátky s angličtinou“ pro zkušenější děti

9 - 12h

„Sluníčka“ - program pro děti od 3 - 4 let

19. října - seminář „O metaforách rodinného života“s MUDr. Lebedovou,
7. prosince - seminář O agresivitě (zlosti, vzteku a hněvu) s MUDr. Lebedovou.
Město Roztoky podpořilo činnost MC svými granty a poskytlo 30 000 Kč na
vybavení dětské herny z programu „Dobré sousedství“ od společnosti Letiště Praha.
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Lexik
Leden zahájilo Komunikační centrum Lexik novými zápisy na všechny aktivity od
dětí až po seniory. Staví na kvalitě lektorů, výuky a kulturnosti prostředí pro vzdělávání.
Celý rok se skladba nabídky upravovala podle ohlasů, anket a požadavků klientů.
Nově byl zařazen program „Tvarování postavy“, právní semináře: Bydlení a
nemovitosti obecně, Právní otázky manželství a partnerství, Spotřebitelské úvěry,
finanční půjčky.
Školní děti si mohly vyzkoušet Přijímačky nanečisto, pro rodiče školní mládeže
seminář „Dítě a jeho mozek“, dále minikurzy líčení a péče o pleť, tělocvik pro těhotné a
předporodní kurzy pro maminky nebo páry, jazykové kurzy, „jazykové čtvrtky“ pro
seniory, a počítačové kurzy.
Během letních měsíců proběhly intenzivní kurzy angličtiny, němčiny a počítačů.
Od nového školního roku se z dopolední školičky Sovičky stala od 1. září 2009
celodenní školka s rozšířenou výukou angličtiny LEXIK.
Více informací o kapitole v příloze kroniky.
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Sport
Hned 10. ledna vyrazila spousta roztočáků i ostatních turistů na 41. ročník
Tříkrálové Okoře, tentokrát za mrazu a ve sněhu.
30. května připravili Tomíci (TOM Roztoky ) pro děti od 3 do 6 let Cestu
pohádkovým lesem. Byla to 3 km dlouhá trasa plná strašidýlek, princezen a dalších
pohádkových postav. V letošním roce se k 35. ročníku připojil a s organizací pomohl i
Rožálek, a Vlaďka Drdová.
Sokol Roztoky:
Začátkem ledna se opět bruslilo. Celkem se bruslilo na dvou ledových plochách 22
dnů, zima přála.
Udržování ploch stojí nemalou práci několika dobrovolníků, v čele s p. Štučkou a
Hrubým, kterým je nutno poděkovat. O to víc mrzí, že se našli i tací, kteří si na změklý
povrh kluziště zašli v noci „zahrát fotbal“ a vše zničili.
11. dubna bylo slavnostně otevřeno a předáno k užívání členům Sokola, škole i široké
veřejnosti víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které bylo dokončeno na konci roku
2008 (viz kronika 2008) a jeho kolaudace proběhla v lednu 2009.
Provozní řád a ceník v příloze kroniky.
Koncem roku 2008 byla získána finanční dotace od Středočeského kraje, která byla
využita na vybudování touženého hřiště na plážový volejbal.
Vzhledem k plánované celkové rekonstrukci stadionu nebylo snadné nalézt vhodné místo,
vybrán byl prostor na samém konci parcely, v místě zarostlém náletovými dřevinami. Na
jejím konci je pouze svah do Nádražní ulice. Finanční dotace pokrývala pouze část
rozpočtu, 40% nákladů bylo nutno zajistit z vlastních zdrojů. Členové oddílu volejbalu
se proto rozhodli vykonat řadu činností vlastními silami, pouze dovoz speciálního
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jemného písku, štěrku a úprava povrchu byly řešeny dodavatelsky. Aby se nemusilo
hloubit 0,5m, byl vytvořen „rám“ z pražců, zavezeno 50 m3 štěrku jako drenážní vrstva,
celé hřiště o rozměrech 16x8 m zakryto geotextilií a na závěr zavezeno 250 t písku.
Budovat se začalo již v roce 2008.
Na jaře 2009 se ještě dobudovalo oplocení celého hřiště o potřebné výšce 7m. Nastaly
ovšem komplikace, táhnoucí se celý rok.
-

29. října 2008 provedl odbor ŽP Roztoky na upozornění občanů místní šetření,

zjištěno vykácení osmi akátů. Sokolové si byli vědomi, že káceli bez povolení, že mohou
platit pokutu,
-

místní ŽP bez komunikace s TJ Sokol zaslalo své zjištění přímo na OŽP Černošice,

-

18. listopadu zahájeno správního řízení,

-

20. ledna 2009 OŽP Černošice - za 8 akátů pokuta 80 000 Kč,

-

2. února odvolání Sokola ke KÚ Stř.kraje,

-

jeho doporučení přepracovat rozhodnutí s přihlédnutím při udělování sankcí
k finančním možnostem sankciovaných,

-

18. listopadu ústní jednání na OŽP Černošice ve věci „nepovolené kácení v areálu TJ

Roztoky“,
-

30. listopadu - stanovena pokuta za kácení ve výši 8 000 Kč a náhrada nákladů

řízení 1 000 Kč.
Hřiště je od letních měsíců v provozu, hojně využívané, ceník za pronájem v příloze kroniky.
Děti z oddílu předškoláků a cvičení rodičů s dětmi se zúčastnily Přeboru ČOS
v sokolské všestrannosti.
Závodily v atletice - běh na 40m, skok z místa do dálky, hod tenisovým míčkem,
míčovém trojboji - hod na basketový koš, kop do branky, hod na branku.
Míčový trojboj: Davídek Procházka - 1. místo
Tobiáš Pařízek - 3. místo
Daneček Rus (2006) - 2. místo, každý ve své kategorii
Atletika:

Vítek Běhounek - 3. místo.
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Druhou polovinu srpna strávilo ve dvou turnusech 72 dětí a 50 dospělých na letním
táboře TJ Sokola v rekreačním zařízení Pařez na kraji Prachovských skal.
7. listopadu se v sokolovně konal s velkým úspěchem První roztocký Aerobic
marathon.
Oddíl stolního tenisu ukončil v červnu sezonu čtvrtým místem v krajské soutěži.
Oporou družstva byli Josef Žáček a Roman Moravec. Oba překročili v tabulce úspěšnosti
dvouher hranici 90%. Roman Moravec získal v lednovém přeboru jednotlivců titul
okresního přeborníka ve dvouhře mužů.
Nejlepším hráčem II. třídy se stal Jakub Tikovský s absolutní úspěšností 100%.
V září provedl oddíl nábor do družstev žáků a žákyň.
Oddíl nohejbalu je zaměřen na závodní i rekreační hru. Na jaře se konal turnaj dvojic
jako „memoriál Pepy Kazimoura“, kterého se zúčastnilo 14 družstev.
Do soutěží byla zapojena dvě družstva, ve třetí třídě pražského přeboru a v okresní
soutěži Praha - západ. V obou se družstva umístila na čtvrtém místě.
K zakončení sezony 17. října se konal turnaj, který byl současně župním přeborem
Sokola.
Turnaje mají velmi dobrou úroveň a rádi se jich zúčastňují hráči ze soutěží extraligy,
krajského přeboru, neregistrovaní i smíšená družstva.
Volejbalisté Roztok se v přeboru Středočeského volejbalového svazu v sezoně
2009/10 umístili po výborném výkonu na 1. místě.
Fotbalový oddíl SK Roztoky:
-

A družstvo - svůj cíl, udržení ve své soutěži v průběhu jarní sezóny úspěšně plnilo,

-

dorost - bojoval s problémy docházky hráčů k zápasům,

-

žáci - jejich výsledky slibovaly dobré umístění,
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-

přípravka - výsledky rozdílné, tréninků se účastnilo asi 25 dětí a s cca 15 dětmi
mladší přípravky byli nejpočetnějším oddílem SK Roztoky.

Mužstvo přípravky doplněné o několik žáků v konkurenci 4 mužstev vyhrálo turnaj ve
Starých Splavech a T. Juráček se stal nejlepším střelcem turnaje.
Tradiční Dokopná se konala 27. června na víceúčelovém hřišti Sokola Roztoky.
Zakončení bylo v restauraci „Na růžku“.
16. května se na Tyršově náměstí konalo Putování po Evropě s roztockými skauty
EU krok za krokem.
25. července se konal další ročník adrenalinového závodu Dirt Jump - Roztocký
pohár 2009. Roztocká dráha si za dobu svého trvání získala již mnoho příznivců a tyto
závody se staly největšími ve Středočeském kraji a mají pevné místo mezi respektovanými
českými dirtovými závody. Ve startovní listině kategorie MTB bylo registrováno 18
závodníků, v kategorii „malých“ kol BMX 7 jezdců.
Jezdci byli z celé ČR, z místních startovali: Matěj Turek, Štěpán Turek, Ondřej Spáčil
a Tomáš Kašpar.
Umístění: Matěj Turek

6. místo v kategorii MTB,

Tomáš Kašpar 5. místo v kategorii BMX.
Tenisová škola Václavek a Vopravil působila v Roztokách již osmým rokem, poslední
čtyři roky v areálu Žalov. K dispozici byly dva kurty s profesionálním povrchem (tzv.
umělá antuka), moderně vybavené zázemí s občerstvením, šatnami i wi-fi. Trénovalo zde
více než 70 dětí i dospělých. O výchovu se starali 2 profesionální trenéři.
21. srpna se již potřetí konalo „Dobytí vrchu Řivnáč“.
VOKO - cyklistický závod horských kol pořádaný každý měsíc v sobotu nejblíže 21.,
firmou Vidim kola.
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Roztocká Gabriela Jílková se stala českou šampiónkou ve třídě Rok junior na
Mistrovství ČR motokár. Postoupila tím do Světového poháru, kterého se zúčastnilo 300
jezdců z 35 zemí světa. Vedla si v Itálii velmi dobře, v kvalifikaci zajela 3. nejrychlejší
čas. Ve finálové jízdě pak doplatila na kolizi jezdců těsně před sebou a do cíle dojela na
19. místě.
Roztocká 18letá dvojčata Radka a Tereza Cihlářovy zvítězila 5. prosince na
mistrovství světa v aerobiku.
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Okolí Roztok
Čtvrtý ročník „festivalu nejen divadelního“ Přemyslovská divadelní orba (PřeDivO) se
málem nekonal. Letošní pořadatelské město Veltrusy se tři měsíce před jeho konáním
zřeklo pořadatelství a na poslední chvíli muselo zaskočit město Velvary a místní
občanské sdružení Natvrdlí, kteří festival v září uskutečnili a tradice byla zachována.
V Libčicích nad Vltavou se konal festival dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět 09, ve dnech 3.- . dubna.
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Počasí
Zima se sněhem i inverzním počasím, v únoru sněžení, mlhy, na konci měsíce až 7oC.
6. března byl vyhlášen I. povodňový stupeň - asi týden nebyl v provozu přívoz do
Klecánek.
Ještě 20. března byly noční teploty po nulou, 31. už bylo přes den 10 - 14o C.
Duben začal hezkým sluníčkem, až 18oC a celý duben se teplotami předběhl o měsíc, víc
než polovina dnů měla teploty nad 20oC.
Květen příjemný, koncem měsíce prudký déšť a zima, jen 6 - 10o.
I v červnu byly prudké bouřky, střídání počasí s přívalovými srážkami (bouřka 29.6.
v Roztokách viz foto v příloze kroniky).
28. června byl opět vyhlášen I. stupeň povodňové aktivity, v Praze se začaly stavět
zábrany, velké přívalové srážky.
Postižen byl hlavně kraj Jihočeský a Olomoucký, zmařeno bylo celkem 13 lidských
životů.
Prázdniny teplé, 7 tropických dnů, nejtepleji v Praze 34,9oC, 38 letních dnů.
Srážkově červenec nadprůměrný, srpen podprůměrný. Konec srpna - velké rozdíly mezi
ranními a odpoledními teplotami (10o - 27o).
30. září a 7.října byly překonány teplotní rekordy, 15. už sněžilo, vítr a 2oC. Další
dny 4 - 8o, hodně deště. Koncem listopadu až 15oC.
Závěr roku trochu sněhu, Vánoce déšť, Silvestr déšť.
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Rejstřík
aktivní městský park Školní nám.

23

analogové televizní vysílání

26

archeologický průzkum

27

ateliér Roztoče, Havlíčkova ul.
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Czech Point

15

Česká komora architektů

10

dotace

5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,18,19,23,31

DSO Přemyslovské Střední Čechy

20

dům volnočasových aktivit

6, 8, 14, 27

encyklopedie Památky - Roztoky

7

Evropská unie

4

firma Cityplan s.r.o.

5, 6, 9, 12

firma Pohl.cz

16, 25

firma Regios a.s.

6, 8, 15, 25

firma Stavební řemesla Zeman s.r.o.

13

firma Trigema Development s.r.o.

9

Herold Miloš ing.

4

hrobová místa

11

hřiště

12, 27, 56

jarní trhy

26

jídelny ZŠ

13, 15, 23, 37

kalendář města

12

kanalizace

29

klubovna důchodců

26

komunikace

10, 11, 14, 15, 17, 26, 27, 29

kontejnerová školka

17, 18, 19, 27, 33

kuchyně ZŠ

13, 23
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kynologický klub

15, 30

letiště Praha

5, 6, 9, 10

Levý Hradec

14, 25

Lisabonská smlouva

19

mateřské školy

6, 33, 34

městská čistírna odpadních vod

13, 16, 25

městská knihovna

4, 7, 19, 41

městský úřad

5, 6, 7, 12, 14, 17, 26

místní referendum

16, 19, 24

MŠ Havlíčkova

13, 15, 23

MŠ Spěšného

6, 8, 13, 14, 17, 23

NATO

4

nové kulturní památky, vily čp.110,125

24

obec

4

odpady

7, 8, 10, 11, 15, 25

optická síť

18

partnerská města

11, 12, 35

pečovatelská služba

8, 11, 18

podzimní trhy

26

polyfunkční dům Masarykova ul.

18

Povodí Vltavy

17

pozemkový úřad

10, 11, 14

průmyslová čistírna odpadních vod

13, 25

přechod ulice Přemyslovská

16, 17, 29

přeložka silnice II/242

28

rada města

5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,21,24

radioklub

15

regulační plán Panenská II

11, 15, 16, 23, 29

regulační plán Solníky

7, 13

regulační plán Tiché údolí

23
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restaurace Koliba, TÚ

30

restituce

10, 11, 14

rozpočet

8, 9, 14, 17, 19

Rožálek

5, 53, 54

řemeslnické trhy

26,

sametová revoluce

4

sběrný dvůr

7, 15, 16, 18, 23

sbor dobrovolných hasičů

5, 10, 13, 19, 31
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