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Město Roztoky
Historie
120 let
110 let
100 let
90 let

80 let
70 let
70 let

50 let

v roce 1890 velká letní povodeň,
v roce 1890 v Roztokách 111 domů a 964 obyvatel,
v roce 1900 začátek velké parcelace,
v roce 1910 rozšířen vodovod do celé Nádražní ulice a začátku Tichého
údolí, v celé obci vodovod až po roce 1930,
v roce 1920 první demokratické volby zastupitelstva,
rok 1920 - 30 výrazný příliv obyvatel, rozsáhlá parcelace a bytová výstavba,
Roztoky - v r. 1920: 209 domů, 475 bytů, 1 696 obyvatel,
Žalov - v r. 1920: 148 domů, 219 bytů, 913 obyvatel,
v roce 1930 schody v serpentině do současné podoby,
v roce 1940 na jaře katastrofální povodeň,
v roce 1940 při archeologickém průzkumu - PhDr.Ivan Borkovský, DrSc.
byly odkryty základy rotundy pod podlahou kostela sv. Klimenta na Levém
Hradci,
v roce 1960, 1. května došlo ke spojení Roztok a Žalova,
Roztoky měly v té době 4 354 a Žalov 1 350 obyvatel.

Nový znak a vlajka města Roztoky:
5. května 2010
20. října
9. listopadu
6. prosince 2010

schválení podoby znaku a vlajky zastupitelstvem města,
podvýbor pro heraldiku a vexilologii doporučil udělení symbolů
městu,
vlajka a znak uděleny městu Roztoky Rozhodnutím předsedkyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ,
oficiální převzetí Rozhodnutí o udělení znaku a vlajky městu
Roztoky starostou města v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
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Současnost
1. jednání rady města - 6. ledna
 doporučila ZM přijmout dar od Letiště Praha, a.s. ve výši 300 000 Kč (program
Dobré sousedství),
 doporučila ZM přijetí dotace na projekt „Pořízení nádob na bioodpad a kompostérů
pro zdokonalení třídění BRKO ve městě,
 doporučila ZM schválit spoluúčast města na financování tohoto projektu částkou
81 403,80 Kč.
1. zasedání zastupitelstva - 13. ledna
 přijalo finanční příspěvek ve výši 300 000 KČ od Letiště Praha, a.s. darovací
smlouvou na projekt „Úprava stávajícího neudržovaného plácku na sportoviště
pro větší děti a dospělé“ u křižovatky ulic Obránců míru a Masarykova ulice,
 schválilo navýšení rozpočtu města o 540 000 Kč na dofinancování projektu
sportoviště,
 přijalo příspěvek 50 000 Kč od Letiště Praha na podporu úprav pro Mateřské
centrum Rožálek,
 schválilo přijetí dotace od SFŽP ve výši 40 700 Kč a dotace ze státního rozpočtu
ve výši 691 920,40 Kč na projekt „Pořízení nádob na bioodpad a kompostérů pro
zdokonalení třídění BRKO ve městě a spoluúčast města na tomto projektu ve výši
81 403,80 Kč.
Celá anabáze získání dotace již proběhla v roce 2009 (kapitola Život ve městě) a
město ze svého rozpočtu nezbytné náklady uhradilo. Tímto byly městu náklady
kompenzovány.
2. jednání rady města - 25. ledna
 schválila upravené znění Provozního a domovního řádu DPS Roztoky, platnost
od 1. února 2010,
 neměla připomínky k předložené dokumentaci o hodnocení vlivů na ŽP „Paralelní
RWY 06R/24L , Letiště Ruzyně. Upozornila na nutnost vybudování systému
včasného varování v případě havarijních situací,
 schválila harmonogram provádění sběrů komunálních odpadů v roce 2010.
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2. mimořádné zasedání zastupitelstva - 27. ledna
 vzalo na vědomí zprávu o pořízení a projednání RP Panenská II.
Námitky v příloze kroniky.

3. jednání rady města - 8. února
 doporučila ZM souhlasit se záměrem prodeje městské nemocnice včetně přilehlých
pozemků s tím, že případní zájemci musí garantovat současně platné smluvní vztahy
s firmou RHG spol. s r.o. a její provoz minimálně ještě 10 let, přičemž město si
vyhradí právo po vyhodnocení nabídek od záměru prodeje odstoupit,
 vzala na vědomí Zápis ze schůze inventarizační komise o ukončené inventarizaci
za rok 2009.
4. jednání rady města - 15. února
 souhlasila s výzvou k podání nabídek na vybudování veřejně prospěšného sportoviště
pro míčové hry na části pozemku p. č. 810 (Solníky x Obránců míru), hodnotícím
kritériem bude cena.
3. zasedání zastupitelstva - 24. února
 souhlasilo s uvolněním částky 2 034 556 Kč z finanční rezervy roku 2010 na
dokončení oprav komunikace V Potokách v důsledku poškození přívalovými dešti
v roce 2009,
 pověřilo MÚ zadáním odborného expertního posouzení stavu vodovodního řadu
v Tichém údolí a podle jeho závěru připravit projekt řešení uvažované pro rok 2011,
 souhlasilo se snížením podlažnosti řadových rodinných domů A1 - A17 na 2 NP,
 schválilo opatření obecné povahy, kterým se vydává RP Roztoky - Panenská II.
s termínem účinnosti 31. března 2010,
 vzalo na vědomí informaci starostky (vila Amálka) o tom, že odvolací Krajský soud
v Praze změnil rozsudek soudu 1. stupně tak, že žalovaný (město Roztoky) je
povinen zaplatit žalobcům náhradu nákladů řízení ve výši 115 236 Kč do tří dnů
od právní moci usnesení. Proti usnesení není dovolání přípustné.
5. jednání rady města - 8. března
 schválila přijetí sponzorského daru 3 000 Kč pro ZŠ Roztoky od firmy Papírnictví
Cyrani jako příspěvek na dárky pro děti k zápisu do 1. tříd.
6. jednání rady města - 22. března
 doporučila ZM schválit zřizovací listinu Sboru dobrovolných hasičů Roztoky,
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odložila rozhodnutí ve věci veřejného sportoviště,
doporučila ZM schválit Rozpočtový výhled města na období 2010 - 2015,
vzala na vědomí čtyři varianty umístění nové kontejnerové mateřské školky.
Na základě předložených situací 1:1000 a 1:250 doporučuje rozpracovat variantu
umístění MŠ na pozemku p.č. 888, Braunerova ulice, Solníky.

4. zasedání zastupitelstva - 31. března
 souhlasilo s uvolněním 500 000 Kč pro předškolní zařízení (MŠ Spěšného) z důvodu
otevření odloučeného pracoviště v Palackého ulici (kontejnerová školka),
 schválilo Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Roztoky,
 souhlasilo s pořízením změny ÚP Roztoky v lokalitě Panenská I v k.ú. Žalov,
protože vydaná územní rozhodnutí na umístění stavby „Obytná zóna Na Panenské I
a bytová výstavba Roztoky Žalov byla vydána v rozporu s platným
Územním plánem sídelního útvaru města Roztoky a některé již existující rodinné a
bytové domy jsou umístěny v zóně nerušící výroby a služeb,
 souhlasilo se zahájením pořízení RP Panenská I.
7. jednání rady města - 12. dubna
 vzala na vědomí uzavřené Dohody o ukončení spolupráce mezi městem a firmou
CITYPLAN s.r.o. (žádosti o dotaci).
8. jednání rady města - 19. dubna
 souhlasila s výzvou k podání nabídky na zpracování a podání žádosti o dotaci
na Sběrný dvůr Roztoky na pozemku p.č. 3156/1 v k.ú. Žalov.
27. dubna uspořádalo město Roztoky, Čsl. obec legionářská a Český svaz bojovníků
za svobodu tradiční pietní vzpomínku na Transport smrti u památníku na Levém Hradci
a u pamětní desky na roztockém nádraží. Zastoupeny byly ambasády Francie, Izraele,
Německa, Polska, Slovenska a USA.
5. zasedání zastupitelstva - 28. dubna
Nesešel se dostatečný počet zastupitelů.
6. zasedání zastupitelstva - 5. května
 pověřilo MÚ a sdružení Roztoč přípravou projektové žádosti na II. etapu výstavby
Domu volnočasových aktivit města,
 souhlasilo se zadáním dokumentace ke stavebnímu povolení na dostavbu stávající
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ZŠ Roztoky podle Studie dostavby ZŠ 03/2010 společností Chalupa architekti s.r.o.
dle rozsahu daném nabídkou a Vyjádřením SÚ Roztoky k dostavbě a rekonstrukci
ZŠ za celkovou cenu 2,3 mil. Kč bez DPH,
pověřilo starostku jednat o možnosti změny investice účelové dotace od Letiště Praha
na vybudování veřejného sportoviště pro míčové hry na vybudování umělého povrchu
na hřišti Areálu volnočasových aktivit v Žalově,
schválilo definitivní podobu znaku města Roztoky (v příloze kroniky),
schválilo definitivní podobu vlajky města Roztoky (v příloze kroniky),
vzalo na vědomí informaci o žádosti o dotaci na Sběrný dvůr, podána s datem
6. května,
vzalo na vědomí Požadavky občanů k Vědeckotechnickému parku Roztoky a
písemnou odpověď paní starostky,
vzalo na vědomí informaci starostky o zveřejnění oznámení o výběrovém řízení
prodeje nemovitosti (městská nemocnice). V řádném termínu byla podána jediná
nabídka.

9. jednání rady města - 10. května
 nesouhlasila se záměrem prodeje části pozemku ulice Nad Vltavou v lokalitě Solníky,
poněvadž předmětná část komunikace plní funkci otáčení vozidel u jejího slepého
konce.
10. jednání rady města - 17. května
 schválila služební cestu - účast na závodech sborů dobrovolných hasičů
z partnerských měst ve Skawini 18. - 20. června,
 schválila služební cestu delegace města na Dny partnerství ve Skawini 24. 27. června,
 souhlasila s výzvou k podání nabídky na zakázku „Vybudování umělého povrchu na
hřišti pro míčové hry“ v Žalově,
 uložila kulturní komisi předložit návrh na pojmenování nových ulic v Roztokách.
7. zasedání zastupitelstva - 26. května
 schválilo rozpočtové opatření k úhradě právního zastoupení JUDr. Rivolové,
uložené MÚ usnesením Krajského soudu (vila Amálka),
 souhlasilo s bezúplatným převodem movitého majetku města na jednotlivé
příspěvkové organizace zřízené městem (MŠ Spěšného, MŠ Havlíčkova, MŠ
Přemyslovská, ZŠ, ZUŠ, a TS Roztoky) v celkové hodnotě 15 586 350 Kč,
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souhlasilo s prodejem nemovitostí ve vlastnictví města (městská nemocnice) - objekt
čp. 376 a pozemky par.č.2167, 2168 a 2170 v k.ú. Roztoky společnosti RHG s r.o.
za cenu 23 mil. Kč.,
souhlasilo se zněním předložené kupní smlouvy o převodu nemovitostí a pověřilo
starostku jejím podpisem,
rozhodlo, že finanční prostředky získané tímto prodejem nemovitostí budou určeny
výhradně na dostavbu ZŠ Roztoky,
přijalo finanční dar Letiště Praha, a.s. pro rok 2010 ve výši 979 380 Kč.

28. a 29. května se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Volby, které znamenaly změnu v rozložení politických stran. Nové strany získaly své
příznivce a výzvy o změnu v obsazení sněmovny našly odezvu. ČSSD získala sice nejvíce
hlasů, ne však tolik, aby zabránila spojení ODS, TOP O9, VV v sestavení většinové
vlády. Předsedou nové vlády byl jmenován RNDr. Petr Nečas z ODS.
11. jednání rady města - 7. června
 vzala na vědomí informaci starostky města o zavedení městské linky č. 710 (minibus)
s účinností od 8. - 30. června po dobu dokončovacích prací komunikace II/242 podél
Vltavy do Prahy. Linka byla bezplatným spojením hlavně pro starší občany v trase
Roztoky - nádraží - Levý Hradec a zpět. Náklady byly vyčísleny na 25 000 Kč.
12. jednání rady města - 14. června
 vzala na vědomí zápis z jednání hodnotící komise dne 18. května k veřejné zakázce
malého rozsahu na zajištění výroby místního časopisu Odraz v rozsahu redakční
práce, příprava pro tisk a tisk,
 souhlasila s pronájmem části pozemku č. 810 v k.ú. Roztoky o výměře 58 m2 za
účelem umístění lezecké stěny do 31. prosince 2016 Zájmovému sdružení právnických
osob Přemyslovské střední Čechy za cenu 250 Kč/rok, pro rok 2010 ve výši 100 Kč,
 schválila dodatek ke Smlouvě o partnerství pro účely projektu „Dům volnočasových
aktivit“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy mezi
městem Roztoky a sdružením Roztoč,
 schválila Smlouvy o partnerství pro účely projektu realizovaného v rámci
Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy mezi městem Roztoky,
Mateřským centrem Rožálek a Českou tábornickou unií (tábornický klub Draci).
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8. zasedání zastupitelstva - 16. června
 vzalo na vědomí zprávu o pořízení a projednání RP Tiché údolí s tím, že RP
nenahrazuje územní rozhodnutí,
 schválilo na základě stanoviska Vodoprávního úřadu MÚ Černošice, který stanoví
záplavovou čáru Únětického potoka vč. aktivní zóny, že řešení lokality Z1
(Maxmiliánka) je z RP TÚ vyjmuto a bude řešeno následnou změnou RP po
stanovení záplavového území. Do schválení změny RP trvá na lokalitě Z1 stavební
uzávěra.
9. zasedání zastupitelstva - 23. června
 uložilo MÚ připravit pro rok 2011 plně funkční obnovení a personální obsazení
finančního odboru MÚ,
 souhlasilo s využitím úspor za rok 2009 a finančních prostředků z fondu reprodukce
TSM Roztoky na nákup čistící a úklidové techniky pro celoroční údržbu komunikací
ve městě ve výši 1 311 272 Kč,
 souhlasilo s uvolněním částky 2 210 000 Kč na nákup nové čistící a úklidové techniky
dle nabídky Unikont Praha s.r.o. s veškerým příslušenstvím,
 souhlasilo s uvolněním částky 1 mil. Kč na rekonstrukci povrchu ulice Olbrachtova,
 souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na vybudování kanalizačních řadů v ulicích
Pod Řivnáčem, Wolkerova, Na valech a Třebízského ve výzvě z Operačního programu
ŽP ze SFŽP (nebyla vypsána žádná výzva),
 souhlasilo s opakovaným podáním žádosti o dotaci na zateplení objektu MŠ
Havlíčkova z Operačního programu ŽP.
13. jednání rady města - 26. července
 vzala na vědomí informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení opravy
komunikace Olbrachtova a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou INPROS
Praha v.o.s. za cenu 703 680 Kč s DPH,
 vzala na vědomí zpracování žádosti o dotaci pro akci Splašková kanalizace
Třebízského, Pod Řivnáčem, Na Valech, Wolkerova a souhlasila s uzavřením
smlouvy o dílo s firmou AP INVESTING s.r.o. v ceně 250 000 Kč bez DPH.
14. jednání rady města - 16. srpna
 schválila podání žádosti na změnu zápisu v Rejstříku škol v bodě nejvyššího počtu
žáků ZŠ Roztoky ze 480 na 570 žáků,
 doporučila zadat dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení na budovu C
(dostavba ZŠ) v její úsporné variantě podle studie dostavby ZŠ z března 2010,
10

 schválila jednorázový finanční příspěvek Hospici Dobrého Pastýře v Čerčanech
(léčení občanů Roztok).
10. zasedání zastupitelstva - 25. srpna
 schválilo účetní uzávěrku TS Roztoky za rok 2009 a vzalo na vědomí Zprávu
nezávislého auditora o ověření účetní uzávěrky,
 schválilo nové názvy ulic v lokalitě Dubečnice,
 souhlasilo s vypracováním projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební
řízení na novostavbu budovy C podle Studie dostavby ZŠ Roztoky z března 2010
společností Chalupa architekti za limitní cenu 1, 250 mil. Kč bez DPH včetně
projednání dokumentace ve sloučeném územním a stavebním řízení s termíny
dle předložené nabídky. Souhlasí s převedením částky 1,5 mil. Kč z rozpočtu města
pro tento účel,
 schválilo, že konečná autorizace každého čísla časopisu Odraz přísluší Redakční radě
Odrazu s tím, že rozsah čísla bude 32 stran,
 schválilo na doporučení rady města Obecně závaznou vyhlášku O zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejném prostranství s účinností od 1. října 2010,
 souhlasilo s provedením opravy komunikace ulice Horova v úseku od ul. Krátká po
ul. Zeyerova, včetně výměny vodovodních přípojek s celkovými náklady do 900 000
Kč včetně DPH,
 přijalo do vlastnictví města pozemky p.č.1527/9 a 1526/12 v k.ú. Roztoky
z vlastnictví Středočeského kraje z důvodu jejich umístění pod autobusovou
zastávkou a městskou zelení.
15. jednání rady města - 6. září
 vzala na vědomí informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení „Zpracování
inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu pro dostavbu areálu ZŠ a
souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou RNDr. Pavel Podpěra, Praha 6
za celkovou cenu 210 480 Kč včetně DPH,
 vzala na vědomí průběh a výsledek výběrového řízení na zhotovitele PD ke SP
rekonstrukce komunikace Smetanova za celkovou cenu 167 986 Kč (není plátcem
DPH).
11. zasedání zastupitelstva - 8. září
 schválilo návrh koncesního projektu zpracovaný firmou Petronius po zapracování
těchto připomínek:

11

a) zpřesnit výši investic do MČOV a jejich časové zařazení, včetně návaznosti
v textu,
b) započítat náklady na rekonstrukci stoky v Nádražní ulici, pokud jsou součástí
návrhu koncese,
c) upravit formulaci týkající se plnění povinnosti města reinvestovat do
vodohospodářské infrastruktury,
d) vložit připomínku, že město může čerpat dotace z programu Obnovy venkova ,
protože je součástí území Leader,
 souhlasilo s prodloužením smlouvy se současným provozovatelem vodohospodářské
infrastruktury do konce roku 2011 z důvodu zahájeného procesu koncesního řízení.
16. jednání rady města - 13. září
 vydala kladné stanovisko k předložené PD pro stavební povolení úpravy stávající
okružní křižovatky Roztocká - Kamýcká,
 souhlasila s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na personálně - organizační
audit MÚ Roztoky.
12. zasedání zastupitelstva - 22. září
 schválilo opatření, kterým se vydává Regulační plán Tichého údolí s termínem
účinnosti 15. října 2010.
17. jednání rady města - 4. října
 vzala na vědomí vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele opravy komunikace
Horova, firma INPROS Praha v.o.s. za cenu 425 069 Kč s DPH,
 souhlasí s bezplatným poskytnutím veřejného prostranství na Tyršově náměstí za
účelem konání pravidelných Farmářských trhů. Pořadatelem je město Roztoky.
15. a 16. října se konaly komunální volby. Vítězem se stal D.O.S.T. (18,9%,
4 mandáty), TOP 09 (17,7%, 4 mandáty), ODS (15,6%, 4 mandáty. Na dalších místech
Sakura (14,4%, 3 mandáty, Netřesk (11,3%, 2 mandáty), Volba pro město (7,6%,1
mandát), KSČM (6,6%, 1 mandát), Zelená pro město (4,0%, 1 mandát) a ČSSD (4,0%, 1
mandát). Volební účast byla 53,3% (3057 odevzdaných obálek z celkového počtu 5749
lidí na seznamech voličů. Je to o něco méně než v roce 2006, ale průměr za ČR byl nyní
48,5%.
28. října byla podepsána Koaliční smlouva mezi zástupci místní organizace TOP 09
Roztoky, místního sdružení ODS Roztoky a volební stranou Sakura, která koalici
zaručila většinu v zastupitelstvu města.
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18. jednání rady města - 11. října
 schválila uzavření smlouvy na zakázku malého rozsahu Procesní audit města
Roztoky.
19. jednání rady města - 3. listopadu
4. listopadu byla na MÚ založena odborová organizace.
Předsedkyní se stala paní Věra Dědičová.
12. zasedání zastupitelstva - 10. listopadu
Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva v hotelu Academic:
Kongresový sál byl téměř zaplněn veřejností. Nově zvolení zastupitelé složili slib, bylo
poděkováno paní starostce Olze Vavřínové, bylo odhlasováno, že volby funkcionářů
města budou veřejné (pro 12 hlasů), na starostu města byl navržen kandidát koalice pan
Jan Jakob (TOP 09), který byl 11 hlasy zvolen. Návrh na dva místostarosty byl schválen
nejnutnějšími 11 hlasy. Stejný výsledek byl při hlasování o tom, že místostarostové budou
pro výkon své funkce uvolněni (budou ji vykonávat jako své zaměstnání). Zde část
veřejnosti projevovala hlasitý nesouhlas.
Zastupitelstvo:
 schválilo starostou města Roztoky pro volební období 2010 - 2014 p. Jana Jakoba,
 schválilo pro volební období sedmičlennou radu města,
 schválilo pro volební období dva místostarosty,
 schválilo, aby starosta a místostarostové ve volebním období své funkce vykonávali
jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,
 schválilo místostarostou pro volební období p. Stanislava Boloňského,
 schválilo místostarostou pro volební období p. Reného Šefra,
 schválilo pro oba místostarosty rozdělení jejich činnosti a pravomocí,
 jmenovalo zbývající členy rady města: p. Zdeněk Richter, Roman Jandík, Tomáš
Pařízek, Tomáš Novotný,
 schválilo, aby oba výbory zastupitelstva měly devět členů.
20. jednání rady města - 15. listopadu
 zřídila komise rady města a stanovila počet členů každé komise na devět,
 souhlasila s ustavením odborné pracovní skupiny pro celkovou analýzu projektu
dostavby a rekonstrukce ZŠ Roztoky atelieru Chalupa architekti,
 souhlasila s umístěním elektronické sirény Jednotného systému varování a vyrozumění
na budově ZŠ.
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21. jednání rady města - 30. listopadu
 jmenovala paní Ditu Walterovou do funkce vedoucí finančního odboru MÚ,
 jmenovala členy komisí rady města,
 stanovila počet členů Redakční rady časopisu Odraz na 9 a jmenovala je,
 uložila Odboru správy a rozvoje města vypracování kalkulace nákladů na zasíťování
uvažovaných pozemků pro umístění kontejnerové školky,
 souhlasila s vybudováním Sběrného dvora a zázemí Technických služeb na pozemku
č.3156/1 v k.ú. Žalov s přispěním dotace ve výši 90% uznatelných nákladů
a zařazením částky 9 100 000 Kč na realizaci investice do rozpočtu na rok 2011,
 souhlasí se změnou užívání služebního bytu v budově školy na Školním náměstí pro
potřeby ZŠ.
13. zasedání zastupitelstva - 8. prosince
 schválilo pro rok 2011 (do doby schválení územního rozpočtu) rozpočtové
provizorium,
 přijalo finanční příspěvek 378 000 Kč od Letiště Praha z programu na veřejně
prospěšné účely „Dobré sousedství“ na podporu projektů:
- MÚ: odbor ŽP - 20 parkovacích laviček pro město - 65 000 Kč,
- ZŠ: vybudování oddechové zóny s herními prvky na školní zahradě - 190 000 Kč,
- Sdružení Roztoč: podpora celoročních kroužků pro děti i dospělé - 53 000 Kč,
- MC Rožálek: úprava a dovybavení pronajatých prostor od ZŠ - 70 000 Kč,
 souhlasilo s vybudováním sběrného dvora a zázemí Technických služeb na pozemku
č.3156/1 v k.ú. Žalov s přispěním dotace ve výši 90% uznatelných nákladů
5 870 800 Kč a zařazením částky 9 100 000 Kč na realizaci investice do rozpočtu
na rok 2011,
 schválilo po doporučení rady města cenu vodného a stočného na rok 2011 ve výši
62,48 Kč/m3 s účinností od 1. ledna 2011,
 jmenovalo členy finančního a kontrolního výboru,
 přijalo podporu a dotaci z Operačního programu ŽP a EU. Podpora je přislíbena ve
výši 5% ze způsobilých výdajů a bude využita k zateplení objektu jídelny při ZŠ
Roztoky,
 souhlasilo s uzavřením smluvního vztahu se spol. TALORA a.s. Velké Přílepy,
týkající se umístění stavby retenční nádrže pro akumulaci dešťových vod na pozemku
města p.č. 3188/1, k.ú. Žalov,
 vzalo na vědomí informaci starosty, že 6. prosince oficiálně převzal v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR Rozhodnutí o udělení znaku a vlajky městu Roztoky.
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22. jednání rady města - 15. prosince
 stanovila nové úřední hodiny MÚ s účinností od 1. ledna 2011,
 jmenovala členy komise pro posouzení projektu dostavby ZŠ,
 pověřila funkcí odpovědného redaktora časopisu Odraz - místostarostu Boloňského
do 30. června 2011,
 souhlasila s umístěním informačního stojanu označujícího provozovnu České pošty
u vstupu do nově otevřené pobočky na Tyršové náměstí. Cena nájmu 500 Kč/rok
(1 m2),
 souhlasila s umístěním nového objektu kontejnerové MŠ na pozemku č. 1292/2
v Havlíčkově ulici.
Více informací v příloze kroniky a na CD ROM Roztoky 2010.
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Obyvatelé města
K datu 31. prosince 2010 mělo město Roztoky cca

7 286 občanů.

(Cizinci přihlášeni pouze k trvalému pobytu v Roztokách nejsou započteni).
V roce 2010 se

narodilo

110

zemřelo

73

přistěhovalo

208

odstěhovalo

167

sňatky

52

rozvody
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V letošním roce proběhly slavnostní zápisy nových občánků Roztok.
25. května bylo v síni Zdenky Braunerové přivítáno 70 dětí v pěti skupinách.
9. září 20 dětí ve dvou skupinách.
Počet dětí se snížil vzhledem k tomu, že nyní se budou vítat pouze děti, jejichž rodiče
o to mají zájem a přihlásí se. Velmi to zlepšilo atmosféru obřadu.

17. září se konala ve svatební síni roztockého zámku
Zlatá svatba - 50 let soužití manželů Evy a Františka Aronových.

Fota v příloze kroniky.
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Život ve městě
V roce 2010 v Roztokách stále platila stavební uzávěra. Příprava rozpracovaných
titulů je dlouhodobá.
Stav rozpracovanosti ke konci roku 2010:
Aktivní městský park - Školní náměstí:
v roce 2010 žádný posun.
Dostavba a rekonstrukce MŠ Spěšného:
v roce 2010 žádný posun.
Dostavba ZŠ Roztoky:
v prosinci byla jmenována pracovní komise RM pro posouzení projektu dostavby ZŠ
Roztoky.
Dům volnočasových aktivit:
schválení Dodatku ke smlouvě o partnerství pro účely projektu „Dům volnočasových
aktivit v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy mezi městem
Roztoky a sdružením Roztoč.
Jídelna ZŠ:
přijata podpora a dotace z Operačního programu ŽP a EU, která byla přislíbena ve
výši 5% ze způsobilých výdajů cca 115 000 Kč k zateplení objektu jídelny.
Na Dubečnici:
1. října 2010 byla zahájena firmou Amadet a.s. výstavba obytného komplexu, který
má být dokončen do 31. prosince 2012.
Nemocnice - Sakura:
V srpnu 2010 byl prodej objektu č.p. 376 a pozemků p.č. 2167, 2168, a 2170 v k.ú.
Roztoky za cenu 23 mil. Kč proplacen a ukončen.
Regulační plán Panenská I.:
ZM schválen souhlas se zahájením pořízení Regulačního plánu Panenská I.
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Regulační plán Panenská II.:
ZM schválilo opatření, kterým byl vydán RP Panenská II s účinností
31. března 2010.
V roce 2010 pokračovaly přípravné práce v lokalitě Na Panenské II, byla
vybudována páteřní komunikace a stavební práce I. etapy výstavby by měly být
dokončeny v roce 2011/12.
Regulační plán Tiché údolí:
K veřejnému projednání regulačního plánu Tiché údolí dne 26. ledna se nedostavili
žádní zástupci dotčených orgánů státní správy a nebylo dodáno stanovisko Odboru
životního prostředí Černošice. Hladina 20ti leté vody Únětického potoka, v jejíž zóně je
dle zákona zakázáno stavět cokoli, nebyla dosud OŽP Černošice vyhlášena.
Při projednávání bylo přítomno mnoho obyvatel TÚ, kteří protestovali proti
zástavbě kolem Maxmiliánky. Hlavním argumentem bylo, že komunikace Tiché údolí
bude navrhovanou zástavbou nadměrně zatížena.
123 i sousední vilu čp. 124.
Sběrný dvůr:
ZM dalo souhlas s vybudováním Sběrného dvora a zázemí Technických služeb na
pozemku č. 3156/1 v k.ú. Žalov s přispěním dotace ve výši 90% uznatelných nákladů, tj.
částky 5 870 000 Kč a zařazením částky 9 100 000 Kč na realizaci investice do rozpočtu
na rok 2011.
Vědeckotechnický park (VTP), zkušebna motorů:
Společnost Trigema měla vydané stavební povolení na územně rozhodnutou budovu
s obecnou funkcí VTP. To jí zajistilo možnost získání dotace z EU, aniž by měla přesně
definovanou náplň činnosti v tomto objektu.
Když se podařilo zajistit funkci budovy v souladu s termínem VTP jako zkušebnu
motorů, požádala společnost Trigema s r.o. o změnu stavby před dokončením. Bylo nutné
přepracovat dokumentaci budovy tak, aby jednotlivé zkušebny motorů byly samostatnými
vnitřními sekcemi budovy s vlastním systémem vzduchotechniky a odhlučení.
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Tato změna funkce budovy si vyžádala zjišťovací řízení, kde rozhodnutí patří KÚ,
nikoli městu.
KÚ vydal rozhodnutí v souladu s vyjádřeními dotčených orgánů státní správy (hluk
i emise splňují limity dané vyhláškou, atp.).
Jde o vybudování moderního vědeckého komplexu sloužícího pro účely aplikovaného
výzkumu a vývoje ve VTP v Roztokách. Projekt je kombinací vědeckotechnického parku,
podnikatelského inkubátoru a centra pro transfer technologií.
Měl by přinést do města i nové pracovní příležitosti.
Dne 17. března proběhla na MÚ veřejná diskuze. Majitelé domů v okolí místa
budoucí výstavby VTP dali najevo svoji nespokojenost s funkcí budovy VTP - zkušebna
motorů. Přesvědčivé pro ně nebylo ani krajským úřadem vydané rozhodnutí ve
zjišťovacím řízení. Město se zavázalo, že bude aktivně spolupůsobit při zkušebním
provozu VTP a zveřejňovat výsledky měření hluku a emisí.
Závažnou skutečností je, že nemovitosti v Borkovského ulici sousedící s pozemky
VTP jsou postaveny v rozporu s územním plánem města v zóně nerušící výroby a služeb,
kde podle prováděcí vyhlášky k Územnímu plánu (Úp) rodinné domy vůbec nemají být.
Majitelé domů proto žádají město o změnu územního plánu.
Ukázalo se, že v rozporu s ÚP je postavena nejen část Panenské I, ale i 3 bytové
domy nad benzinovou pumpou!
Na všechny tyto domy byla však vydána před stavbou územní rozhodnutí, a to
25. ledna 2000.
4. srpna 2010 byl poklepán základní kámen vědeckotechnického parku. Slavnostního
aktu se mimo jiné zúčastnil senátor Jiří Diensbier, náměstek středočeského hejtmana
Marcel Chládek, rektor ČVUT Václav Havlíček a generální ředitel společnosti Trigema
Marcel Soural. Do objektu v hodnotě téměř půl miliardy korun by se měly první firmy
stěhovat v září 2011. Investorem projektu je VTP Roztoky, člen skupiny Trigema.
Hlavním partnerem strojní fakulta ČVUT v Praze.
19

Vila Amálka:
Prodej spoluvlastnického podílu byl ukončen v září 2010.
Vlastníci nemovitosti zaplatili městu Roztoky 3 800 000 Kč, město uhradilo dle
rozhodnutí odvolacího Krajského soudu v Praze žalobcům náhradu nákladů řízení ve
výši 115 236 Kč.
Voda:
Od 1. ledna 2010 byla ZM schválena cena vodného a stočného celkem ve výši
60,68 Kč /m3.
11. ZM 8. září schválilo po zapracování připomínek návrh koncesního projektu
zpracovaný firmou Petronius a souhlasilo s prodloužením smlouvy se současným
provozovatelem vodohospodářské infrastruktury do konce roku 2011 z důvodu
zahájeného procesu koncesního řízení.
Odpady:
Svoz separovaného odpadu zajišťovaly i v roce 2010 Technické služby města, svoz
popelnic, kontejnerů z domácností i biopopelnic zajišťovala firma Regios a.s.
Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2010 v příloze kroniky.

Každoročně v březnu platí pro občany města povinnost zaplacení místních poplatků.
Místní poplatek se platí již od následujícího měsíce po narození dítěte a přestává platit
měsíc po sedmdesátých pátých narozeninách občana/ky. Město rozesílá občanům
složenky s výší poplatku. Pro rok 2010 se částka za odpady nemění a činí 492 Kč
za osobu. Při nepřihlášení narozeného dítěte a nezaplacení poplatků může být stanovena
pokuta.
Poplatky za psy od roku 2010: 1 pes

700 Kč

2 a další psy

800 Kč

1 pes (majitel důchodce)

200 Kč

2 a další psy

300 Kč.
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Od 22. - 27. září byla provedena kompletní demontáž čpavkového hospodářství ve
VUAB Pharma a.s., které bylo postupně nahrazováno alternativami bezpečnými pro
životní prostředí. VUAB Pharma upozornila občany, že při čištění systému může dojít
k mírnému krátkodobému lokálnímu odvětrání čpavku do ovzduší.
Na internetových stránkách města proběhla anketa - Čím topíte?
Výsledky ankety v číslech:
plyn

239 (37%)

elektřina

148 (23%)

uhlí

124 (19%)

dřevo

131 (20%).

8. března uspořádala OR KSČM v Roztokách oslavy Mezinárodního dne žen
v zasedací místnosti MÚ. Letos tomu bylo 100 let, kdy se svátek začal slavit v Evropě.
23. března se konala ustavující schůze Místní organizace TOP 09 Roztoky.
Předsedou byl v tajné volbě zvolen jednomyslně Jan Jakob a místopředsedou Josef
Mudra. Zatím má organizace osm členů.
17. dubna se konal již 5. ročník Jarního trhu v Zahradě vůní. O bylinky, léčivky,
sadbu, zahradní dekorace i sýry, domácí chléb, med a další byl velký zájem.
22. května se konal na Tyršově náměstí před sokolovnou první Bleší trh
v Roztokách. Sešlo se 40 prodejců.
18. září se uskutečnil již V. ročník řemeslnických trhů FESTERO s bohatým
doprovodným programem.
30. října se konaly v Zahradě vůní Podzimní trhy.
21

Od 8. října se na Tyršově náměstí konaly v sobotu Farmářské trhy. Organizovány
byly sdružením D.O.S.T. jako předvolební akce, ale pro velký zájem bylo jejich konání
prodlouženo městem až do konce listopadu.
Senioři, kteří nemohou nebo nechtějí zůstávat sami doma mají možnost využívání
denního stacionáře - penzionu pro seniory Horizont v Suchdole, který je určen i pro
seniory z Roztok. Nabízí aktivizační programy i program dle zájmu klientů.
Navštěvovat lze každý všední den od 7 - 16.30 hod. nebo dle domluvy 1 - 2x týdně.
Je to středisko DM CČSH, podrobný rozpis v příloze kroniky, kapitola Církve.

Projekt trampolína:
Díky řadě dárců se podařilo zakoupit kvalitní trampolínu, která od září slouží
především handicapovaným dětem. Trampolína je umístěna v budově žalovské ZŠ. V září
se uskutečnil kurz pro budoucí cvičitele trampoliningu na správné a bezpečné používání
trampolíny, akreditovaný ministerstvem školství. Kurz absolvovaly i čtyři učitelky ZŠ,
která bude rovněž trampolínu ve výuce používat. Cena kurzu pro jednu osobu je
2 600 Kč.
Školení dvou až tří cvičitelů uhradili Vlaďka a Jaroslav Drdovi z výtěžku dvou
jejich koncertů Láska je konec i začátek v Caffe baru. Celkem certifikát o absolvování
kurzu získalo 7 účastníků.
Trampolína bohužel už po týdnu používání nesla stopy nešetrného a neoprávněného
používání. Není majetkem školy a není tedy součástí pronájmu, na což byla škola
upozorněna.
Začátkem dubna oslavila jedna z nejvýznamnějších firem v Roztokách Vinné sklepy
Roztoky dvacáté narozeniny. Jejím ředitelem je Ing. Ludvík Šlancar CSc.
Povolení k podnikání mu bylo uděleno jako druhému v okrese Praha - západ
4. dubna 1990 v oboru výroba a prodej vína.
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Od prodeje přes ulici se firma dostala téměř do všech řetězců, nezávislých
velkoobchodů a špičkových restaurací. Vína dodávala na významné akce např. při
návštěvě papeže v Brně v r. 2009, zasedání NATO v roce 2005.
Ocenění dlouholeté vinařské práce ing. Ludvíka Šlancara bylo jeho jmenování
soudním znalcem v oboru vinařství a přijetí do Evropského řádu rytířů vína se sídlem
v Eisenstadtu včetně povýšení do hodnosti Iudex de vino a ustanovení komturem
Komturátu Morava.
Co je v městě nového:
-

od 3. do 20. června proběhla pokládka umělého povrchu na hřišti v Žalově - Areál
aktivního využití volného času,

-

během roku 2010 byla: zpevněna krajnice ulice Potoky a dokončeny tak její opravy
z roku 2009,
opravena ulice Olbrachtova - povrch a chodník,
ulice Horova (od Krátké k Zeyerově), vodovodní přípojky,
povrch

-

28. dubna byla na Tyršově náměstí otevřena nová lékárna místo Barev, laků,

-

v květnu byla v Přílepské ul. na rozcestí k Žalovu otevřena první klasická jídelna,

-

ukončen byl provoz drogerie na Tyršově nám. a nahrazen prodejnou skla a porcelánu
Magdala.

-

na žádost maminek s dětmi byla nainstalována před zimou na sedmi místech
v Roztokách krmítka pro ptáčky,

-

20. prosince byla přemístěna služebna České pošty z nevyhovujících prostor
na Tyršově nám. č. 427 do nových prostor na Tyršovo nám. č. 2220.
4. prosince byl starostou města na Tyršově náměstí slavnostně rozsvícen vánoční

strom. K příjemné atmosféře přispěly i stánky s vánočními specialitami, divadlo a
vystoupení pěveckého sboru ROSA.
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Konec roku 2010 a úspěšné vykročení do roku 2011 jsme oslavili tradičním
ohňostrojem z hotelu Academic.
Více informací ke kapitole v příloze kroniky .
Rok ve městě je také zobrazen na CD ROM v prezentaci Roztoky 2010, příloha kroniky.
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Doprava
Dostavba přeložky silnice II/242.
V rámci obnovy severní větve I. koridoru železnice v úseku Praha Bubeneč - Děčín
došlo k vybudování šikmého podjezdu trati blízko zámku. Podjezd byl otevřen v létě
roku 2002.
V roce 2006 bylo 26. června předáno staveniště budoucí silnice dodavateli - firmě
Skanska DS a.s.. Po skrývce zeminy byl zahájen archeologický průzkum. V dalším roce
byly práce na přeložce pozastaveny - kraj nechtěl platit archeologický průzkum v
nákladech vyčíslených AÚ ČAV. Nálezy nakonec byly ještě početnější.
Zatím se vzrůstajícím automobilovým provozem a zároveň větší propustností trati,
tedy více vlaků, byly stále delší fronty a velké časové ztráty u závor pro automobily i
autobusy.
Po roční pauze byl 2. června 2008 znovu zahájen archeologický průzkum, koncem
roku se začalo s přeložkami sítí. Práce pokračovaly i v roce 2009 a 2010. Součástí stavby
bylo i parkoviště Koruna.
Od 1. do 30. června 2010 byla uzavřena silnice II/242 (příjezdová komunikace) do
Roztok z důvodu napojování přeložky na tuto komunikaci před železničním přejezdem a
odstranění závor. Objížďka pro osobní automobily a autobusy byla přes Únětice, pro
nákladní dopravu přes Velké Přílepy. Autobusy končily na Tyršově náměstí, tím byla
dolní část Roztok bez dopravního spojení. Město proto zavedlo od 8. - 30. června
bezplatnou městskou linku č. 710 (minibus) na trase Roztoky nádraží - Levý Hradec a
zpět po dobu dokončovacích prací na přeložce od 8 do 14 hod.
Přeložka silnice II/242 - příjezdová komunikace do města byla 30. června 2010
otevřena do předběžného užívání. Kolaudace stavby proběhla až o měsíc později.
Investorem stavby byl Středočeský kraj, generálním dodavatelem firma Skanska a
generálním projektantem City Plan.

25

Hned 6. července přišel přívalový déšť, který naplaveninami ucpal systém odvodnění
a v podjezdu pod tratí se vytvořila vodní plocha. Silnice byla na 3 hodiny uzavřena
dokud nebyla voda odčerpána a naplaveniny uklizeny. Následně byla učiněna opatření,
aby se situace nemohla opakovat.
Již delší dobu je vyvíjena snaha změnit trasu některých autobusových spojů č. 340
přes Solníky, ale vždy se naráží na neexistující autobusovou zastávku u Tesca.
Připravuje se rekonstrukce ulic Lidické a Přílepské. Silnice jsou ve vlastnictví kraje,
město chce dělat konzultanta projektanta, aby bylo pod kontrolou umístění autobusových
zastávek a točna v Žalově.
29. července vyhořela na roztockém nádraží technologie zabezpečení trati pro úsek
Roztoky - Libčice. Příměstská linka Roztoky - Libeň jezdila pouze Bubeneč - Libeň a
ostatní vlaky přes zjednodušení jízdního řádu nabíraly zpoždění.
Provoz na trati byl plně obnoven 11. srpna včetně funkčních závor.
Od platnosti nového jízdního řádu ČD (12. prosince 2010) nastalo několik změn. Na
trati S4 Masarykovo nádraží - Roztoky - Kralupy byla u označených spojů v soupravách
City Elefant zařazena 1. třída. V neoznačených vlacích City Elefant je možno v 1. třídě
cestovat i s jízdenkou pro 2. třídu.
Provoz příměstské železniční linky byl rozšířen o víkendy a její trasa v tyto dny byla
prodloužena na Roztoky - Libeň - Hostivař. V hodinových intervalech zde jezdí
motoráky upravené pro samoobslužný provoz.
20. září byl otevřen nový jihozápadní úsek pražského okruhu. Jen ten severní je
v nedohlednu.
Více informací v příloze kroniky a na CD ROM Roztoky 2010.
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Bezpečnostní situace
Městská policie zajišťovala nepřetržitou 24 hodinovou službu ve městě.
Personální stav: 1 vedoucí strážník a 8 strážníků.
Činnost městské policie:


na pokutách uloženo 43 900 Kč,



uloženo 31 bloků na pokutu nezaplacenou na místě, částka 20 700 Kč,



projednáno 457 přestupků v dopravě,



šetřeno 106 přestupků proti majetku,



zajištěno 26 pachatelů trestné činnosti a 5 řidičů po požití alkoholu,



v rámci hlídkové činnosti zajištěno a předáno 12 hledaných osob, 5 vozidel v pátrání,
kontrolováno 768 osob zejména v nočních hodinách,



provedeno 28 odchytů volně pobíhajících psů.

Za pozornost stojí:


26. ledna opět hořela Maxmiliánka v Tichém údolí, drobné požáry jsou zde časté,



16. července ve večerních hodinách došlo k požáru rozvodné skříně na panelovém
domě v Masarykově ulici. V pohotovosti byli hasiči, policie, záchranná služba i
elektrikáři. Ještě v noci byla dodávka elektřiny obnovena,



stejnou noc byly hlášeny hned 3 požáry kontejnerů na tříděný odpad. Vandalové
řádili u Alberta, v ulici Lidické a Na Sekeře.,



2. srpna zasahovali hasiči na Holém vrchu, kde shořelo cca 8 ha pšenice,



častým cílem krádeží nejen u nás, ale v celé ČR jsou měděné svody. Např. v měsíci
srpnu byly 3 případy, v ulicích Nad Vinicemi, Bělina a Třešňovka, v září v Zámku,
v prosinci i měděných plechů - střešní krytiny z objektu márnice na Levohradeckém
hřbitově.
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V týdnu od 9. do 13. a od 16. do 20. srpna pomáhali naši strážníci spolu se strážníky
OP Velké Přílepy v oblasti zasaženými povodněmi, ve městě Chrastava, okres Liberec.
Pomoc se týkala především zajištění veřejného pořádku, řízení dopravy a ostrahy
opuštěných zaplavených objektů před rabováním.
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, stanice Roztoky provedl v roce 2010
185 zásahů.
31. března schválilo zastupitelstvo města Zřizovací listinu Jednotky dobrovolných
hasičů Roztoky. Tvoří ji 12 členů a v roce 2010 zasahovala u 33 případů z toho u 24
požárů.
Občanské sdružení dobrovolných hasičů má 22 členů.
Rada města schválila účast jednotky na závodech sborů dobrovolných hasičů
z partnerských měst ve Skawini, závodů se nakonec nezúčastnili, ale dva její členové jeli
pomáhat do míst postižených povodněmi v ČR.
Výroční zpráva MP v příloze kroniky.
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Zdravotnictví
V roce 2010 byly v našem městě zajištěny následující zdravotnické služby:
1. praktičtí lékaři
2. dětští lékaři
3. stomatologie
4. ortodoncie
5. ortopedie
6. kožní
7. psychiatrie
8. psychologie
9. ušní, nosní, krční
10. foniatrie
11. neurologie
12. gynekologie
13. oční
14. rehabilitace
15. diabetická poradna

4
2
3
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1

Rozpis služeb v příloze kroniky.

V letošním roce se uskutečnil prodej budovy Nemocnice Roztoky (Sakury).
Provozovatel měl dosud s městem smlouvu o pronájmu budovy za symbolickou cenu, ale
všechny opravy nebo rekonstrukce nad 5 000 Kč hradilo město ze svého rozpočtu.
Do výběrového řízení byla podána jediná nabídka, ZM proto souhlasilo s prodejem
objektu čp.376 a pozemků p.č. 2167, 2168 a 2170 v k.ú. Roztoky společnosti RHG s.r.o.
za cenu 23 mil. Kč. Tato společnost (PhDr. Matoušek) zajišťovala soukromě provoz
nemocnice již 14 let a zavázala se investovat do renovace budovy dalších 13 mil. Kč.
V budově je kromě zdravotnických služeb i Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN)
s cca 70 lůžky.
Podmínkou prodeje bylo zachování nemocnice po dobu dalších 15 let.
Peníze z prodeje budou použity výhradně na dostavbu ZŠ.
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Pečovatelská služba města v tomto roce rozšířila svoji činnost o pomoc při úkonech
osobní hygieny - koupání a pomoc při přípravě jídla a pití v domácnostech klientů.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR o.s., základní organizace Roztoky.
Toto občanské sdružení bylo velmi aktivní. Pravidelně jezdilo do pražských divadel,
pořádalo jednodenní autobusové zájezdy po Čechách a Moravě, zájezdy do Polska.
Zajišťovalo plavání, rekondiční pobyty, cvičení pro kardiaky i pobyty u moře. Ve
spolupráci se ZŠ proběhly také kurzy výuky práce s počítačem.
Činnost organizuje výbor ZO SPCCH, který pracuje bezplatně. Členové i ostatní
zájemci se scházejí v Klubovně důchodců, kterou pro všechny občany města provozuje
MÚ v Havlíčkově ulici.
Rekondice jsou zaměřeny na onemocnění kardiovaskulárního systému a diabetiky.
Každý člen může ročně vyčerpat 21 dní státem dotované rekondice. Při překročení limitu
platí plnou cenu. Cena dotované rekondice se pohybuje okolo 3 300 Kč.
Zájezdů uskutečnila ZO SPCCH v letošním roce deset.
Držitelé průkazů ZTP a ZTP-P z Roztok mohou od 1. července využívat mikrobusů
na zavolání s asistencí. Tato služba je v současné době provozována v Praze a některých
obcích v 1. vnějším tarifním pásmu PID. Zájemcům o přepravu je poskytována nezbytná
pomoc jak před vlastní přepravou, tak i bezprostředně po jejím ukončení. Tato služba
doplnila stávající systém mikrobusů na zavolání, který je podpořen speciálními linkami
pro zdravotně postižené (I1-13). Provoz služby je zajišťován pěti mikrobusy se speciální
úpravou pro přepravu vozíků pro invalidy se zvedací plošinou, z toho dva mikrobusy jsou
provozovány nepřetržitě. Služba je zpoplatněna ve výši jednotlivého jízdného tarifu
PID, tzn. 26 Kč za jednu jízdu po Praze, Z přilehlých obcí, tedy i z Roztok zaplatí
klient 32 Kč, při cestě pouze po území těchto obcí je cena 26 Kč. Děti od 10 do 15 let
platí poloviční jízdné.
Více informací v příloze kroniky.
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Školství
Už v prosinci roku 2009 byla sestavena ze 14 modulů (buněk) během 5 dnů na
základové desce po zbourané ubytovně v Palackého ulici kontejnerová mateřská školka
pro 25 dětí. Organizačně byla přičleněna do MŠ Spěšného.
Kolaudace proběhla 15. ledna 2010, nedodělky byly odstraněny v následujícím týdnu
a 26. ledna byl po předložení souhlasných stanovisek Krajské hygienické stanice a
Hasičského záchranného sboru vydán stavebním úřadem Souhlas s užíváním stavby.
27. ledna byla podána žádost o navýšení kapacity MŠ Spěšného na odbor školství
KÚ. Teprve datum rozhodnutí mohl být datem přijetí dalších 25 dětí do této MŠ.
8. února byla díky obětavosti všech kontejnerová školka otevřena. Je v ní umístěno
oddělení předškolních dětí, které má město povinnost v MŠ umístit.
Zpráva o otevření školky byla uvedena i ve zprávách z regionů České televize 1 v 18 hod.
Výstavba nové MŠ Spěšného (nový pavilon pro 75 dětí a rekonstrukce stávající
budovy) má stavební povolení, ale je tak finančně náročná, že se bez získání dotace k její
realizaci nemůže přistoupit.
Rychlým řešením mohou být pouze další kontejnerové školky. Jejich příprava
proběhla. Jednalo se o umístění na pozemku MŠ Havlíčkova a na pozemku v ulici
Obránců míru.
Stejně jako v minulém školním roce jsou otevřeny soukromé MŠ - ABC Academy,
Amosek a Žirafa.
Nadstandardní soukromá školka ABC Academy, která zahájila svoji činnost v září
2009 navázala na svoji úspěšnou činnost i v dalším školním roce. Výuka probíhá
výhradně v anglickém jazyce prostřednictvím cizích lektorů, jeden učitel se plně věnuje
pouze šesti dětem. Školka je otevřena v pondělí až pátek od 8.00 - 17.30.
Žirafa, MŠ se zaměřením na výuku anglického jazyka, hudební a výtvarnou
výchovu. Je otevřena pro děti od 2 do 6 let v době od 7.30 do 18 hodin.
31

Rozšířila se také nabídka hlídání dětí ve školkovém režimu - většinou v soukromých
vilách.
Hlídání Václavka - Mgr. Irena Čermáková, Václavská 784, Roztoky,
věk dětí od malička, v malém kolektivu, za ceny od hodiny, jednotlivé dopoledne popř.
jednotlivé dny.
United Children, Smetanova 1472, Roztoky, 7 - 18 hodin, vícejazyčná MŠ.
Club Mickey, Roztoky - Žalov, Na Valech 1530, celodenní, dopolední, odpolední,
vybrané dny v týdnu.
Klub lesních dětí Esedra, Potoky 1398, Roztoky - Žalov - Levý Hradec, 15 dětí,
klubovné 200 Kč za ranní blok, 320 Kč za oba bloky.
Byla jsem se tam podívat 21. září a byla jsem nadšená. Děti mají ve svahu v lese
srub, velice mile zařízený pro spaní a učení, jídlo měly u ohně, svačily s nimi i dvě kozy,
dlouhé procházky, abnormální přístup. Postaveno bylo vše svépomocí v létě za pomoci
rodičů. Všichni musí do školky chodit pěšky.
Více o školkách v příloze kroniky.

Základní škola (ZŠ):
Již v lednu proběhl zápis do 1. tříd. Zapsáno bylo 94 dětí.
Škola má v novém roce celkem 22 tříd (4 první třídy), 480 žáků, 3 nové učitele,
2 vychovatelky do školního klubu, 1 speciální pedagožku a 1 asistentku pedagoga.
Všichni na I. i II. stupni se již začali učit podle nového školního vzdělávacího
programu kromě páté třídy, která začne až příští rok. Škola nabízí také mnoho zájmových
kroužků a volitelných předmětů.
Na škole působí výchovný poradce pro volbu povolání (kariérní poradce), speciální
pedagog pro děti s individuálním vzdělávacím plánem i náprava řeči - logopedie.
Od října byla v provozu Žákovská knihovna a pracoval Žákovský parlament.
V září se začalo na 2 velkých projektech - Šance pro všechny - práce se žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami a Škola pro všechny - zlepšení podmínek pro
vzdělávání na ZŠ.
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Škola se úspěšně prosadila v soutěži o dotaci neinvestičních projektů, které jsou
financovány z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem ČR, Šance pro všechny
aneb rovný přístup ke vzdělání.
V únoru škola získala příslib prostředků ve výši 4 351 700 Kč z operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro realizaci projektu zaměřeného na
rozvoj a rozšíření poradenství a odborné péče pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, Šance pro všechny aneb rovný přístup ke vzdělání. Od 1. září byla zahájena
vlastní práce se žáky v jednotlivých vzdělávacích programech (celkem 47 dětí), ve
spolupráci se vzdělávacím centrem Lexik začala i mimoškolní část - odpolední doučování
v 17 skupinách.
7. října byl za účasti rodičů, odborníků a dalších hostů projekt slavnostně zahájen.
Odborný tým projektu je sestaven ze dvou speciálních pedagogů, dvou asistentů
pedagoga, psychologa - kariérového poradce, výchovného poradce a odborného garanta metodika.
Pro projekt se podařilo získat mezinárodně uznávanou odbornici Doc. Olgu
Zelinkovou, která jako metodik již provedla vstupní diagnostiku žáků doporučených
pedagogy školy i rodiči a navrhla metodiku práce, Mgr. Pavlu Houšteckou - psycholožku
a nezávislou konzultantku pro volbu povolání a Marii Bartulíkovou - výchovnou
poradkyni školy - koordinátorku projektu.
Tento tým se bude do konce června 2012 se zapojením rodičů dětí intenzivně věnovat
všem žákům s potížemi se vzděláním.
Pro práci s dětmi byly pro účely projektu kompletně vybaveny dvě místnosti pro
individuální výuku (1 v Roztokách, 1 v Žalově), nová učebna s interaktivní tabulí
s příslušenstvím a počítačem v hodnotě přes 134 000 Kč a se speciálním softwarem
v hodnotě téměř 50 000 Kč. Učebna byla vybavena tak, aby sloužila pro práci vzdělávací
i různé aktivity pro získání větší manuální a technické zručnosti.
Budova ZŠ na Školním náměstí se o prázdninách dočkala kromě klasického velkého
úklidu celé školy i opravy stříšky nad zadním vchodem do budovy a montáž nové stříšky
nad vchodem do školní družiny.
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Učebna informatiky je vybavena novými počítači a celá škola má nově nainstalovaný
systém Win7 s novými licencemi a nový nábytek v několika učebnách.
Školní družina začala s vymalovanými učebnami, novým nábytkem v šatnách,
s vyměněným osvětlením na chodbách.
Budova v Zaorálkově ulici má nové toalety v prvním patře, vyměněná umyvadla.
V několika třídách je také nový nábytek. Novinkou je vstup do budovy na čipy stejně
jako výdej obědů.
Dne 9. března se sešla poprvé školská rada při ZŠ v novém složení. Má po třech
zástupcích rodičovské veřejnosti, pedagogického sboru a zřizovatele - města Roztoky.
Jsou to:

J. Roškotová, V. Drdová, M. Čech - rodičovská veřejnost,
M. Bromovská, J. Hostková, I. Cihlář - pedagogický sbor,
D. Moravcová, S. Boloňský, J. Drda - město.

Předsedkyní byla zvolena Vladimíra Drdová, místopředsedou Martin Čech.
V lednu proběhlo na ZŠ školní kolo Olympiády z českého jazyka:
1. M. Šťastná
2. V. Panenka
3. M. Cozl.
Okresní kolo proběhlo v březnu a Monika Šťastná obsadila krásné 2. místo,
Vojtěch Panenka skončil z 21 soutěžících na 4. místě.
Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, účast 20 žáků:
1. B. Havlíková, V. Řehořovský, 4.- 5. ročník
1. P. Nozdrina, 6. - 7. ročník
1. M. Šťastná, 8. - 9. ročník.
Do okresního kola postupují jen žáci 2. stupně.
Okresní kolo proběhlo v únoru a v kat. 6. - 7. ročník obsadila žákyně 7. B Polina
Nozdrina 2. místo a žákyně 7.A Andrea Hejdánková 4. místo.
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Škola také obdržela výsledky SCIO testů pro deváté třídy, zadávané v celé ČR. Žák
naší školy Vojta Panenka byl v celém kraji nejlepším řešitelem matematického testu
(dosáhl 100% výsledku) a v češtině byl mezi 3% nejlepších řešitelů.
22. dubna byl Den Země, který škola slaví mimo jiné i sběrem odpadků. Letos se děti
zaměřily na dětská hřiště, Školní náměstí, Solníky apod. Nasbíraly 29 pytlů odpadků,
které odvezly TS.
V dubnu byl za pomoci rodičů, učitelů i některých žáků položen umělý trávník na
část dětského hřiště u školy v Zaorálkově ulici. Fotbalový trávník bude využívat škola i
roztocká veřejnost.
28. května uspořádala škola spolu s občanským sdružením Roztoky - město pro život
oslavu Dne dětí na školní zahradě.
Děti z 5.b naší školy se pod vedením učitelky Alžběty Krejčí zúčastnily celostátní
výtvarné soutěže O zlatý paragraf, kterou vyhlásilo Ministerstvo spravedlnosti ČR.
Zadáním soutěže bylo výtvarně vyjádřit svoji představu spravedlnosti, práva nebo
zákona. Děti za svou práci získaly Cenu ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové,
kterou jim osobně předala spolu s finanční poukázkou na ministerstvu.
Do soutěže se zapojilo 2245 kreslířů z celé ČR.
23. - 25. června probíhal na škole Projektový týden s tématem Kde domov můj, který
vyvrcholil Zahradní slavností na zahradě školy.
Na konci loňského roku se žáci devátých tříd zúčastnili soutěže pořádané
Středočeským krajem „Náš kraj“. Z více než 3000 výtvarných děl v kategorii fotografie starší žáci bylo 40 nejlepších nominováno do 2. kola.
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Naši žáci získali 3 nominace:
Věra Povolná - Levý Hradec,
Monika Šťastná - zdevastovaná vila v Tichém údolí,
Martin Pavlíček - staré schody za kostelem - dostal jednu z 10 vítězných cen.
21. září ve Školní sportovní lize naše ZŠ díky chlapcům obsadila 4. místo a náš
nejlepší běžec M. Šťastný z 8.A doběhl na 4. místě z 90 běžců.
Poslední den vyučování před Vánocemi se sešli všichni žáci, učitelé a nepedagogičtí
pracovníci na schodech školy a zazpívali si společně koledy.
Více informací v příloze kroniky.
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Základní umělecká škola
V soutěži ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů se naši zástupci dostali
až do krajského kola, kde trio dvou zobcových fléten a kytary (Kryštof Jirásek, Tereza
Kuličková, Ema Štěpánková) obsadilo 3. místo a trio dvou zobcových fléten a klavíru
(Filip Šimík, Karolína Smilovská, Veronika Kalinová) 1. místo.
28. dubna uspořádala ZUŠ v sále hotelu Academic první koncert populární hudby,
hudební babylon MUSIC Session, jako hosté vystoupila i skupina z Libčic.
4. května, veřejný koncert v Síni Z. Braunerové ve Středočeském muzeu (SMR),
20. a 27. května, dva absolventské koncerty rovněž v SMR.
V letošním roce při větším množství absolventů (24) byly uspořádány dva
absolventské koncerty v Síni Z. B. v SMR.
15. června se uskutečnil na zahradě ZŠ Zahradní koncert, kde za dvě a půl hodiny
žáci předvedli třicet hudebních, tanečních a recitačních čísel. Na závěr vystoupily
Komorní orchestry Roztok a Libčic.
26. června se v Kongresovém sále hotelu Academic předvedlo velmi úspěšně taneční
oddělení pod vedením Jany Hudečkové, která odchází na mateřskou dovolenou. Byl
představen i její nástupce po dobu její nepřítomnosti, dlouholetý sólista baletního souboru
Laterny Magiky Petr Muric.
Do nového školního roku vstoupila ZUŠ s plnou kapacitou, tj. 280 žáků.
Základní umělecká škola v Roztokách oslavila v letošním roce 60. výročí založení.
Vyvrcholením oslav byl festival Roztocký podzim 18. listopadu ve SMR a
16. prosince Vánoční koncert ZUŠ, v síni Zdenky Braunerové, SMR.
Více informací v příloze kroniky v kapitole kultura a na CD ROM, Roztoky 2010.
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Městská knihovna

Od 1. ledna 2010 byl rozšířen provoz Městské knihovny o poslední sobotu v měsíci.
Její knižní fond čítá 26 390 svazků.
Městská knihovna měla v roce 2010: 10 598

návštěvníků knihovny

z toho:

7 704

návštěv půjčoven

1 542

návštěv internetu

905

návštěv kopírování

447

návštěv akcí

2 120

Příjmy z poplatků:

virtuál. návštěvy webu

51 853 Kč

knihovnické poplatky

18 206 Kč

kopírování

298 Kč
1 250 Kč
560 Kč

fax
pronájem
příjem z prodeje map a brožur.

Městská knihovna také spolupracovala se ZŠ a MŠ na tematických hodinách,
s velkým zájmem se setkala celoroční akce „Knihohrádky“ - 15 interaktivních pořadů na
náměty dětských knih určené pro předškoláky a děti mladšího školního věku.
Pro dospělé se konala např. přednáška MUDr. Neüdorflové, Jak zpomalit stárnutí
nebo Civilizační choroby.
Prostory knihovny byly příležitostně využívány i k akcím místních organizací.
Pro potřeby knihovny byly zakoupeny dva nové počítače.
Výroční zpráva knihovny a více informací v příloze kroniky.
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Církve
Církev římskokatolická
3. ledna za velké účasti věřících koncelebroval mši sv. ve farním kostele sv. Jana
Křtitele pražský světící biskup Václav Malý.

24. dubna se již po devatenácté uskutečnila obnovená Svatovojtěšská pouť na Levém
Hradci., v místě, kde byl v roce 892 Vojtěch Slavníkovec zvolen pražským (českým)
biskupem.

V kostele narození sv. Jana Křtitele v Roztokách se koná mše svatá každou:
neděli

v 10.15 hod.

středu

v 18.00 hod.

pátek

v 18.00 hod.

Ve středu v 16.00 a 17.00 a v pátek ve 14.00 se vyučuje náboženství na faře,
v pátek v 16.00 v rodinách.
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Církev československá husitská
Diakonie Církve československé husitské nabízela opět pomoc všem potřebným
občanům Roztok a okolí v těžkých životních situacích, dlouhodobě nemocným, osamělým,
asistenční službu - dohled u nemocných, doprovod k lékaři, služby dle dohody.
Senioři, kteří nemohou nebo nechtějí zůstávat sami doma mají možnost využívání
denního stacionáře - penzionu pro seniory Horizont v Suchdole, který je určen i pro
seniory z Roztok. Nabízí aktivizační programy i program dle zájmu klientů.
Navštěvovat lze každý všední den od 7-16.30 hod. nebo dle domluvy 1-2x týdně.
28. května proběhla Noc kostelů. Poprvé se jí zúčastnil i Husův sbor CČSH, od 20 do
22 hod.. Tato akce začala v roce 2005 v Rakousku, spontánně se rozšířila přes hranice i
do ČR. Již v loňském roce se do akce zapojily desítky kostelů, chrámů, klášterů i
modliteben různých církví, které navštívilo více než 90 000 návštěvníků.
30. května se konala v Husově sboru slavnostní bohoslužba k 90. výročí CČSH a
výročí první bohoslužby nové církve v Roztokách v květnu roku 1920.
Bohoslužbu sloužil pražský biskup CČSH ThDr. David Tonzar spolu s farářkou
ThMgr. Jarmilou Kučerovou a Prof. ThDr. Zdeňkem Kučerou.
Během roku církev uspořádala tři sbírky šatstva pro humanitární pomoc a to: 26.
března, 18. června, 24. září.
CČSH vyzvala všechny mateřské školy, ZŠ, zájmová sdružení, kroužky, i všechny
ostatní k výrobě velikonočních kuřátek, slepiček a dalších pro výstavu, která se konala
28. března na zahradě Husova sboru včetně živých zvířátek.
Na Květnou neděli 28. března se konala za velkého zájmu (200 návštěvníků)
výstava výrobků na zahradě, Velikonoční jarmark, program pro děti a živá zvířátka.
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Součástí bylo také zahájení charitativní akce s cílem sebrat finanční prostředky na
nákup speciální trampolíny pro handicapované děti, která byla umístěna v žalovské
tělocvičně.
Každý čtvrtek v měsíci byla v Husově sboru otevřena Křesťanská kavárna, přátelské
posezení u kávy a čaje od 15 do 17 hod.. Každý první čtvrtek v měsíci bylo zpívání
s harmonikou.
Od října byla opět zahájena výuka náboženství.
28. prosince, první neděli adventní se konal v Husově sboru komorní koncert z děl
barokních mistrů s vynikajícími umělci z Roztok a s členy Nosticova a Kociánova
kvarteta.
Po koncertu se konala vernisáž výstavy Betlémská hvězda a prodej výrobků
z chráněných dílen.
5. prosince proběhla Mikulášská nadílka.
Více informací v příloze kroniky.
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Kultura
Pokračování výstav z roku 2009, ve Středočeském muzeu (dále SMR):
-

do 31. ledna, Co dokáže jehla s nití - Česká filmová pohádka I.,

-

do 28. února, Princezny brokátem, tužkou a štětcem - Česká filmová pohádka II.,

-

10. ledna, Naše Vánoce, rozloučení s dobou vánoční, sdružení Roztoč, SMR,

-

21. ledna, Vetřelci, komentované prohlídky, SMR do 21. března,

-

12. a 13. února, Masopust i se sněhovou kulisou,

-

26. února, Kde se zub času vylomil - v konzervátorských dílnách muzea, SMR
do 23. května,

-

od února do května pravidelné kurzy Salsy, cena 300 Kč, 2 hod., a Zumby, cena
150 Kč, 1 hod., taneční sál ZUŠ, pokračování říjen - listopad,

-

20. března, Láska je konec i začátek, šansony, manželé Drdovy, Café3 bar,

-

25. března, fotografická výstava WILDa AFRICA, hotel Academic, do 31. května,

-

2. dubna, Co slušelo prababičkám, lidové kroje středních Čech, SMR
do 18. července,

-

20. - 21. dubna, Středověké rytířské divadlo na koních, skupina Traken,
nám. 5. května před MÚ,

-

22. dubna, Mongolská mozaika, projekt sdružení Roztoč „Buďte tu doma“, SMR,

-

4. května, Veřejný koncert ZUŠ, Síň Z. Braunerové, SMR,

-

8. května, Veteráni, SMR,

-

22. května, Salon Zdenky Braunerové popáté, Cesty za lidovým uměním, spolu
s výtvarnou dílnou, SMR,

-

22. května, Candrbál v rytmu let minulých, restaurace U hřiště, Žalov,

-

23. května, koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje, SMR,

-

27. května, Absolvenský koncert ZUŠ, SMR,

-

28. května, Audience, hra Václava Havla, Divadlo na tahu a Divadlo v patře,
Hostinec Na Růžku,
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-

30. května, Komorní smíšený pěvecký sbor ROSA, Síň Z.B., SMR,

-

1. června, Jít a koukat, fotografie, Galerie Academic do 30. září,

-

2. června, Loutky ze sbírky Jiřího Vorla, SMR do 7. listopadu,

-

15. června, Zahradní koncert ZUŠ, zahrada ZŠ,

-

18. června, Bluesberry (výtěžek na pořízení trampolíny), restaurace Tropik,

-

19. června, Rozkřik, v prostoru TJ Sokol, Tyršovo nám.,

-

23. června, Slavné vily Středočeského kraje spojené se křtem stejnojmenné publikace,
SMR do 29. srpna,

-

24. června, Svatojánská zahradní slavnost, Roztoč, louka u kostela na LH,

-

24. června, Jaroslav Hutka, koncert, SMR,

-

26. června, Letní keramická plastika, SMR do 3. října,

-

29. června, Hry, hračky, květiny a stromy, ateliér Roztoč,

-

2. července, Obrazy, sochy, vitráže, SMR do 30. července,

-

17. července, Loutky ze sbírky Jiřího Vorla, 2. část, SMR do 21. listopadu,

-

6. srpna, Za rituální plastikou západní Indie, SMR do 17. října,

-

4. - 15. srpna, Šermířské rozvernosti, SMR spolu s koncertem v areálu
Občerstvení U šraněk,

-

4. září, Láska je konec i začátek, V. a J. Drdovi, Caffé3 bar,

-

4. září, Fotografie Diti Pene, SMR do 3. října,

-

4. září, Rozkřik, TJ Sokol, Tyršovo nám.,

-

11. září, Salon Zdenky Braunerové pošesté, Jiřinkové slavnosti, SMR,

-

11. září, Láska je konec i začátek, V. a J. Drdovi, Caffé 3 bar,

-

17. září, Vernisáž Divadla na tahu, restaurace Na Růžku,

-

18. září, Mozaikování I. „Kámen“, ateliér Roztoč,

-

6. října, Mozaikování II. „Keramika“, ateliér Roztoč,

-

23. října, Lampionová dílna, ateliér Roztoč,

-

28. října, Hrdinové z cínu, celodenní dílna, SMR,

-

29. října, Protest, hra V. Havla, restaurace Na Růžku,
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-

5. listopadu, Svátek světla, podvečerní putování s lampiony od zámku k přívozu,

-

5. listopadu, Brána do říše mrtvých - skalní chrám starší doby bronzové, SMR
do března 2011,

-

13. listopadu, Případy Dr. Mejzlíka, V. Pavlík a M. Pavlíková, Caffé bar,

-

18. listopadu, Roztocký podzim, ZUŠ - 60. výročí, SMR,

-

20. - 21. listopadu, 3. loutkový festival JELENÍ LISTOPADĚNÍ, SMR a
atelier Roztoč,

-

27. listopadu, Skleněné Vánoce - ozdoby, podmalby a betlémy z Čech, SMR
do 30. ledna,

-

3. - 4. prosince, Vánoční knihkupectví, atelier Roztoč,

-

6. prosince, Jdeme a jedeme spolu, galerie Academic do 10. ledna,

-

10. prosince, Rockové vánoce ZUŠ, hostinec na Růžku,

-

12. prosince, Vánoční trhy, jídelna ZŠ Roztoky,

-

12. prosince, Mikulášský a vánoční karneval s Beruška Bandem, hotel Academic,

-

16. prosince, Vánoční koncert ZUŠ, SMR,

-

19. prosince, Dřevěné divadlo H. Hrubce, Divadélko Kvítko,

-

19. prosince, Rybova vánoční mše, koncert pěveckého sboru ROSA, sokolovna
Roztoky,

-

23. prosince, Živý betlém, sdružení Roztoč, nám. 5. května Roztoky.
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Muzeum
Koncem roku 2009 proběhla ve Středočeském muzeu návštěvnická anketa sestavená
z 15 otázek.
Výsledky ukázaly, že více než polovina dotázaných navštívila SMR již
poněkolikáté, 57% návštěvníků se do muzea vrací na výstavy i doprovodné programy,
komentované prohlídky a výtvarné dílny. Oceňovány jsou i divadelní představení a
koncerty.
Více než polovina návštěvníků je z Prahy, 14% tvoří samotní obyvatelé Roztok,
ostatní pak z různých končin republiky.
V období od srpna do listopadu navštívilo muzeum 1596 obyvatel Roztok.
Středočeské muzeum se zapojilo do projektu „Celé Česko čte dětem“ ve kterém známé
osobnosti předčítají dětem.
5. června se na nádvoří zámku konal workshop určený dětem i dospělým Keramika,
kov a šperk (výroba šperků, figurek, hraček, ukázka tradičních technik zdobení keramiky
a další) - Pravěká dílna.
12. června uspořádalo SMR Muzejní noc s Lego roboty.
V rámci výstavy Loutky bylo uskutečněno pětidenní výtvarně dramatické
soustředění pro děti od 7 - 12 let, Kašpařiny.
28. listopadu proběhla v muzeu Adventní neděle se skláři. V rámci zahájení výstavy
Skleněné Vánoce byly předváděny práce profesionálních sklářů a výtvarníků, výstavou
prováděly autorky v komentovaných prohlídkách a na závěr byl rozsvícen vánoční strom
v muzejním parku.
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5. prosince se uskutečnil Dobročinný bazar s možností nákupu vánočních dárků,
koncertem flétnového souboru Vivat Flauto a Mikulášem.
19. prosince se konal v SMR Vánoční kouzelný trh s opravdovým kouzelníkem.
V rámci publikační činnosti vydalo SMR Středočeské vlastivědné sborníky,
svazek č. 28, Muzeum a současnost, řada společenskovědní a svazek č. 25, Muzeum
a současnost, řada přírodovědná.
Více o činnosti muzea v kapitole Kultura a příloze kroniky.
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Roztoč
23. března se konalo pravidelné výroční setkání spojené s příjemným posezením a
projekcí fotek z minulého roku.
26. března uspořádalo sdružení Roztoč z pověření Ministerstva kultury ČR
Krajskou přehlídku dětských skupin scénického tance ze Středočeského kraje
v kongresovém sále hotelu Academic. Sešlo se 183 dětí z 8 souborů s 18 choreografiemi.
Choreografie Snění jenom jako, TK Po špičkách Roztoč postoupila přímým postupem
na 27. celostátní přehlídku dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2010.
Tam soutěžilo dvacet pět nejlepších skupin, které prošly sítem z původních tří set až na
vrchol.
Tanečnímu kroužku Po špičkách pod vedením Zuzany Smugalové se dostalo cenného
uznání odborné poroty za kvalitní pedagogickou i uměleckou práci.
Na 38. ročníku Mezinárodní dětské výstavy Lidice získaly děti z Ateliéru JoE pod
vedením Lady Krupkové Křesadlové 5 čestných uznání za keramické plastiky i plošnou
tvorbu. Oceněni byli: Matěj Čech, Tomáš Drábek, Kristýna Pejřilová, Ema Smékalová a
Vojtěch Smékal.
Do soutěže došlo přes 26 000 prací ze 60 zemí světa.
Letiště Praha podpořilo sdružení Roztoč v grantovém programu Dobré sousedství,
proto 26. května vystoupila na Letišti Praha při kulturním doprovodném programu
Žonglérská umělecká skupina MIXTRIX působící při sdružení Roztoč. Žongléři měli
velký úspěch, odměnou jim bylo pozvání na raut a prohlídka letiště s výkladem velitele
ochranné služby.
Se školním rokem se sdružení Roztoč rozloučilo tradičně setkáním dětí, rodičů,
lektorů i zvaných hostů tentokrát na louce před kostelem sv. Klimenta na Levém Hradci
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Svatojánskou zahradní slavností 24. června. Byla to pestrá přehlídka celoroční práce
dětí i dospělých ze všech kurzů a kroužků doplněné hudbou včetně večerního ohně.
29. června se konala v ateliéru Roztoč v budově školní jídelny vernisáž závěrečné
výstavy žáků a studentů výtvarných ateliérů Barvínek Lenky Lorencové a JoE Lady
Krupkové Křesadlové Hry, hračky, květiny a stromy, plody, zvířata, draci a krajiny, lidé
2009/2010.
Začátkem září se konal nový zápis do kroužků a kurzů na školní rok 2010/2011.
V Havlíčkově ulici č.p. 713 otevřelo sdružení Roztoč nové infocentrum - informace o
činnosti sdružení, o uměleckých kurzech, tvořivých dílnách, lidových slavnostech apod.
Více informací v příloze kroniky.
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Rožálek
Mateřské centrum Rožálek, Roztoky nabízelo v roce 2010 nízkoprahové programy
pro rodiče na mateřské či rodičovské dovolené a jejich malé děti. Jedná se o pravidelné
kroužky tvořivé, pohybové či vzdělávací, ale též o jednorázové kulturní či osvětové akce.
V roce 2010 byla posílena členská základna o nové rodiče, díky nimž se rozšířila nabídka
aktivit a otevřeno bylo každý všední den. Harmonogram pravidelných kroužků byl
zpestřen o „Hernu všemi smysly“ kde se jedenkrát měsíčně opakuje téma hry (Pohybové
hry, Interaktivní čtení, Montessori herna a Hudební odpoledne s kytarou), dále o
„Průpravu k tanci pro děti od 2 let“ a o logopedický kroužek „Povídání pohyb“.
Harmonogram denních aktivit MC Rožálek:
pondělí:
úterý:
středa:

čtvrtek

pátek

9 - 10.30h

Miminka - baby masáže, říkanky, herna

10.30 - 12h

Batolata - říkanky, zpívánky, opičí dráha, herna

9 - 12h

Sluníčka - program pro děti od 3 let

16 - 17.30

„Hraní všemi smysly“

9 - 10h

Aerobic pro ženy s hlídáním dětí

10.30 - 11.30

Výtvarka a volná herna pro nejmenší

15 - 16h

Tančení pro mami s mimi a batolaty

16 - 17h

Tančení pro maminky i děti - orient

17 - 18h

Povídání pohyb - logopedický kroužek

9 - 9.45h

Průprava k tanci - pro děti od 2 let

10 - 11h

Výtvarka a volná herna pro nejmenší

17.20 - 18h

„Hrátky s angličtinou“

9 - 12h

„Sluníčka“ - program pro děti od 3 let

⃰

⃰

⃰

Jednorázové akce:
Tematické keramické dílny pro děti - motýlky
Velikonoční dílna pro nejmenší „Vajíčkování“
Dny otevřených dveří
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⃰

⃰

⃰

⃰

⃰

⃰

Mikulášská besídka
Fotografování profesionálem
Jarní rejdění s DJ Blánč
Maškarní
Exkurse u hasičů, prohlídka policejního vozu, minibazárek
Cesta za pokladem.
Nově byla zavedena půjčovna skákacího hradu.
Jedenkrát za měsíc se setkávaly jen ženy ve večerních dílnách. Vyzkoušely si různé
techniky: patchwork bez šití, tvoření ze špachtlí, ozdoby na vánoční dárky, zdobení
triček zažehlovací technikou, ponožkový mazlíčci…
Oblíbené a hojně navštěvované byly semináře: Monterssori pedagogika, Základní
vývojové potřeby dítěte, Jak relaxovat na mateřské dovolené, Homeopatie a chronické
nemoci, Jak vychovat tzv. „Samostatné dítě“.
MC též podpořilo akce dalších roztockých pořadatelů, např. „Pohádkový les“
Asociace TOM, „Den dětí“ ZŠ Roztoky a hudební festival „Rozkřik“. K uvedeným akcím
připravilo tématické dílničky pro malé děti.
Město Roztoky činnost MC podpořilo svými granty.
Více informací v příloze kroniky.
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Lexik
Školka v Lexiku byla od počátku zařazena do programu Bezpečná školka. Na
vycházky chodí děti v reflexních vestách, v rámci tohoto programu se účastní i soutěží.
Lexik pořádá letní tábory pro děti s angličtinou a němčinou, doučovací tábor
s češtinou a angličtinou - rozjezd před školou a intenzivní kurz jógy pro začátečníky i
pokročilé.
Dále probíhají cvičení, masáže, ale také kurzy Komunikace na internetu nebo
Internetové stránky snadno a rychle.
S podzimem byly nově zavedeny semináře Návrat do práce na pracovní témata
v anglickém jazyce: obchodní psaní, prezentační a vyjednávací dovednosti a další. Kurzy
v angličtině i češtině na téma kariéry, komunikačních dovedností a efektivního
vyjednávání, seminář Do práce po rodičovské dovolené a Poruchy autistického spektra
v raném věku.
Oblíbená je jóga i Cvičení pro pracující těhotné.
Více informací v příloze kroniky.
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Sport
Samostatná TJ Sokol Roztoky (oficiální registrace) byla utvořena před 105 lety
v roce 1905, v roce 1910 byla založena sokolská jednota v Žalově. Od té doby prošly
mnoha změnami.
6. dubna 1990 byla opět vzata do evidence ČOS a Ministerstva vnitra.
K 1.lednu 2010 měla místní TJ Sokol 609 členů, kteří při svých aktivitách využívali
sokolovnu i sportovní areál St. Jungwirtha.
TJ Sokol Roztoky uspořádala průzkum formou dotazníku, který chce využít jako
podklad pro plán rozvoje TJ v dalších letech.
Dotazník i výsledky průzkumu v příloze kroniky.

Před 50 lety byl založen atletický oddíl TJ Sokola Roztoky.
Za čtyři roky se podařilo sestavit družstvo mužů, které dodnes startuje se střídavými
úspěchy v rámci soutěží Středočeského kraje, stejně jako různá družstva mládeže - dorost,
žactvo.
Při této příležitosti byla vydána atletická ročenka, kterou dokumentuje Sokol a
Městská knihovna.
Všichni atleti, bývalí i současní, si přišli zavzpomínat 20. března do restaurace
U Šmucrů.

CD v příloze kroniky.

20. února byl Sokolem Roztoky uspořádán druhý roztocký Aerobic maraton,
vstupné 100 Kč.
11. dubna byl nohejbalovým oddílem uspořádán turnaj dvojic. Soutěžilo 23 družstev.
Vítězem se stali hráči Žamberka, družstvo Roztok skončilo na jedenáctém místě.
Na zakončení sezony se konal turnaj dvojic 17. října. Soutěžilo 18 dvojic, roztočtí se
umístili na 6. a 8. místě.
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Do jarní části soutěže vstupoval roztocký volejbal na 1. místě tabulky Krajského
přeboru mužů Středočeského kraje a toto umístění udržel.
19. června proběhl v areálu TJ Sokol v Dobřichovicích Přebor ČOS v sokolské
všestrannosti předškoláků. Celkem se zúčastnilo 85 závodníků, z Roztok 16 dětí s rodiči.
Děti závodily v atletice, míčovém trojboji a dovednostech s míčem. Atletika byla - běh na
40 m, skok z místa do dálky a hod tenisovým míčkem. V míčovém trojboji se soutěžilo
v hodu na basketový koš, kopu do branky a hodu na branku, v dovednostech byl dribling,
vyhození a chycení míče, odraz míče o zem a jeho chycení. Děti předvedly úžasné výkony
a přivezly za ně opravdové medaile.
Zlaté medaile:

Eliška Kohoutová - míčový trojboj
David Procházka - běh (8,59s), hod (9,40m), skok (135cm)
Patrik Procházka - míčový trojboj
František Adam Jedlička - hod (9,40m).

Stříbrné medaile:

Eliška Kohoutová - běh
Jan Marhoul - míčový trojboj.

Bronzové medaile: Lucie Šnytrová - míčový trojboj
Matěj Pokorný - hod.
Všechny děti dostaly za skvělou reprezentaci diplomy a perníkové medaile.
Poděkování zaslouží jistě cvičitelka rodičů s dětmi Martina Sasková i rodiče dětí.
TJ Sokol v letních měsících uspořádala 2 turnusy letního tábora v RZ Pařez
v Prachovských skalách. Na každém turnusu bylo 32 dětí a 25 dospělých.
26. září proběhla v areálu Sokol Roztoky sportovní akce SOKOLENÍ, která se koná
ve stejný čas na více místech v ČR. Její myšlenkou je spojení pohybu, zdraví, kultury a
přátelství. Počasí bohužel nepřálo, lilo, takže se všichni museli přesunout do tělocvičny,
ale na nadšení dětí to nemělo vliv.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude použit na plánované malé dětské hřiště.
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Stolní tenis - první sezona mládeže a postup dospělých v krajském přeboru:
Kategorie: benjamínků 2. místo

Monča Seidlová

žákyně

1. místo

Kristýna Pejřilová

ml. žáci

5. místo

Jiří Povolný

7. místo

Lukáš Bláha

8. místo

Kristýna Pejřilová (z 26 hodnocených hráčů).

Družstvu A dospělých se po vynikajících výsledcích podařilo postoupit do první třídy
krajského přeboru!
11. prosince se v sokolovně konalo Uspávání čertíků. Děti s pomocí rodičů plnily
různé čertí úkoly, byl připraven program. Sešlo se přes 120 dětí s rodiči a prarodiči.
Obětavost dobrovolníků stála za zimním bruslením. Hned v lednu a potom celé
vánoční prázdniny v prosinci se bruslilo.
Počátkem února zahájil svoji činnost nový Aerobic klub Roztoky, cvičení dětí od
5 let v sále fitness a wellness centra Via Vestra v ul V Úvoze č. 1730.
1. a 2. května se na Vltavě uskutečnil VII. ročník rybářských závodů Roztocký
Feeder Cup.
29. května se konal u Maxmiliánky Pohádkový les, cesta plná překvapení
s princeznami, zvířátky i malými potvůrkami pro děti od 3 do 7 let. Byla i tombola.
Zúčastnilo se zhruba dvě stovky dětí. S organizací pomáhala Tomíkům Vlaďka Drdová,
parta maminek z Rožálku i některé děti ze ZŠ.
29. května se pro větší děti do 12 let konal Dětský den připravený Mysliveckým
sdružením Hubertus u Střelnice Holý vrch - Únětice.
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25. - 27. června se v areálu Sokola Roztoky konalo krajské kolo hry Plamen a soutěže
dorostu. .Akci pořádalo Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci
s Okresním sdružením hasičů Praha - západ. Stadion se proměnil ve stanové městečko a
zažil největší hromadnou akci, na které se postupně vystřídalo cca 200 závodníků,
rozhodčí a činovníci.
Fotbalový oddíl:
Pro jarní část sezony se družstva A ujal nový trenér, pan Rambousek.
Dorost čeká na jaro na třetím místě tabulky, žákům po odchodu několika opor se
nedaří.
Dirt Jump - Roztocký pohár 2010
31. července proběhl adrenalinový závod ve skocích na kolech Dirt Jump. Letošní
závod měl nejvyšší diváckou účast, dráhu se podařilo dát do nejlepšího stavu, ve kterém
kdy byla, takže si Roztocký pohár našel pevné místo v respektovaných českých dirtových
závodech. Velký dík patří roztockým bikerům (Matěj a Štěpán Turek, Ondřej Spáčil,
Ondřej Kolařík), kteří se o dirtovou dráhu celý rok starají a Janu Kolářovi za organizaci.
Umístění domácích závodníků z Roztok:
11. Matěj Turek
15. Ondřej Kolařík
17. Ondřej Spáčil - všichni v kategorii MTB.
Již po jednadvacáté po obnovení skautingu v Roztokách proběhl tábor 1. oddílu
skautek. Tentokrát u rybníčku Drnovka na tábořišti skautů z Příchovic.
Oddíl orientačního běhu měl tyto výsledky:
Český pohár štafet, žákovská štafeta

3. místo Barbora Prýmková

Zemský pohár, starší dorost, kat. B

13. místo Juráš Bělohlávek

Mistrovství ČR, kat. C

16. místo Juráš Bělohlávek

Mistrovství ČR, žákov. výběr, štafeta

7. místo Tomáš Jíra

Mistrovství ČR, kat veteránů, štafeta

4. místo Jitka Klinkerová
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Po loňském úspěchu na mistrovství světa roztocká dvojčata Radka a Tereza
Cihlářovy letos obhájily titul ve sportovním aerobiku v kategorii trojic na mistrovství
republiky i mistrovství Evropy. Jsou většinou nazývány triem z Kralup, kde na
gymnáziu začaly se sportem a daly se dohromady jako tým. Dnes trénují v Praze, ale stále
bydlí v Roztokách.
21. srpna se konal již počtvrté pochod pod názvem „Dobytí vrchu Řivnáč během
jediného dne bez použití kyslíku“ včetně následné diskuze v restauraci Na Hřišti.
Další úspěšnou roztockou rodačkou je patnáctiletá Gabriela Jílková, která závodí na
motokáře od 7 let. V letošním roce měla velmi úspěšnou sezonu: vyhrála Mistrovství ČR,
v Evropě získávala zkušenosti z velkých mezinárodních závodů za účasti jezdců z celého
světa, testovala formuli 1400 českého mistrovství.
SK Tenis Žalov - premiérová sezona
Hlavním cílem nově zakládaného oddílu bylo sestavit dětská a mládežnická
družstva, která by se zapojila do oficiálních soutěží. Rodiče dětí, které trénují
v rámci tenisové školy Václavek & Vopravil souhlasili, následovala žádost o registraci
klubu a dětí.
Zasloužili se o to svým nadšením Jiří Novotný, Michal Cipro a Karel Vojtěchovský.
Hráči a hráčky neměli dosud žádné zkušenosti z oficiálních tenisových utkání, stejné
to bylo i s jejich rodiči. Závěr soutěže i její výsledek byl už dobrý. Mladší žactvo skončilo
na 6. místě, starší žactvo na 3. místě. Už otrkaný dorost šel do soutěže s ambicí postupu
do první třídy, což se mu podařilo. Soutěž prošli bez porážky a svou skupinu vyhráli.
Více informací v příloze kroniky.
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Okolí Roztok
15. června svolalo zájmové sdružení právnických osob Přemyslovské střední Čechy
valnou hromadu, která byla volební.
V tajném hlasování byla zvolena na následující dvouleté funkční období správní a
programová rada ve složení:
Jaroslav Huk (DSO Přemyslovské střední Čechy, předseda
Věra Čermáková (Svazek obcí od Okoře k Vltavě), místopředseda
Magdalena Jakubíčková (Nadační fond Koleč)
Ladislav Funk (Silnice Slaný, spol.s r.o.)
Ondřej Marek (TK Draci).
Výběrová komise je ve stejném složení na další dva roky:
Jitka Tichá (Sdružení Roztoč), předsedkyně
Libor Šulc (SDH Velvary), místopředseda
Ludvík Haisman (DSO Mikroregion Bakovského potoka)
Petr Houda (OHK Kladno
František Náprstek (Vodohospodářské sdružení obcí slánské oblasti)
Pavel Reš (J.T.Agro, s r.o.)
Tomáš Richtr (Ekofrukt Slaný, spol.s r.o.).
Kontrolní komise byla zvolena ve složení:
Ondřej Zima (Kravín o.s.), předseda
Tomáš Čapek (Asociace sport pro všechny, Veltrusy)
Vladimír Vytiska (Spolek pro obnovu únětické kultury)
Minulé vedení nepracovalo dobře, tato správní a programová rada má ambice navázat
na vše dobré z minulých let.
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Již pět let se koná festival Přemyslovská divadelní orba. Začal v Roztokách a putuje
dále. V letošním roce se konal 23. září v Libčicích nad Vltavou a zahájil historickou
přednáškou o Via magna, „hlavním koridoru“ našich přemyslovských předků, která
spojovala Prahu a hlavní bašty přemyslovské moci. Přednášel Mgr. Petr Nový ze SMR.
16. prosince byla schválena zakládací listina Přemyslovské střední Čechy, o.p.s.,
právního nástupce zájmového sdružení právnických osob.
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Počasí
Počasí jako na houpačce:
Hned 9. a 10. ledna napadlo v Roztokách 28 cm sněhu. Kalamita byla nejen v Česku,
ale v celé Evropě.
27. ledna zaznamenaly Roztoky -17o C, např. Lenora -27,4o C.
Letošní zima se zapsala do historie, sníh v nížinách a středních polohách ležel nejdelší
dobu za posledních 40 let.
23. března padl teplotní rekord v Praze - Libuši z roku 1990, který činil 16,8oC, nyní
bylo 17,5oC.
16. dubna byl od 12 hod. zastaven letový provoz v celé Evropě. Vybuchla sopka na
Islandu, zmatek, sopečný mrak, tisíce lidí se nemohli dostat nikam, posilovaly vlaky i
dálkové autobusy, trvalo to 3 dny.
Od 3. do 10. června nebyly v provozu žádné přívozy (Klecany ani Praha 6 - Sedlec,
Podbaba) - zvýšený průtok Vltavy, 1. stupeň povodňové aktivity.
Na Moravě a ve Východních Čechách byly rozvodněny menší toky, velké škody
v několika vlnách, sesuvy půdy.
12. července pražská záchranka hlásila o 20% více výjezdů kvůli horku.
14. července padl teplotní rekord v pražském Klementinu - nejtepleji za 178 let,
na několika místech se z tepla vyboulila dálnice D5, problémy měl i pražský okruh.
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7. srpna přišla rychlá povodeň - intenzivní déšť celý den, povodně - zasaženo hlavně
Liberecko a Chrudimsko. U nás opět nejezdil přívoz.
Bezprostředně po oznámení o rozsahu a následcích katastrofálních povodní na
severu Čech, zapůjčilo město všechny funkční vysoušeče, které byly k dispozici a
Technické služby silnou elektrocentrálu. Zaměstnanci MÚ udělali mezi sebou sbírku, její
výtěžek předali 11. srpna přímo starostovi Heřmanic, jedné z nejvíce poškozených obcí.
Po povodních ve městě Chrastavě pomáhali i naši policisté a dva členové Jednotky
dobrovolných hasičů (více v kapitole Bezpečnost).
28. září Dva dny intenzivní srážky, opět nejhorší na severu, zvýšené hladiny řek i
Vltavy.
4. a 5. listopadu byly překonány teplotní rekordy, v Praze Klementinu bylo naměřeno
18,2oC, o 1,2o C více než v roce 1968, ale byl velký vítr.
Hned 7. listopadu však bylo 8o C a pršelo.
V noci z 26. na 27. listopadu napadl první sníh.
1. prosince zasáhl republiku sněhový kolaps. Kolabovala městská doprava, na hlavních
tazích se stálo až do večera.
15. prosince sněžilo souvisle déle než 20 hodin. Následoval mráz.
Více informací v příloze kroniky.
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Rejstřík
areál využití volného času v Žalově
audit MÚ
City Elefant, 1. třída
česká pošta
dotace
Draci - tábornický klub
dům volnočasových aktivit
finanční odbor MÚ
firma City Plan s.r.o.
firma Regios a.s.
firma Skanska a.s.
firma TALORA a.s.
jednotka dobrovolných hasičů
jídelna ZŠ
kanalizace
koaliční smlouva
komunikace
koncesní projekt
letiště Praha
lezecká stěna
lokalita Z1 (Maxmiliánka)
mateřské školy
MC Rožálek
město
městská čistírna odpadních vod
městská knihovna
městská linka č. 710
městská nemocnice (Sakura)
městský úřad
mikrobusy s asistencí
místní poplatky
místostarostové
Na Dubečnici
odborová organizace
odpady

8, 23
13
26
15, 23
5, 7, 8, 10, 14
9
7, 8, 9, 17
10, 14
7, 25
20
25
14
7, 28
14, 17
10
12
6, 8, 10, 11, 12, 23
11, 12, 20
5, 8, 9, 14
9
10, 18
7, 10, 14, 15, 17, 31, 32
5, 9, 14, 49, 50
5, 7, 9
12
38
9
6, 8, 9, 17, 29
7, 12, 13, 14, 15, 19, 60
30
20, 21
13
11, 17
13
5, 20
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Odraz
paralelní RWY 06R/24L,letiště Ruzyně
partnerské město Skawina
pečovatelská služba, DPS
penzion pro seniory
pojmenování nových ulic
přeložka silnice II/242
Přemyslovské střední Čechy
převod movitého majetku
příměstská železniční linka
rada města
regulační plán Panenská I.
regulační plán Panenská II.
regulační plán Tiché údolí
rejstřík škol
retenční nádrž
rozpočet
sběrný dvůr
sbor dobrovolných hasičů
sdružení Roztoč
siréna
služby
snížení podlažnosti A1 - A17
sokol Roztoky
společnost RHG s.r.o.
sportoviště pro větší děti a dospělé
starosta
stavební uzávěra
středočeské muzeum
svaz postižených civilizačními chorobami
školská rada
technické služby
TOP 09
trampolína
transport smrti
trhy
územní plán města
vědeckotechnický park

9, 11, 14, 15
5
8, 28
5, 30
22, 40
8
9, 25, 26
9, 57, 58
8
26
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
7, 17
6, 18
10, 12, 18
10
14
14
7, 8, 14, 18
6, 8
7, 9, 14, 47, 48
13
23
6
52, 53, 54, 55
6, 9, 29
5, 6, 7, 8
13
10, 17
42, 43, 44, 45, 46
30
34
10, 11, 14, 20
21
22
7
12, 21, 22
7, 19
8, 18, 19, 20
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vila čp. 155 (Amálka)
vinné sklepy Roztoky
vodné, stočné
vodoprávní úřad MU Černošice
vodovodní řad Tiché údolí
volby
VUAB Pharma a.s.
zabezpečení trati
základní škola
základní umělecká škola
záplavová čára Únětického potoka
zastupitelstvo města
zlatá svatba
znak a vlajka města

6, 8, 20
23
14, 20
10
6
4, 9, 12
21
26
6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 22, 29,32-36
37
10
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
16
4, 8, 14

63

