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Město Roztoky
Historie
1030 let

v roce 982 byl na Levém Hradci zvolen
Vojtěch Slavníkovec pražským biskupem,

145 let

v roce 1867 byla dokončena druhá kolej na trati Praha - Kralupy,

130 let

v roce 1882 došlo k zabílení fresek (14. století) na Levém Hradci,
restaurování až v roce 1992 - 1997,

115 let

zavedení dekadického systému měny - koruny, haléře,

100 let

v roce 1912 zemřel v Roztokách JUDr. Albín Bráf, politik, který se
do vily v Tichém údolí nastěhoval v roce 1903. Přítel Braunerových,

55 let

počátek výstavby atletického stadionu v Roztokách a stezky k němu
(Myší díra),

10 let

v roce 2002 katastrofální povodeň, více než stoletá voda.

15. května byl zatčen MUDr. David Rath - hejtman Středočeského kraje, který byl
přistižen při převzetí úplatku. Měl u sebe 7 mil. Kč. Do konce roku 2012 byl stále ve
vazbě.
Do řádných voleb v říjnu 2012 zastávala funkci hejtmanky Ing. Zuzana
Moravčíková.
Podrobnosti v příloze kroniky.
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Současnost
K uctění památky pana prezidenta Václava Havla, který
zemřel 18. prosince 2011 se město rozhodlo jeho jménem
pojmenovat některou z ulic města. Hned na sklonku loňského roku
byl návrh na přejmenování ulice Obránců míru zveřejněn na
Facebooku k vyjádření občanů.
Vyjádřilo se 89 občanů, 31 pro, 58 proti, rozhodovalo zastupitelstvo.
Na svém prvním jednání 11. ledna rada města doporučila (v poměru 6:1 hlasu)
zastupitelstvu přejmenovat ulici Obránců míru na ulici Václava Havla. Doporučila také
poskytnout občanům s trvalým pobytem v ulici Obránců míru dar ve výši 200 Kč na
osobu starší 15 let na krytí osobních výdajů s přejmenováním spojených.
Druhým návrhem bylo přejmenování ulice Kuželova na ulici Václava Havla.
Poněvadž Bohumil Kužel byl významný žalovský starosta, změnit také název ulice
Baráčnické na Kuželovu. Obě vznikají v nové zástavbě komplexu Panenská II.
Tento návrh byl na prvním zasedání zastupitelstva města, 25. ledna 2012 šestnácti
hlasy přijat.
Od ledna 2012 má město nové webové stránky. Nejviditelnější je nová grafická
úprava, došlo i k úpravě jejich struktury. Zároveň byla spuštěna i oficiální stránka města
na Facebooku.
Rozpočet města na rok 2012 byl schválen na 11. zasedání ZM, 14. prosince 2011
jako schodkový. Schodkové hospodaření bude použito k financování investičních akcí.
1. jednání rady města - 11. ledna


vydala na základě dohody obsažené v Memorandu o spolupráci při výstavbě
vědeckotechnických parků mezi městem Roztoky a PV Roztoky s.r.o. ze dne 20.
prosince 2011 kladné stanovisko k žádosti o vydání závazného stanoviska pro
územní řízení VTP PV2 Roztoky a předala žádost komisi stavební a rozvoji města,
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souhlasila, aby ředitelka MŠ Havlíčkova použila finanční prostředky poukázané
městem na provoz MŚ v 1. čtvrtletí k pokrytí nákladů na mzdy pracovníků nového
pavilonu MŠ za období 12. 12. - 31. 12. 2011 a pověřila místostarostu Boloňského
dále jednat s KÚ SK o vyřešení této situace,



odvolala Moniku Hojsákovou z funkce vedoucí Odboru kanceláře vedení města
s okamžitou platností. Bylo jí nabídnuto odstupné.

1. zasedání zastupitelstva města - 25. ledna


schválilo uzavření smlouvy o dílo se změnami mezi městem Roztoky a společností
HELIKA, a.s., která je vítězem veřejné zakázky. Zpracování projektové
dokumentace pro stavební úpravy a dostavbu ZŠ v Roztokách,



schválilo obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích,



souhlasilo na doporučení rady města se zněním dodatku č. 2 Dohody vlastníků
provozně souvisejících kanalizací, kterým se prodloužila její platnost do 30. 6. 2012,
s možností prolongace do konce roku 2012,



vzalo na vědomí informaci starosty o rekultivaci zemníku Žalov.

2. jednání rady města - 8. února


schválila závěry komise ve výběrovém řízení na „Přístavba k budově ZŠ Roztoky projektová dokumentace a dodávka díla“ z 25. ledna 2012 a pověřila OSRMŽP
přípravou příslušné smlouvy s účastníky ALTERPOLO (ALTERINVESTA CZ,
s.r.o., APOLO CZ, a.s.) k podpisu,



pověřila starostu města podáním žádosti na KÚSK o spolupráci na dostavbě ZŠ
v Roztokách (neúspěšná),



souhlasila s pověřením Jany Klementové redakční přípravou II. dílu publikace o
Roztokách s tím, že práce budou dokončeny do dubna 2014 a uložila T. Novotnému,
předsedovi kulturní komise do příštího jednání RM připravit návrh finančních a
organizačních podmínek vydání této publikace,
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schválila plán na opravu komunikací pro rok 2012 a předběžný plán rekonstrukce
nezpevněných komunikací v Roztokách na období rok 2013 a 2014,



souhlasila se záměrem pronájmu nebytového prostoru v domě čp. 21 o výměře 42,6 m2
v Nádražní ulici pro prodejnu potravin na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
6 měsíců, výše nájemného 2000 Kč/m2/rok (zatím nerealizováno),



schválila Plán odpadového hospodářství města,



vzala na vědomí informaci místostarosty Boloňského, že KÚSK má nedostatek
finančních prostředků pro MŠ Havlíčkova 1024 za období od 12. - 31. prosince
2011. O přidělení finančních prostředků na mzdy se dále jedná.

2. zasedání zastupitelstva města - 29. února


schválilo uzavření smlouvy o dílo mezi městem Roztoky a sdružení ALTERPOLO,
které je vítězem veřejné zakázky „Přístavba k budově ZŠ Roztoky - projektová
dokumentace a dodávka díla“,



schválilo na doporučení RM uspořádání sbírky finančních prostředků podle zákona
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách na financování dostavby budovy ZŠ Roztoky,



schválilo rozdělení finančních prostředků podpory spolků na rok 2012 ve výši:
TJ Sokol Roztoky 115 000 Kč, SK Roztoky - oddíl kopané 115 000 Kč a OS Roztoč
115 000 Kč,



schválilo na doporučení RM cenu vodného a stočného na rok 2012 ve výši 32,27 Kč/
m3 - vodné a 32,48 Kč/m3- stočné, celková cena 64,756 Kč/m3. Konečná cena pro
spotřebitele je navýšena proti roku 2011 pouze o vyšší DPH.

3. jednání rady města - 7. března


rozhodla vzhledem k dosavadním výsledkům MgA. B. Šlégla nevypsat konkurz na
pozici ředitele ZUŠ a uzavřít s ním novou smlouvu na dobu určitou,



souhlasila s vnitřní směrnicí pro prodej a pronájmy nemovitého majetku ve
vlastnictví města,
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uložila OSRMŽP a vedení města vstoupit v individuální jednání s klíčovými
vlastníky pozemků, kterých se týká rekonstrukce krajské komunikace průtahu města,



uložila místostarostovi Boloňskému svolat ve věci rekonstrukce žalovského hřiště u
ZŠ Žalov společné jednání se zástupci veřejnosti, města, MÚ, školy a ing. arch. S.
Matějkové (autorkou původního návrhu hřiště),



souhlasila s možností využívání prostor Husova sboru CČSH jako obřadní síně pro
konání civilních svatebních obřadů (rekonstrukce MÚ).

3. zasedání zastupitelstva města - 21. března


schválilo zahájení pořízení Územního plánu města Roztoky a schválilo
místostarostu R. Šefra jako určeného zastupitele pro volební období 2010 - 2014
pro jeho pořízení,



přijalo nabízený dar a souhlasilo s uzavřením smlouvy s firmou Luneta a.s.
v likvidaci zastoupené p. Karlem Duškem, likvidátorem, na pozemky nad
komunikacemi v lokalitě Na Panenské I., parcela č. 3189/107 (chodník a veřejná
komunikace),



přijalo nabízený dar a souhlasilo s uzavřením Darovací smlouvy s firmou Luneta
a.s., v likvidaci, zastoupené p. Karlem Duškem, likvidátorem, na nezkolaudované
veřejné osvětlení na Panenské II.,



schválilo změnu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací ze dne 18. června
2003 a pověřilo OSRMŽP k přípravě dodatku k této smlouvě, aby bylo možno
osvětlení přijmout nefunkční a nezkolaudované. Pověřilo starostu k podpisu tohoto
dodatku. Je to vstřícný krok k obyvatelům Panenské, jediný možný, aby město mohlo
zprovoznit osvětlení na vlastní náklady,



schválilo uzavření smlouvy darovací, na jejímž základě nabude Město Roztoky
veřejné osvětlení Na Panenské II v současném stavu do svého vlastnictví. Pověřilo
starostu k podpisu smlouvy.
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4. jednání rady města - 2. dubna


uložila OSRMŽP zadat nezávislou analýzu dopravní kapacity ulice Nádražní
v souvislosti s novým projektem „Obytný soubor Roztoky“ z ledna 2012 a projektem
zpracovaným firmou PUDIS z prosince 2010 s ohledem na ostatní probíhající a
plánovanou výstavbu v ostatních částech města,



jmenovala RNDr. Evu Skalníkovou do funkce vedoucí Odboru Kancelář vedení
města s účinností od 3. dubna 2012,



souhlasila s umístěním dočasné stavby sdružení Roztoč na části pozemku p. č.
119/v k. ú. Roztoky u Prahy a s pronájmem zastavěné plochy 124m2, za cenu 50 Kč
za 1 m2/rok na dobu určitou, tj. 12 let. Souhlas je podmíněn předčasným ukončením
smlouvy se ZŠ Roztoky datem kolaudace objektu,
uložila starostovi jednat o pronájmu další části plochy pozemku k vyřešení přístupu
k objektu a pronájmu plochy pro využití souvisejících činností Roztoče,



schválilo doplnění Provozního řádu tržiště a tržních míst. Prodávající si může od
provozovatele pronajmout maximálně 1 stánek s výjimkou prodejců zeleniny
(2 stánky),



schválila Dodatek k Cenové příloze tržního řádu: 1 stánek bez přípojky elektřiny 200 Kč/den, 1 stánek s přípojkou 250 Kč/den,
na konec dodatku byla vložena věta: „Starosta města může s ohledem na
významnost pořádané kulturní nebo společenské akce udělit výjimku a snížit
cenu na 50% z výše uvedené ceny (kromě Farmářských trhů),



schválila aktualizaci oprav komunikací,



vzala na vědomí informaci o přípravě na odvodnění Školního náměstí.

5. jednání rady města - 4. dubna


schválila návrh zadávacích podmínek VZ malého rozsahu „Interiérové úpravy
budovy MÚ Roztoky“ a schválila hodnotící komisi.
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6. jednání rady města - 4. dubna


schválila předložený návrh zadávacích podmínek VZ malého rozsahu „Víceúčelové
hřiště pro míčové hry - projektová příprava a realizace díla“. Pověřila OSRMŽP
vyhlášením VŘ v nejbližším možném termínu a schválila hodnotící komisi.

4. zasedání zastupitelstva města - 18. dubna


souhlasilo s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve
znění schválených změn se spol. Connect plus s.r.o., které spočívá v pokládce
podzemního komunikačního vedení v pozemcích města v délce cca 3 381 bm, za
cenu 200 Kč /1bm,



schválilo nové znění Příloh č. 1 a 2 OZV a č.2/2010 O systému shromažďování
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území města Roztoky, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
26. dubna se konala Pietní vzpomínka na oběti transportu smrti na levohradeckém

hřbitově, u pomníku roztockých Židů na nám. 5. května v Roztokách a u pamětní desky
na roztockém nádraží. V letošním roce byl vzpomínky přítomen i ředitel Památníku
Flossenbűrg Jȍrg Skriebleit. Ten ve svém projevu zdůraznil, že vlak s vězni projel
dlouhou cestu a nikde nebyl zastaven až v Roztokách. Nyní jsou Roztoky součástí
památníku, který darem získal pásku z rukávu přednosty roztockého nádraží v roce 1945
- pana Najdra a vlajku Červeného kříže, která visela na chudobinci (dnes ZUŠ), kde byl
zřízen lazaret. Při zastávce v budově nádraží byl odhalen upravený kámen
z Flossenbűrgu, který dostalo město při návštěvě místostarosty
Boloňského na podzim 2011. Při této vzpomínce promluvil i
Čechoameričan Ing. Mirko Janeček, který byl jako student členem
bubenečské skupiny, která se podílela na vynášení mrtvol z vlaku.
Dojatý i ve svém pokročilém věku na závěr zdůraznil, že na tyto
chvíle nelze nikdy v životě zapomenout.
Článek o návštěvě místostarosty Boloňského ve Flossenbürgu a foto v příloze kroniky.
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7. jednání rady města - 2. května


vzala na vědomí finanční analýzu dostavby školy,



vzala na vědomí harmonogram aktualizace Organizačního řádu MÚ, předloženého
starostou,



souhlasila se záměrem pronájmu p.č. 119/1 v k. ú. Roztoky o velikosti 124 m2 za
účelem umístění dočasné montované stavby sdružení Roztoč, Roztoky, za cenu 50
Kč za 1 m2/rok na dobu určitou, tj. 12 let a se záměrem pronájmu části pozemku p.
č.119/1 v k. ú. Roztoky o velikosti 492 m2 za účelem zajištění přístupu ke stavbě a
venkovním aktivitám ve prospěch sdružení Roztoč za cenu 10 Kč za 1m2/rok na
dobu určitou tj. 6 let s možností opce. V případě potřeby opravy budov MÚ
bude nájemce povinen umožnit přístup na pozemek. Záměr bude vyvěšen v souladu
se zákonem,



souhlasila s výstavbou přístřešků pro bytové domy F15 - F18 v lokalitě Na
Panenské II. dle předloženého projektu,



schválila závěry komise na dodávku výzbroje a výstroje pro jednotku dobrovolných
hasičů,



souhlasila s pracovní cestou místostarosty Boloňského a radní p. Šlancarové do
partnerského města Skawina ve dnech 24 - 27. května 2012.

8. jednání rady města - 16. května


schválila Pravidla pro přidělování sociálních bytů ve městě Roztoky,



schválila nový Provozní řád farmářských trhů v Roztokách s platností od 17. května
2012,



jako orgán zřizovatele ZŠ Roztoky souhlasila s využitím finančních prostředků
z rozpočtu zřizovatele na zálohové pokrytí nákladů na projekty z ESF do výše
500 000 Kč,



vzala na vědomí informaci místostarosty Boloňského o stavu památkově chráněných
vil čp. 110 a čp. 125 v Tichém údolí, které jsou ve vlastnictví města,
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uložila místostarostovi Šefrovi zpracovat nákladovou analýzu zabezpečení vil
čp. 110 a čp. 125,



schválila návrh „Stavební úpravy tělocvičny v objektu „B“ ZŠ Roztoky čp. 711.

5. zasedání zastupitelstva města - 23. května


schválilo na doporučení RM Smlouvu o spolupráci při zabezpečení požární ochrany
mezi městem Roztoky a obcí Velké Přílepy s platností od 1. června 2012 s úpravou,



vzalo na vědomí informaci starosty o nástupu nového tajemníka MÚ Roztoky
ing. Tomáše Třísky od 1. června 2012,



vzalo na vědomí informaci o dotaci na Sběrný dvůr.

9. jednání rady města - 30. května


souhlasila s předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení „ Stavební
úpravy a dostavba ZŠ Roztoky“ zpracovanou a.s. Helika s tím, že budou dále
rozpracovány návrhy stavební komise,



souhlasila s uzavřením smlouvy darovací se spol. AMADET, a.s., jejímž předmětem
je finanční dar městu Roztoky ve výši 500 000 Kč, účelově vázaný na stavební
úpravy ZŠ v Roztokách,



rozhodla o odvolání města proti rozhodnutí Odboru dopravy MÚ Černošice, který
jako příslušný úřad vydal rozhodnutí, kterým povoluje připojení navrženého
„Obytného souboru Roztoky„ (tj. bytového komplexu v Nádražní ulici) na silnici
II/242,



vzala na vědomí zprávu o podání žádosti ZUŠ Roztoky o poskytnutí finanční
podpory akce „Půdní vestavba budovy ZUŠ“.

10. jednání rady města - 11. června


jmenovala od 1. července do konce roku 2012 s možností prodloužení odpovědným
redaktorem Odrazu Ladislava Kantora,
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vzala na vědomí „Prognózu počtu dětí v mateřských školách do roku 2017“,



pověřila TS města Roztoky provozováním nového sběrného dvora a užíváním
majetku města, a to pozemků p. č. 3156/1 a 3156/3, stavby nového dvora a movitého
majetku na něm umístěného, do doby schválení změny zřizovací listiny Technických
služeb města Roztoky,



pověřila starostu města k podpisu smlouvy se sdružením Roztoč na pronájem
pozemku č. 119/1 (za knihovnou) - výstavba klubovny,



schvaluje záměr pokládky kabeláže k veřejnému osvětlení na Panenské II do výkopů
firmy Connect Plus. Za účelem realizace tohoto úsporného opatření souhlasí se
zadáním zakázky na opravu veřejného osvětlení na území Panenská II mimo režim
zákona o veřejných zakázkách, přímým zadáním zakázky TS Roztoky,



vzala na vědomí rozhodnutí předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž, kterým bylo
zrušeno koncesní řízení na výběr provozovatele vodovodů a kanalizací v Roztokách.

6. zasedání zastupitelstva města - 20. června


souhlasilo na doporučení rady města s udělením výjimky z podmínek RP Tiché údolí
v případě stavebních úprav veřejně prospěšné stavby městské nemocnice Roztoky,
Tiché údolí 376 spočívající v rekonstrukci a nástavbě 4. a 5 NP, kterou se zvyšuje
výška středního hřebene a v přístavbě vnějšího evakuačního výtahu,



vzalo na vědomí rezignaci člena kontrolního výboru p. Martina Holého a zvolilo
členem p. Víta Caltu,



schválilo na doporučení rady města závěrečný účet města za rok 2011 s výhradami,



souhlasilo na doporučení RM s přijetím dotace ve výši 225 000 Kč z rozpočtu SK
v rámci Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství na „Zkvalitnění
životního prostředí - výsadbu zeleně“. Spoluúčast města činí 25 000 Kč.
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11. jednání rady města - 4. července


vzala na vědomí důsledky novely zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (při neexistenci prováděcí vyhlášky)) na postup při dostavbě ZŠ Roztoky,



vzala na vědomí s výhradami závěry Analýzy kapacity napojení obytného souboru
Roztoky na komunikaci v ulici Nádražní zpracované dopravní fakultou Univerzita
Pardubice,



požaduje pro posouzení dopravní kapacity pro územní rozhodnutí na akci „Obytný
soubor

Roztoky,

mikrosimulace

vypracování

analýzy

průkaznou

metodou

dynamické

pohybu vozidel se zapracováním pohybu chodců přes přechody

včetně vazby na vlakové spoje, odbočením k nádraží na P+R, provozu autobusových
zastávek a skutečně naměřený průběh ranní a odpolední špičky spolu s vjezdy a
výjezdy z garáží „Obytného souboru“,


schválila výjimku z vnitřní směrnice č. 3/2011 a uložila odboru SRMŽP poptat
minimálně u pěti odborných institucí či firem vypracování analýzy průkaznou
metodou dynamické mikrosimulace pohybu vozidel,



vydala nesouhlasné stanovisko k předloženému projektu pro územní rozhodnutí na
akci „Obytný soubor Roztoky“ do doby vypracování analýzy pohybu vozidel
s dynamickou mikrosimulací a žádala investora o vyjádření k těmto požadavkům,



souhlasila s umístěním přístavního můstku na pozemku p.č.3770 v k.ú. Žalov
v lokalitě Podmoráň v majetku města Roztoky (nové přístaviště a přívoz),



vzala na vědomí informaci o neoprávněném vypouštění obsahu fekálních vod
provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Únětice do veřejné kanalizace
města Roztoky a žádá o likvidaci odpadních vod z únětického pivovaru provádět
v ČOV Tuchoměřice,



schválila změnu podmínek pro poskytování pronájmu prostor v městské knihovně:
nově pouze pro zájemce nekomerčních zájmových organizací za cenu 100 Kč za
1 hodinu pronájmu, doklad vyúčtován do pokladny města,
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vzala na vědomí informaci starosty k možnému vybudování 1 třídy MŠ v sokolovně
na Tyršově náměstí,



vzala na vědomí informaci místostarosty Boloňského o zatopení kostela na Levém
Hradci přívalovým deštěm (viz kapitola Církve).

12. jednání rady města - 30. července


schválila závěry komise pro hodnocení nabídek na zpracování projektové
dokumentace pro provedení stavby „Stavební úpravy a dostavba budovy ZŠ
v Roztokách“ a vítězem prohlásila firmu Arch. Desing,s.r.o., Sochorova 23, Brno.

13. jednání rady města - 6. srpna


schválila návrh výzvy k podání nabídek pro poskytování zahradnických služeb
v rámci projektu „Výsadba a obnova veřejné zeleně v intravilánu města Roztoky“.

14. jednání rady města - 15. srpna


uložila odboru SRMŽP připravit zadání poptávkového řízení pro výběr
provozovatele systému vodovodů a kanalizací ve městě. Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže vyhověl námitce jednoho z odmítnutých účastníků a koncesní
řízení definitivně zrušil, musí být vypsáno znovu,



jmenovala pí. Evu Frindtovou zástupkyní předsedy RR Odrazu,



schválila znění výzvy k předložení nabídek a zadávací dokumentace na
„Rekonstrukce ulice Smetanovy v katastru obce Roztoky,



schválila znění výzvy k předložení nabídek a zadávací dokumentace na „Vybavení
informačního centra MÚ Roztoky,



pověřila starostu k dalšímu jednání s představiteli Sokola o umístění jedné třídy MŠ
o kapacitě 25 dětí v prostorách Sokola za podmínky nepřekročení výše nájemného
300 000 Kč za rok,
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uložila odboru SRMŽP prověřit možnosti umístění MŠ v prostorách budovy
v Masarykově ulici čp. 526 a v prostorách v Lidické ulici čp. 2240 z hlediska
odpovídajících norem spolu s kalkulací nezbytných úprav,
uložila neodkladně prověřit možnost umístění MŠ v Riegrově ul. čp. 98,
uložila prověření možnosti umístění nové MŠ v lokalitě Solníků s odhadem výše
investice,



ustanovila skupinu pro přípravu nového územního plánu ve složení: S. Boloňský,
T. Pařízek, Z. Richter,



vzala na vědomí informaci starosty o oznámení zahájení správního řízení Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže ve věci modulového objektu MŚ Havlíčkova,



vzala na vědomí informaci starosty o přípravě prodeje městských bytů,



vzala na vědomí informaci o průběhu zpracování RP Nádražní ulice.

15. jednání rady města - 22. srpna


souhlasila s hodnocením nabídek ve VZ „výsadba a obnova veřejné zeleně“
v intravilánu města Roztoky. Vyhodnocena firma Zahradní a parková, spol. s r.o.,
Chebská 252, Mariánské Lázně.

16. jednání rady města - 29. srpna


jmenovala od 1. září 2012 RNDr. Jana Poláka do funkce vedoucího odboru správy,
rozvoje města a životního prostředí.

7. zasedání zastupitelstva města - 29. srpna


schválilo uzavření smlouvy o dílo mezi městem a firmou Arch. Design, s.r.o., která je
vítězem veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby
s názvem stavební úpravy a dostavba budovy ZŠ v Roztokách“, která navazuje na
projektovou dokumentaci firmy Helika a.s., na níž bylo vydáno stavební povolení,
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které nabyde právní moci s tím, že v článku 10 budou upřesněny podmínky licence a
její rozsah,


souhlasilo s pořízením Regulačního plánu Nádražní ulice - dolní Roztoky,



souhlasilo s vybudováním prádelny v prostorách MŠ Spěšného,



vzalo na vědomí informaci o fitness centru pod školní jídelnou,



vzalo na vědomí materiál „Koncesní řízení na výběr provozovatele systému VaK“,



vzalo na vědomí informaci o rekonstrukci ulice U Školky - chodníky a kontejnerová
stání (stavební povolení vydal MÚ Černošice, odbor dopravy).

17. jednání rady města - 5. září


uložila odboru SRMŽP připravit zadání poptávkového řízení pro výběr
administrátora koncesního řízení pro výběr provozovatele systému vodovodů a
kanalizací ve městě Roztoky,



uložila odboru OSMŽP zajistit zjednosměrnění ulice 17. listopadu od ulice
Puchmajerova po ulici Poděbradova, vyznačení krátkodobého stání v tomto úseku
dle projektu pro dostavbu ZŠ, odstranění parkovacích míst před vchodem do školy,
vyznačení dlouhodobého stání ve středním pásu Školního nám. a vodorovné značení
a zjednosměrnění Školního náměstí dle předloženého plánu,



souhlasila s pronájmem části pozemku p. č. 2910/1 v k. ú. Žalov o velikosti 6 m2,
obnovení provozu trafiky panu V.Ž. za cenu 130 Kč za 1m2/rok na dobu neurčitou,



schválila předložené znění výzvy na dodávku „komplexního řešení SOS tísňového
volání pro seniory v prostorách DPS Roztoky se změnami,



uložila nechat poptat tři alternativní nabídky na rekonstrukci topení v budově MŠ
Spěšného,



schválila doplnění Pravidel pro umístění reklamních poutačů,



určila do 30. listopadu jako obřadní místnost taneční sál ZUŠ v budově MÚ
Roztoky, Jungmannova 1020,
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pověřila místostarostu p. Šefra zajištěním analýzy stability skalního masivu nad
serpentinou a jednáním s KÚ Stk o případném financování úprav skalního masivu
nad serpentinou.

8. zasedání zastupitelstva města - 19. září


vzalo na vědomí informaci o problému sanace proti vlhkosti v žalovské škole
(provedeno v roce 2011). Má být prověřena kvalita provedení a její funkčnost.

18. jednání rady města - 10. října


vzala na vědomí informaci ke způsobu zabezpečení vil čp. 110 a 125 v Tichém údolí,



vzala na vědomí analýzu možnosti zlepšení a zefektivnění fungování Městské
policie a uložila vedoucímu strážníkovi pro sestavení rozpočtu na rok 2013
vypracování analýzy počtu městských strážníků v minimálně pěti srovnatelných
městech, vypracovat samostatný materiál ke kamerovému systému ve městě a měsíční
plán služeb městské policie,



uložila vedoucímu strážníkovi MP zintenzivnit pochůzkovou činnost při kombinaci
služebního vozidla a pěší pochůzky,



schválila dodatek č. 2 k Dohodě vlastníků provozně souvisejících kanalizací a čištění
a odvádění odpadních vod z obcí Statenice, Únětice, a městské části Praha Suchdol na městské čistírně odpadních vod Roztoky,



schválila finanční spoluúčast města ve výši 151 000 Kč na úpravu chodníků po
zásahu do komunikace při výkopových pracích v oblasti Masarykovy ulice se
společnostmi Elektroštika s.r.o. a Connect plus s.r.o.,



stanovila výši nájemného pro byty v DPS pro rok 2012 ve výši 30,46 Kč/m2, rozdíl
mezi cenou stanovenou a cenou skutečnou je dotován z rozpočtu města a státního
příspěvku (uznatelné náklady nájemného činí cca 65 Kč),



souhlasila s navýšením kapacity tříd MŠ Havlíčkova a kapacity jedné třídy MŠ
Spěšného o jedno dítě na 25 dětí od 1. září 2012 do 31. srpna 2013,
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schválila závěry komise ve výběrovém řízení malého rozsahu na „provedení
hydrogeologického průzkumu pozemku pro potencionální nové pohřebiště v k.ú.
Žalov,



schválila závěry komise ve výběrovém řízení malého rozsahu na dodávku a instalaci
„vybavení informačního centra MÚ Roztoky,



schválila závěry výběrového řízení malého rozsahu na dodávku „komplexního řešení
SOS tísňového volání pro seniory v DPS Roztoky,



vzala na vědomí výsledky aktualizované studie firmy DHV CR, s.r.o. „Kapacitní
posouzení dopravního napojení „Obytného souboru“ do Nádražní ulice metodou
mikroskopické simulace“,



doporučila zapracovat do směrnice „Zásady a postupy při zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu“ zveřejňování smluv II. a III. kategorie na webových
stránkách města.
12. a 13. října se konaly volby do zastupitelstev krajů. Kupodivu nevídaná aféra

bývalého hejtmana za ČSSD Davida Ratha, kterého policisté chytili za ruku s údajným
úplatkem 7 milionů a který je od 15. května ve vazební věznici neměla na volební
výsledek zásadní vliv. Vítězná ČSSD sice přišla skoro o polovinu hlasů, které měla před
čtyřmi roky, ale 21,8% hlasů ji stačilo na 1. místo. Část voličů ji odebrala KSČM.
V Roztokách zvítězila TOP 09 a Starostové

21,7% hlasů

ODS

19,2%

KDU-ČSL a SNK

13,6%

ČSSD

12,4%

KSČM

11,6%

Strana zelených

5,2%

Historicky prvním občanem Roztok, který se po dvanácti letech existence regionální
samosprávy dostal do krajského zastupitelstva je dvaatřicetiletý elektrotechnik Martin
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Krajdl. Byl zařazen na 19. místo kandidátky KSČM, a právě tolik mandátů strana
získala.
Roztockým vítězem v preferenčních hlasech (kroužkováním) se stal místostarosta
S. Boloňský. Byl dvojkou na kandidátce koalice KDU-ČSL a SNK, která v Roztokách
díky němu získala, ale v celém kraji měla jen 3% a do zastupitelstva se nedostala.
V Roztokách mu dalo 67% voličů přednostní hlas, starosta Jan Jakob z TOP 09 získal
25% přednostních hlasů.
Ve Středočeském kraji - okres Praha - západ zvítězila TOP 09 a Starostové, Praha východ ODS, ale 4 okresy ČSSD a 5 okresů KSČM.
Celkově největším skokanem byla ve volbách KSČM, která si v počtu hlasů nejvíce
polepšila.

Více o volbách v příloze kroniky.

19. jednání rady města - 6. listopadu


vzala na vědomí srovnávací analýzu počtu městských strážníků ve městech
srovnatelných v počtu obyvatel s městem Roztoky a zohlední ji při přípravě rozpočtu
města na rok 2013,



schválila závěry jednání OSRMŽP s dodavatelem rekonstrukce Smetanovy ulice,
uznává rozsah víceprací a pověřuje FV vypracováním materiálu pro rozpočtové
opatření ve výši předpokládaných vícenákladů 280 000 Kč,



přiznala příspěvek ZŠ Roztoky na úhradu kurzu doučování českého a anglického
jazyka dětí ze sociálně slabých rodin ve výši 5 000 Kč s tím, že bude do sociální
komise po skončení 1. pololetí zpráva o docházce žáků.

9. zasedání zastupitelstva města - 7. listopadu (náhrada za ZM 14. října, které se nesešlo)


schválilo model pronájmu již zařízených prostor jako nejrychlejší cestu k řešení
nedostatku míst v MŠ a zároveň model, kdy prostory si pronajme přímo školka, jako
příspěvková organizace,



schválilo, aby hranice pro I. kategorii veřejných zakázek byla 0 - 60 000 Kč,
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schválilo znění novely vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu s účinností od 12. listopadu 2012 MÚ a všemi příspěvkovými organizacemi
města.
19. listopadu Středočeská ČSSD podepsala s komunisty dohodu o nové krajské vládě.

ČSSD sice umožnila KSČM přímé zastoupení v radě kraje, ale uzavřela s nimi dohodu o
spolupráci zastupitelských klubů, ne koaliční smlouvu. Podle opozice je to však
v podstatě totéž.
20. jednání rady města - 19. listopadu


posoudila projekt pro územní řízení pro výstavbu 6 bytových domů v Nádražní ulici
v Roztokách na pozemcích p.č. 2142/1, 2142/2, 2142/3,2142/4, 2146, zpracovaný
spol. Art Projekt s.r.o. Jihlava pro investora akce Nádražní 23 s.r.o., a přijala
stanovisko, které bylo předáno Stavebnímu úřadu Roztoky jako stanovisko města
k této věci a které je nedílnou součástí zápisu č. 20/2012 RM,



pověřila vedení města řešením situace průchodu mezi ulicemi Levohradecká a
Šebkova s majitelem pozemku p. Vojtěchovským ml.,



uložila MÚ zřídit přechod na křižovatce ulic Přílepská a Přemyslovská směr Levý
Hradec.

10. zasedání zastupitelstva města - 21. listopadu


souhlasilo s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací s firmou TALORA, a.s.,
Velké Přílepy, jejímž předmětem je dar zkolaudovaného vodovodu, splaškové
kanalizace, dešťové kanalizace, komunikací, veřejného osvětlení a pozemků
v lokalitě Žalov - Panenská II., který je vyspecifikován v návrhu smlouvy,



souhlasilo s bezúplatným převodem chodníku při ulici Přílepská na části pozemků
p. č. 3029/21 v k. ú. Žalov do majetku města,
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souhlasilo po doporučení RM se zřízením stavby s obcemi Velké Přílepy, Statenice,
Úholičky, které spočívá v právu stavebně umístit podzemní vedení vodovodního
přivaděče včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů,



vzalo na vědomí informaci místostarosty p. Boloňského o přípravě územního plánu
města Roztoky.

21. jednání rady města - 9. prosince


vzala na vědomí zprávu místostarosty p. Boloňského k situaci s využíváním účelové
komunikace Na Panenské II., spojnice Šebkova - Levohradecká, ležící na
soukromých pozemcích p. č. 3414 a 3415/9,
konstatovala, že místní komunikace (podle schválené
projektové

dokumentace

z 09/2002)

spojující

ulici

Šebkovu a Levohradeckou, byla tehdejším vlastníkem
pozemků p. č. 3414 a 3415 panem K. V. v roce 2007
změněna na účelovou komunikaci pro pěší. Rovněž součástí Protokolu o ústním
jednání z 13. 4. 2010 o umístění stavby RD pana K. V. na pozemku č.3415/8 je
písemný požadavek vlastníka předmětných pozemků, aby tato spojnice nebyla
využívána jako místní komunikace, ale jen jako cesta pro pěší. RM proto žádá
nového majitele předmětných

pozemků a přilehlé nemovitosti, aby respektoval

pokojný stav průchodu pro pěší, trvající od roku 2007,
pověřila starostu, aby vlastníkovi pozemků č. 3414 a 3415/9 zaslal listinné
dokumenty dokládající, že části pozemků jsou účelovou komunikací, určenou pro
pěší,


vzala na vědomí návrh zadání regulačního plánu Roztoky - Nádražní, který po
zapracování připomínek RM bude postoupen ZM,



schválila navržený harmonogram dostavby ZŠ,



vzala na vědomí informaci starosty o znaleckých odhadech cen bytů,
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souhlasila s umístěním MŠ pro 25 dětí (1 oddělení) v Lidické ulici, č.p.2240 k-.ú.
Roztoky ve II. nadzemním podlaží stávajícího polyfunkčního objektu a uložila
starostovi uzavřít nájemní smlouvu za podmínek 25 000 Kč/měsíc na 10 let,
projednala Studii proveditelnosti dispozičních úprav v objektu na MŠ a požadovala
minimalizovat investiční náklady a jednat s majitelem o jeho finanční spoluúčasti,



jmenovala do konce roku 2013 odpovědným redaktorem časopisu Odraz Ladislava
Kantora a technickým redaktorem Martina Tajčmana.

11. zasedání zastupitelstva města - 19. prosince


odvolalo z funkce uvolněného místostarosty města Roztoky, a tím i z pozice člena
Rady města Roztoky, René Šefra (návrh MO ODS),



revokovalo usnesení č. 192-12/2010 a schválilo, že starosta Jan Jakob a
místostarosta Stanislav Boloňský budou své funkce vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění členové ZM,



zvolilo do funkce neuvolněného místostarosty města Roztoky Romana Jandíka,



revokovalo usnesení č. 195-12/2010 a určilo místostarostou pro zastupování starosty
Stanislava Boloňského,



zvolilo do funkce člena Rady města Jaroslava Drdu,



vzalo na vědomí rezignaci Jaroslava Drdy na funkci předsedy kontrolního výboru,



zvolilo předsedou kontrolního výboru ZM Víta Caltu,



odvolalo RNDr. Jiřího Matase CSc. na vlastní žádost z funkce kontrolního výboru
ZM a za jeho členku jmenovalo JUDr. Milenu Sankotovou,



vzalo na vědomí rezignaci Martina Urxe na funkci člena finančního výboru ZM a
jmenovalo jeho členem Zdeňka Richtera,



schválilo zvětšení tělocvičny v rámci projektu dostavby ZŠ na vnitřní rozměry
24x15m a zvýšení světlé výšky na 7 m tak, aby s ohledem na vnitřní vybavení
odpovídaly soutěžním rozměrům pro volejbal a uložilo zapracování změn do
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projektové dokumentace, dořešení stavebního řízení a navýšení finančního limitu
investičních výdajů pro dostavbu ZŠ,


schválilo přijetí dotace Hasičského záchranného sboru ČR ve výši 18 448 Kč,



schválilo přijetí finančních darů na Slavnosti levého a pravého břehu ve výši
73 000 Kč,



schválilo čtyři dodatky smluv legislativně upravující fungování MČOV a smluvní
vztahy mezi městem, VÚAB a SčVK,



schválilo pravidla rozpočtového provizoria, do doby schválení rozpočtu nebudou
propláceny žádné investice. Mimořádné zasedání ZM s programem návrhu rozpočtu
bylo stanoveno na 16. ledna 2013.
17. prosince byla podepsána nová koaliční smlouva - dohoda mezi TOP 09, ODS,

Sakurou a Netřeskem, která navazuje na předchozí smlouvu, uzavřenou po komunálních
volbách v roce 2010. Úplné znění nové koaliční smlouvy v příloze kroniky.
Více informací v příloze kroniky a prezentaci Rok 2012 - Roztoky.
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Obyvatelé města
K datu 31. prosince 2012 mělo město Roztoky cca 7 450 občanů ( MÚ Roztoky).
(Cizinci přihlášeni pouze k trvalému pobytu v Roztokách nejsou započteni).
V roce 2012 se

narodilo

106

zemřelo

64

přihlásilo

229

odhlásilo

208 občanů.

Podle posledního zveřejnění Českého statistického úřadu měly Roztoky k datu
1.1.2013 - 7 918 obyvatel. (Je těch informačních kanálů více a čísla se různí).
V roce 2011 proběhlo v celé ČR Sčítání lidu, domů a bytů.
Středočeský kraj s počtem 1,27 mil. obyvatel se nově stal nejlidnatějším krajem v ČR.
V zázemí Prahy ubyli „rodáci“, narostl počet cizinců a zvýšil se počet vysokoškolsky
vzdělaných lidí. Počet dětí mladších 15 let byl příznivější než v ostatních krajích a např.
počet bytů s připojením k internetové síti se zdesetinásobil.
V Roztokách se počet obyvatel města za deset let zvedl o 35% na 7 767 oficiálně
hlášených k trvalému pobytu. Za deset let přibylo 2 034 lidí. Soužití starousedlíků a tzv.
„naplavenin“ jak se někdy nově přistěhovaným říká je oproti předsudkům bezproblémové.
Pomohly k tomu jistě hodně místní kulturní, sportovní a občanské spolky, do jejichž
života se rychle zapojili. Roztocká věková struktura, stejně jako celá Praha-západ patří
mezi nejmladší části země. Bytů a rodinných domků je dohromady o 36% víc, než před 10
lety.
Z obyvatel Roztok starších 15 let je téměř 28% vysokoškolsky vzdělaných, což činí
třikrát víc, než je republikový průměr. V Roztokách nyní žije 1757 lidí s akademickým
titulem, o tisícovku víc, než před deseti lety, poklesly počty obyvatel se základním
vzděláním a výučním listem, naopak stejně jako vysokoškoláků přibylo i lidí se
středoškolskou maturitou.

25

Z ekonomicky aktivních občanů je celá čtvrtina podnikatelů nebo živnostníků
pracujících na vlastní účet, celorepublikově je jich pětina. 70% bytů v Roztokách má
připojení k internetu, což je rekordní číslo. Ve městě žije 7% cizinců, celorepublikově jsou
to 4%. Nejvíce zde žije Ukrajinců (139), Slováků (98) a Rusů (68). Před 10 lety tvořili
cizinci ani ne 3% obyvatel města.
Proti minulému sčítání výrazně ubylo věřících občanů, jen 12% (922). V roce 2001 to
bylo 1444 občanů.
Samozřejmě má takový nárůst obyvatel i negativní stránky - jízdy na rozbitých
přetížených silnicích, hledání místa v přeplněných MŠ, ZŠ nebo v plných ordinacích.
Převzato z časopisu Odraz č.5/2012 (Václav Dolejší)

V letošním roce proběhlo pouze jedno Vítání dětí 31. května 2012 - 45 dětí.
Podzimní vítání dětí se pro rekonstrukce zámku i MÚ nemohlo uskutečnit. Bylo
přeloženo až na rok 2013.
23. července oslavili diamantovou svatbu manželé Milada a Miroslav Dudákovi.
3. listopadu oslavili zlatou svatbu manželé Jarmila a František Hrubých.
V únoru, v květnu a v říjnu se sešli jubilanti z řad seniorů se starostou města. Jsou
to senioři, kteří v tomto roce dovršili 80, 85 nebo 90 a více let.

V den státního svátku 8. května převzala občanka Roztok, paní Hana Hejdánková
vyznamenání Zlatá lípa z rukou ministra obrany ČR A. Vondry při
slavnostním aktu v pražském pravoslavném chrámu sv. Cyrila a
Metoděje, kde se po atentátu na Heydricha ukrývali parašutisté.
Paní Hejdánková dostala toto vyznamenání za svou odvahu a
obětavost, s nasazením vlastního života, při záchraně vězňů z tzv.
transportu smrti, který 29. dubna 1945 zastavil na roztockém nádraží.
Paní Hejdánková sama se skromností řekla, že vyznamenání převzala za všechny
dobrovolníky, kteří se dnešních dnů už nedožili.
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Již v roce 2004 byl v Roztokách otevřen Dům
s pečovatelskou službou (DPS). Objekt je dvoupodlažní a
tvoří jej 26 bytů zvláštního určení. Pro jednotlivce slouží
24 bytů, z toho 6 bezbariérových, a 2 byty pro manželskou
dvojici.
V přízemí budovy je středisko osobní hygieny, kde je umístěna mandlovna, prádelna,
pedikérna a zázemí pro provoz pečovatelské služby.
Pečovatelky poskytují služby

obyvatelům

DPS i dalším roztockým a únětickým

občanům v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin.
V DPS nejsou poskytovány zdravotnické služby, proto je vhodný jen pro soběstačné
seniory.
Soupis úhrad za pečovatelské služby a jejich ceník v příloze kroniky, také Domovy pro seniory ve Středočeském
kraji.

Více informací v příloze kroniky.

27

Život ve městě
V roce 2012 byla vybudována „Přístavba k budově ZŠ“ sdružením ALTERPOLO.
Otevřena byla se začátkem školního roku 3. září 2012. Více v kapitole Školství.
Do nového školního roku vstoupila také školní jídelna se zateplením a novou fasádou.
Proběhla revitalizace Školního náměstí.
Ve druhé polovině roku se pracovalo na úpravě Školního
náměstí. Odvodnění, vozovky, optická síť. Vozovky byly
zjednosměrněny. V prostoru před školou bylo vybudováno
parkoviště.
6. srpna schválila RM návrh výzvy k podání nabídek na výsadbu a obnovu veřejné
zeleně v intravilánu města v návaznosti na dotaci Středočeského kraje.
V listopadu byla dokončena výsadba 14 okrasných hrušní a několika javorů.
Otevřen byl nový Sběrný dvůr. Viz níže - Odpady.
Na Dubečnici byly dokončeny vozovky a střední řadové domy .V květnu se konaly
Dny otevřených dveří. Domy nejsou všechny prodány, stavební bum zpomalil. Byla
zrekonstruována a dostala asfaltový povrch i ulice U Školky.
Na Panenské II. se konaly Dny otevřených dveří a pokračovala výstavba I. etapy:
-

bytových domů označených v situačním plánu F15 - F18,

-

řadové domy označené v situačním plánu A22 - A25,

-

dvojdomy označené v situačním plánu B13 - B20.

Koncem roku 2012 byla tato část I. etapy dokončena.
V dřívější zástavbě Panenské II. bylo dokončeno dosud nefunkční veřejné osvětlení.
3 ZM schválilo uzavření smlouvy darovací, na jejímž základě nabylo Město Roztoky
veřejné osvětlení Na Panenské II. v současném stavu do svého vlastnictví.
Město osvětlení upravilo a zprovoznilo.
Také rozestavěný komplex Pro Sin zůstal nedodělaný.
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V lednu 2012 oznámila americká společnost Eaton Corporation ve spolupráci s
agenturou Czech Invest a ČVUT otevření nejnovějšího světového vývojového centra v
Roztokách, v areálu VTP. V průběhu prvního roku po otevření plánuje Eaton zaměstnat
50 vysoce kvalifikovaných inženýrů s tím, že celkový počet zaměstnanců má v dalších
letech dosáhnout 300.
V únoru bylo zahájeno zjišťovací řízení záměru PV Roztoky II - vědeckotechnický
park - Žalov. Na stavbu je vydáno pravomocné územní rozhodnutí, byla provedena
skrývka kulturních vrstev zeminy.
Rekultivace zemníku Žalov byla zastavena, majitel pozemku je ve vězení.
Obytný soubor Nádražní ulice:
Koncem dubna byla v zadním traktu areálu p. Pohla v
Nádražní ulici provedena demolice budovy bývalé
Wohankovy továrny.
Město se odvolalo proti rozhodnutí odboru dopravy
MÚ Černošice, který povolil připojení „Obytného souboru“
(dále OS) na silnici II/242 a zadalo ověření dopravní kapacity metodou dynamické
mikrosimulace. Podle výsledku by se doprava v ranní špičce navýšila cca o 80%,
odpoledne cca o 120%. Bohužel současné předpisy to dovolují.
Stanovisko města k projektu na výstavbu 6 obytných domů OS bylo předáno
stavebnímu úřadu Roztoky.
23. září ukončila svůj pronájem v Nádražní ulici loutková scéna divadélka Kvítko.
Více v kapitole Kultura a Církve.

19. října měla být provedena demolice budov podél silnice - odloženo.
20. listopadu se konala veřejná prezentace projektu OB.
Stavební úřad přerušil jednání a vyzval zadavatele k doplnění materiálu
k územnímu rozhodnutí.
V roce 2012 byla stále v platnosti stavební uzávěra.
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Interiérové úpravy MÚ:
Od poloviny roku 2012 probíhaly vnější úpravy u MÚ, 22.
října byl uzavřen hlavní vchod do budovy a zpřístupněn
nový zadní vchod. Do konce roku byla hotova chodba a
místnosti finančního odboru.
Odpady:
Od 1. července se přestěhoval Sběrný dvůr do nových
prostor vedle Lidické ulice. Nový Sběrný dvůr se podařilo
vybudovat za pomoci dotace ze Státního fondu životního
prostředí.
11. června vydal SÚ Roztoky Souhlas k zahájení
zkušebního provozu.
KÚ Stk souhlas s provozováním zařízení a souhlas s provozním řádem zařízení.
Právní moc nabyl 8. srpna 2012.
3. září město požádalo o vydání kolaudačního souhlasu změny proti PD - vjezd do
SD z Lidické ulice.
Ke dni 30. září 2012 uzavřelo město dohodu o ukončení nájemního vztahu se spol.
POHL na pronájem pozemku pod starým SD, k tomuto datu musel být starý SD
vyklizen.
Sazby místních poplatků za psy a odpady zůstaly stejné jako v roce předchozím.
Jejich splatnost skončila 30. dubna. Poplatky mohou být hrazeny v pokladně MÚ nebo
převodem na účet. Z časových a finančních důvodů MÚ nerozesílal složenky na jejich
úhradu.
Sazby poplatků:
poplatek ze psů za jednoho psa
poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož majitele
poplatek za jednoho psa (majitel je poživatel důchodů)
poplatek za druhého a každého dalšího psa (majitel bere. důchod)
poplatek za odpady za osobu na rok
poplatek za odpady za třetí a každé další dítě v rodině (do 15 let)
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700.-Kč
1000.-Kč
200.-Kč
300.-Kč
500.-Kč
250.-Kč

Od poplatků za odpady jsou osvobozeni občané, kteří více než 6 měsíců v roce
pobývají mimo území ČR.
U poplatku za psy platí úleva 100Kč ze sazby za označení psa mikročipem.
Všechny nádoby, které mají být vyváženy, vyjma nádob na bioodpad, musí být
označeny nálepkou roku. Nálepky byly po zaplacení částky za odpady vydávány na MÚ.
Od 1. května byly vyváženy pouze nádoby označené nálepkou s rokem 2012.
Bioodpad má svozový režim upraven do dvou oblastí, svoz se koná vždy v úterý,
jednou za 14 dní. K likvidaci bioodpadu lze využít i sběrný dvůr nebo mobilní sběry
bioodpadu.
Za rok 2011 odevzdal SD za odpady MÚ 540 tisíc Kč.
S platností od 1. ledna 2012 byl navýšen příspěvek z rozpočtu města na vývoz
odpadních vod z žump na 80 Kč/m3 na jednoho majitele nemovitosti, kterou
prokazatelně nejde připojit na veřejnou splaškovou kanalizační síť města

(17 RM, 7. září

2011) .

Voda:
2 ZM schválilo cenu vodného a stočného na rok 2012 ve výši 32,27 Kč/ m3 - vodné a
32,48 Kč/m3- stočné, celková cena 64,756 Kč/m3.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyhověl námitce jednoho z odmítnutých
účastníků a definitivně zrušil koncesní řízení, proto musí být vypsáno znovu.
Ve výběrovém řízení na administrátora nového koncesního řízení na provozovatele
VaK neměl o zakázku nikdo zájem, bude se opakovat s navýšením cenového limitu.
V listopadu byl na RM projednán plán investic do vodohospodářské infrastruktury
v nejbližších třech letech. Přednost dostala výstavba kanalizace a výměna vodovodního
řadu v Žalově, v ulicích Na Valech, Wolkrově a Pod Řivnáčem. V dalších letech
rekonstrukce žalovského vodojemu a rekonstrukce tzv. “kalové koncovky“ MČOV.
Nutná je také výměna vodovodů a přípojek v ulicích, kde se připravuje rekonstrukce
komunikací.
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Byl schválen plán rekonstrukce komunikací, který zmapoval pořadí ulic s nutností
oprav.
V letošním roce byla zrekonstruována ulice Jungmannova vozovka a chodníky od
MÚ po ulici Puchmajerovu, v Masarykově ulici byly po loňské vozovce upraveny
chodníky zámkovou dlažbou. Začalo se s rekonstrukcí ulice Smetanovy. Na Školním
náměstí byla provedena oprava povrchu.
Na Levém Hradci, k průvodcovské věžičce u točny autobusů
se podařilo instalovat nové kamenné schody. Bylo použito
dřívějších žulových obrubníků, se kterými na předpolí národní
kulturní památky souhlasili památkáři, projekt namalovala paní
arch. Mašková a provedly Technické služby Roztoky.
Od 2. března až do konce listopadu se konaly na Tyršově náměstí Farmářské trhy.
21. dubna organizovalo sdružení Roztoč v zahradě vůní
Jarní trhy, voňavé čerstvým chlebem, bylinkami, ručními
pracemi i zábavou pro děti.
19. května a 6. října se uskutečnily velice úspěšné a
oblíbené Bleší trhy.
15. září se na Tyršově náměstí konalo Festero - Roztocké řemeslnické trhy, přehlídka
divadla, tance, hudby, šermu, kejklířů, řezbářů, sklářů, výtvarné dílny, medoviny, vína,
burčáku, občerstvení. Pro děti střelnice a další atrakce.
1. června připravilo město Roztoky v parku na Tyršově
náměstí slavnostní program ke Dni dětí. Organizátorem bylo
občanské sdružení Roztoky - město pro život. Pro děti byl
připraven bohatý program tanečních čísel, písničky, pohádka,
výtvarné dílny, historická střelnice, kolotoč, skákací hrad a také poprvé aquazorbing.
Nechyběli také dobrovolní hasiči. Celá akce byla financována z daru Letiště Praha,
přispěly také Přemyslovské střední Čechy.
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8. září se konal na louce před MÚ Den dětí a seniorů. Skákací hrady, malování
obličejů, hašení hořícího domku dobrovolnými hasiči, měření tlaku, tepu i glykemie,
palačinky a další byli příjemným naplněním hezkého odpoledne.
15. září Slavnosti Pravého a Levého břehu, 2. ročník. Program pro děti, dospělé i
občerstvení na obou březích, mezi kterými jezdili nepřetržitě převozníci. Návštěvníci si
mohli užít i výletní plavbu na lodi Tajemství bratří Formanů. Velký zájem byl o seskok
parašutistů do Vltavy. Po setmění ohnivá show nad hladinou řeky.
17. listopad - roztocká připomínka Dne boje za svobodu a demokracii se stala tradicí.
Pro děti byl připraven program se zábavným klaunem, starší mohli v „kinostanu“
shlédnout dokumentární film „Tenkrát“ o listopadových událostech roku 1989, o
občerstvení i organizaci akce se staral p. Radek Vlasák.
Odpoledne byly projevy aktivních účastníků listopadového dění Vojtěcha Sedláčka a
Ladislava Kantora a následoval koncert Jaroslava Hutky, který v listopadu 1989 zpíval
i na Letenské pláni.
Projevy účastníků v příloze kroniky.

Co je ve městě nového:
Od června se na místo po bývalé Parfumerii a hračkách
na Tyršově náměstí přestěhovala ze suterénu paneláků
pí. Chvojková s paspartováním a výtvarnými potřebami.
Pořádá také výtvarné dílny pro dospělé s účastí zajímavých
výtvarníků.
-

Vlastníci prodávají vilu Amálku čp. 155, Maxmiliánku čp.
123 i sousední vilu čp. 124,

-

na rohu Nádražní a Tichého údolí byla opět otevřena
restaurace - Tiché údolí,

-

hřiště u žalovské školy bylo doplněno novými prvky z daru Letiště Praha,

-

začala být pokládána optická síť ve městě, zatím pouze kde se právě kope.
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-

pro nesrovnalosti s užíváním místní komunikace Na Panenské II., spojnice Šebkova Levohradecká byl koncem roku průchod stále znemožněn - složené špalky dřeva.
2. prosince se slavil na Tyršově náměstí začátek Adventu. Stánky s dekoracemi i

občerstvením, starostou města byl rozsvícen vánoční strom, Mikuláš s andělem a čerty
rozdaly dětem dárečky, zazpíval Dětský sbor a na závěr Pěvecký sbor ROSA.
Byl to hezký úvod do vánočního času.

Od 1. ledna 2012 bude možné vydávat elektronický občanský průkaz („eOP“).
Nebude se požadovat dodání fotografie. Stávající občanské průkazy zůstávají
v platnosti.

14. září začala v ČR platit prohibice v souvislosti s vlnou otrav metanolem. Byl
zakázán prodej a nalévání nápojů s obsahem alkoholu 20% a více. Probíhaly tvrdé
kontroly. Prohibice byla uvolněna 27. září. Do prodeje se dostal alkohol vyrobený do 31.
prosince 2011. Nově vyrobený alkohol musel být nově okolkován. Objevený metanol stál
životy cca 40 občanů, několik jich osleplo.

V listopadu mělo Česko milion internetových domén. Doména.cz je nejoblíbenější.
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Doprava
S platností nového jízdního řádu 9. prosince 2012 nebudou vlaky linky S41 (Roztoky
Libeň, o víkendech Roztoky - Hostivař a zpět čekat na přípoje.
Vlakové spoje na Masarykovo nádraží se nezměnily.
ČD zvýšily cenu jízdného v kilometrovém tarifu včetně jízdenek o 2,5%.
Cena na Masarykovo nádraží a do Holešovic se nezměnila, do Libně se zvýšila o 1 Kč.
Jízdní řád autobusů se více přizpůsobil zájmu cestujících. Mezi 6.00 - 7.00 jeden spoj
ubrán, mezi 8.00 - 9.00 přidán, odpolední špička (po 10 min.) začala už po 14. hod.
Zvýšení nákladů na dopravu doplatí i v dalším roce Praha a obce, jízdné PID se tedy
nezmění.
Od 1. září došlo v MHD k velkým změnám, které mají vést k lepší vytíženosti tratí.
Linek 340 a 350 se to nedotklo. Později došlo k několika opravám.
Podrobné změny v příloze kroniky.

Již delší dobu volají obyvatelé Solník po autobusové zastávce. Probíhají polemiky o
stejné dostupnosti zastávek z různých částí Roztok a Žalova. Jsou problémy s otáčením
autobusů. Poslední návrh řeší dopravní obslužnost Solník prodloužením linky č. 359
z Únětic. Tato linka v současnosti jezdí z Dejvické přes Suchdol a končí v Úněticích. Její
trasa by měla být prodloužena do Roztok k nádraží s tím, že by zajížděla do Solník snad
již v příštím roce.
Více informací v příloze kroniky.
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Bezpečnostní situace
Městská policie zajišťovala v roce 2012 nepřetržitou službu ve městě.
Personální stav: 1 vedoucí strážník a 8 strážníků (jeden dlouhodobě nemocen).
Činnost městské policie:
• na pokutách uloženo 34 700 Kč,
• uloženo 19 bloků na pokutu nezaplacenou na místě v částce 18 000 Kč,
• projednáno 460 přestupků v dopravě, z toho 19 oznámeno odboru dopravy
MÚ Černošice,
• šetřeno 123 přestupků proti majetku, z toho 70 oznámeno MÚ Černošice,
• zajištěno 20 pachatelů trestné činnosti a 11 řidičů pod vlivem alkoholu,
• v rámci hlídkové činnosti zajištěno a předáno 14 hledaných osob, nalezeno 8 vozidel
v pátrání, kontrolováno 678 osob zejména v nočních hodinách,
• provedeno 26 odchytů volně pobíhajících psů.

13. března 2012 převzali strážníci MP Roztoky za přítomnosti starosty města do
své výbavy automatizovaný externí defibrilátor PhilipsStar FRx, který je velmi dobrým
doplňkem a pomocníkem k poskytnutí laické neodkladné první pomoci při náhlé akutní
srdeční příhodě (poruchy srdečního rytmu). Přístroj je vybaven hlasovou nápovědou a
grafikou v českém jazyce a jasnými instrukcemi tak, aby umožnil zachránci
s minimálními znalostmi provádět bezpečně a kvalifikovaně neodkladnou první pomoc.
Přístroj je určen pro použití u hasičských sborů, Policie ČR, městské či obecní policie,
v místech s větší koncentrací lidí.
Přístroj byl pořízen za finanční dar Letiště Praha v rámci programu „Dobré
sousedství“. Pořízení přístroje město zařadilo do projektu „Pomáháme společně“.
10. října RM uložila vedoucímu strážníkovi MP zintenzivnit pochůzkovou činnost
při kombinaci služebního vozidla a pěší pochůzky.
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Za pozornost stojí:
3. ledna byl ohlášen požár v objektu zbořeniště bývalého
hotelu Maxmiliánka v Tichém údolí. Požár ve sklepních
prostorech byl hasiči zlikvidován.
Koncem února se stala nehoda na železničním přejezdu v Žalově. Na místě bylo
zjištěno sražení starší osoby projíždějícím rychlíkem, když přecházela kolejiště v době
stažených závor a světelného výstražného znamení. Následkem nárazu došlo k usmrcení
této osoby.
5. března ve večerních hodinách byl ohlášen požár dřevěné
chaty v kolonii U Jezu, na místě 6 hasičských sborů z Roztok a
okolí. Požár byl uhašen bez dalšího rozšíření. Na místo přijel
vyšetřovatel od hasičů i Policie ČR.

Opět se kradou měděné svody! V listopadu hned třikrát, krade se také hodně v Albertu.

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, stanice Roztoky provedl v roce 2012
202 zásahů, z toho nejvíce technických zásahů, potom dopravní nehody a požáry.

Sbor dobrovolných hasičů:
23. května ZM schválilo na doporučení RM Smlouvu o spolupráci při zabezpečení
požární ochrany mezi městem Roztoky a obcí Velké Přílepy s platností od 1. června 2012
s úpravou.
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Oddíl mladých hasičů:
V oddíle je 15 - 20 dětí ve věku 6 - 13 let. Při příležitosti 130. výročí SDH v roce
2011 složili slavnostní přísahu,
obdrželi tričko, čepici a diplom. Na
oslavě 1. výročí oddílu dostali
uniformy, ve kterých reprezentují
oddíl při soutěžích apod. Součástí

uniformy jsou přilby, které

spolufinancovalo město Roztoky.

Cílem Oddílu mladých hasičů (holky i kluci) je připravit tyto nadšence co a jak si
počít v situaci kdy musí rychle a bezchybně jednat, jak se zachovat, když vidí oheň nebo
osobu v nesnázi, poskytnout základní ošetření, jak přivolat pomoc, znát čísla na složky
Integrovaného záchranného systému, orientovat a chovat se v přírodě, vázat uzle.
Mají teoretická i praktická hasičská cvičení - trénink požárního útoku, použití
požárních hadic a jejich napojení k přívodu vody.
Při dobrém počasí mají výcvik na hřišti TJ Sokol, při nepřízni a v zimě mají
k dispozici třídu v ZŠ.
Více informací v příloze kroniky .
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Zdravotnictví
V roce 2012 byly v našem městě zajištěny následující zdravotnické služby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

praktičtí lékaři
dětští lékaři
stomatologie
ortodoncie
ortopedie
kožní
psychiatrie
psychologie
ušní, nosní, krční
foniatrie
klinická logopedie
neurologie
gynekologie
oční
rehabilitace
RTG
sono, ultrazvuk
diabetická poradna
lékárna

5
2
3
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

Na 6. zasedání zastupitelstva, 20. června, bylo schváleno velkou většinou udělení
výjimky z regulačního plánu pro Tiché údolí v případě rekonstrukce a přístavby městské
nemocnice RHG. Jde o nástavbu nemocnice o jedno nadzemní podlaží a výstavbu
evakuačního výtahu, což neznamená zahuštění zástavby.
Realizace by měla vést ke zvýšení standardu péče o dlouhodobě nemocné i ambulantní
péči.
Okresní organizace svazu postižených civilizačními chorobami Praha - západ
uspořádala na přelomu července a srpna zájezd do termálních lázní Podhájská na
Slovensku. Zúčastnit se mohli i nečlenové SPCCH. Také uskutečnila 10 jednodenních
zájezdů po ČR nebo do Polska.
Podrobnější informace v příloze kroniky.
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Školství
I přes významné navýšení kapacity MŠ v Roztokách (v
prosinci 2011 otevřena MŠ pro 50 dětí), je pořád více než 100
nepřijatých dětí. Město zvažovalo více než deset nejrůznějších
variant jak počet míst ve školkách navýšit. Pronájem v sokolovně
(bývalá hospoda) - investice nejméně 2,5 mil Kč a nájem - velká finanční náročnost,
znovuzřízení školky v Masarykově ul. č. 526 - zamítnuto, nyní zdravotnická zařízení,
Riegrova ul. čp. 98 - v dalším jednání, volba padla na prostory v Lidické ulici čp. 2240 (dříve Lexik) - podobné zařízení tam bylo, stavební úpravy nebudou tak nákladné.
Školka by měla být otevřena v roce 2013.
Základní škola (dále ZŠ) v Roztokách byla otevřena v roce 1932, rozšířená do dnešní
podoby byla v roce 1940. Slavila tedy v letošním roce 80 let. Stále však řeší nemalé
problémy posledních let s nedostatkem tříd.
Již třetí školní rok za sebou do školy přichází kolem 100 nových žáků a školu
opouští asi 35 žáků - žáci deváté třídy a žáci pátých ročníků, kteří nastupují na osmiletá
gymnázia. Tak vzrostl počet tříd z 19 v roce 2008-2009 na současných 24.
K lednovému zápisu do 1. třídy přišlo 105 dětí a nástup do školy potvrdilo i 14 dětí,
které měly v loňském roce odklad školní docházky. Otevřeny budou opět 4 první třídy.
Nedostatek učeben škola řešila postupnou proměnou odborných učeben na výuku
jazyků, dějepisu, hudební výchovy, fyziky na kmenové učebny. Zrušena byla učebna
dílen. V roce 2011 byly upraveny prostory chodeb na dvě učebny výuky jazyků - pro
menší skupinu žáků.
Zákon stanovuje maximální počet žáků ve třídě na 30, při povolení výjimky 34 žáků.
V žalovské budově jsou ale učebny menší, maximálně pro 25 až 27 žáků.
Akutní hrozba byla vyřešena o letních prázdninách přístavbou.
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Přízemní dřevostavba za zhruba 4 miliony Kč (autor návrhu akad. arch. Tomáš Turek
z Roztok), dvě třídy, každá
o rozloze 60m2 s kapacitou
27 žáků byla slavnostně
otevřena začátkem školního
roku 2012 - 2013, 3. září.
Základní škola má ve školním roce 2012 -2013 celkem 581 žáků ve 26 třídách. Škola
má dohromady 24 kmenových učeben - 7 v budově v Žalově, 17 v Roztokách. Na prvním
stupni 18 tříd, na druhém 8.
Specializované učebny jsou vybaveny pro výuku předmětů:
informatika (2krát - 1 v budově v Žalově, 1 v budově v Roztokách), chemie, cvičná
kuchyňka, tělocvična.
Další učebny jsou využívány jako kmenové učebny i jako odborné pracovny:
přírodopis, fyzika, dějepis, výtvarná výchova, zeměpis.
Škola má celkově 9 interaktivních tabulí, v několika dalších třídách se nachází
dataprojektor s promítacím plátnem a počítačem připojeným na internet, učebny zejména
pro první stupeň mají televize, videorekordéry anebo DVD přehrávače.
ZŠ v Roztokách je jedinou školou ve městě a musí uspokojit potřeby a zájmy všech
žáků místních i z blízkého okolí. Z tohoto důvodu se specificky neprofiluje, má tedy tzv.
všeobecné zaměření. Do školy dochází žáci z obcí - Úholičky, Velké Přílepy, Číčovice,
Únětice.
Naše ZŠ je velmi úspěšná v získávání dotací z evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu ČR na podporu projektů v operačním programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. V tomto roce probíhaly tři projekty, které významným způsobem
ovlivňovaly činnost školy v rámci výuky i v mimoškolních aktivitách a rozšířily nabídku
vzdělávacích a poradenských služeb. Škola těmito projekty získala 8 mil. Kč, které
přispěly k modernizaci školy hlavně v oblasti informačních technologií.
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Šance pro všechny aneb rovný přístup ke vzdělání - projekt zaměřený na práci se
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Probíhal již druhým rokem, podpořeno bylo
více než 80 žáků, kteří pracovali v sedmnácti skupinkách. Hlavní důraz byl kladen na
vytvoření vztahu s rodiči žáků a jejich informovanosti jak s dětmi s poruchami učení
(např. dyslexie, dysgrafie, diskalkulie) pracovat. V dubnu a květnu proběhla závěrečná
diagnostika žáků, byla zorganizována odborná konference s prezentací výsledků naší
práce a inovativní vzdělávací programy vytvořené v rámci projektu. V červnu projekt
skončil.
Informační centrum pro moderní školu - cílem projektu byla modernizace školní
knihovny v moderní knihovnu, studovnu a informační centrum.
V rámci projektu probíhali mimoškolní vzdělávací aktivity Absolventi, Mladí autoři
a fotografie jako komunikační prostředek. Tyto programy se obsahově prolínaly, žáci
vzájemně spolupracovali. Výsledky představili v rámci oslav 80. výročí roztocké školy.
Projekt přinesl také zlepšené podmínky přístupu k internetu pro žáky ze sociálně
znevýhodněného prostředí, podpořil počítačovou a čtenářskou gramotnost žáků školy a
rozvíjel jejich kreativitu. Podstatnou součástí byl rozvoj kompetencí v návaznosti na
školní vzdělávací program, rozvoj spolupráce s místní správou a obyvateli města.
Škola pro všechny probíhá již druhý školní rok a zapojil se do ní největší počet žáků
a učitelů. Škola si zvolila projektovou práci v oblastech inovace a zkvalitnění výuky
směrem k rozvoji

čtenářské a informační gramotnosti,
matematické gramotnosti,
prostřednictvím ICT,
v oblasti přírodních věd.

Od ledna 2012 nastaly změny v základním školství týkající se 9. popř. 5. tříd a
přihlášek na střední školy. 1. lednem nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se
mění školský zákon.
Uchazeči o střední školy si nemohou dát 3, ale pouze 2 přihlášky (do 15. března na
střední školy). Vyrozumění o přijetí už nemusí škola zasílat písemně, stačí informovat
elektronicky (web SŠ) nebo vyvěsit seznamy ve SŠ. Škola nadále posílá písemné
42

vyrozumění pouze nepřijatým uchazečům. Zápisový lístek (předá ZŠ) se odevzdá střední
škole, pro kterou se uchazeč rozhodl a byl přijat do 10 pracovních dnů (dříve do 5 dnů) po
zveřejnění výsledků. Odevzdáním zápisového lístku potvrzuje uchazeč úmysl nastoupit
na tuto SŠ.
ZŠ pro své žáky zajistila přednáškové cykly:
Preventivní skupina městské policie hlavního města Prahy představila ve všech
třídách svoje přednáškové cykly: pro žáky 1. a 2. tříd např. Petr sám doma, pro žáky 6. 8. tříd Bezpečné chování v elektronickém světě. 9. třídy měly oddělené přednášky, děvčata
Jak se nestát obětí znásilnění, chlapci Jak se nestát pachatelem trestného činu.
Olympiáda z českého jazyka - školní kolo:
Barbora Šteklová

1. místo, plný počet bodů

Michal Šťastný

2. místo, ztráta 5 bodů

Kristina Romová

3. místo, na 2. místo ztráta 1 bod

Všichni z 9. A. První dva postupují do okresního kola.
Matematická olympiáda:
7 nejúspěšnějších řešitelů ze školního kola odjelo hájit barvy školy na okresní kolo.
Umístění 5. ročník:
Pryanka Choudhary

1. místo

Terka Kuličková

1. místo

Anička Krásná

2. místo

Lucka Jakabová

4. místo

7. ročník:
Kristina Jelínková

2. místo

Jakub Faměra

3. místo

Soutěž firmy Microsoft OFFICE Arena 2012:
krajské kolo: 1. místo Petr Kadeřábek, účast i v celostátním kole
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2. ročník dětských recitátorů - okresní kolo:
2. místo: David Lauermann z 8 B
čestná uznání: Anička Lauermannová a Kačka Lednická.
ZŠ se zapojila do výtvarně-literární soutěže „Pohádková knížka Třídilka“ v rámci
kampaně na podporu třídění odpadů ve Středočeském kraji. Žáci ZŠ měli za úkol napsat
pohádku na téma třídění a recyklace odpadů a tuto pohádku doplnit vlastními obrázky.
Do soutěže přišlo 542 pohádek a z nich porota vybírala 14 nejlepších, které budou
zařazeny do knížky „Třídilky“, která bude rozeslána všem MŠ v kraji.
2. místo získala pohádka Filipa Šaška z 9. A s ilustracemi Lucie Schránilové a
Kateřiny Kašparové.
Po dlouhé době se škola odhodlala obnovit tradici školních plesů v tělocvičně
žalovské školy. Ta byla 2. března slavnostně vyzdobena, občerstvení, předtančení
dětských tanečních skupin, příjemná hudba, bohatá tombola a spokojenost účastníků.
Určitě to stojí za opakování.
V budově ZŠ na Školním náměstí probíhala přes prázdniny mimo stavebních prací
na přístavbě také výměna oken, výměna vchodových dveří, broušení a lakování parket,
malování sboroven, učeben aj.

Do nového školního roku vstoupila také školní jídelna
se zateplením a novou fasádou.

Nabídka volitelných předmětů, 2. stupeň:
informatika, španělština, němčina, konverzace v anglickém jazyce, sportovní hry.
Nabídka kroužků: keramika, sportovní hry, pohybové hry, florbal, základy
gymnastiky, angličtina pro žáky 1. a 2. třídy, výtvarný kroužek pro 2. stupeň,
uměleckořemeslný kroužek, trampolína, základy francouzštiny, šachový kroužek,
příprava na střední školu.
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V listopadu 2011 proběhl 9. ročník Celoplošné testování společnosti SCIO
„Stonožka“.
Naše ZŠ si vedla velice dobře:
český jazyk a anglický jazyk - nadprůměrné výsledky, lepší výsledek než 80% (ČJ) a 70%
(AJ) zúčastněných škol,
obecné studijní předpoklady - velmi dobrý výsledek, lepší než 65% zúčastněných škol,
matematika - průměrný výsledek, lepší než polovina zúčastněných škol.
Na sklonku školního roku 2011/12 proběhlo celoplošné testování MŠMT - národní
šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání, které bylo povinné pro všechny školy a
žáky 5. a 9. tříd. Testovalo se online na počítačích, což někdy způsobovalo problémy.
Výsledky jednotlivých žáků v některých testech byly až 100%, ale samotný portál uvádí,
že výsledky mají pouze informativní charakter pro školu, neporovnávají školy mezi sebou.
Výsledky: 5. ročník: český jazyk 67%, anglický jazyk 50%, matematika 65,11%
9. ročník: český jazyk 78%, anglický jazyk 69,19%, matematika 55,36%.
16. května proběhlo krajské kolo Přeboru škol v orientačním běhu za účasti více než
300 dětí pražských a středočeských škol. Roztocké děti soutěžily jak za ZŠ Roztoky, tak
i za školy pražské. Nejúspěšnější z těch, kde soutěžily naše děti, byla ZŠ Roztoky.
V kategorii 4. a 5. tříd ZŠ skončila mezi Středočechy na výborném druhém místě.
Nejlepší byli: Kryštof Jirásek - druhé místo
Aneta Chalupová, Jaroslav Sedláček, Hana Voltrová a Tomáš Jíra - třetí místo.
V rámci jarní návštěvy zástupců města a žáků ZUŠ partnerského města Skawina
byla v sále nainstalována soutěžní výstavka výtvarných prací dětí z obou partnerských
měst na téma Krajina mého města.
Naši účastníci získali tato ocenění:
předškoláci
mladší žáci
střední věková kat..

1. místo
1. místo
1. místo

Valentina Zwinz - MŠ Přemyslovská
Tadeáš Souček - II. A
Linda Mládková - VI. A
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starší žáci

1. místo Kateřina Kašparová - IX.A
2. místo Anna Lišková - IX.A.
Pokračovala i spolupráce se školou v Popradu na Slovensku. Uskutečnily se dva

výměnné pobyty žáků prvního i druhého stupně.
Poprvé škola vyjela na zahraniční exkurzi do Velké Británie - Londýna a okolí,
zúčastnilo se 43 žáků a 5 učitelů.
V červnu 2012 organizovala škola rozloučení s devátou třídou.
Začátkem září odjelo 18 žáků s pí. učitelkou Bartulíkovou na návštěvu do
partnerského polského města Skawiny. V pěkném, náročném a zajímavém programu byl
výlet do Krakowa s prohlídkou Wawelu, muzeum miniatur, návštěva aquaparku a
solných dolů v Bochni. Bylo to příjemné a milé setkání.
28. listopadu se konala v kongresovém sále hotelu Academic oslava 80. výročí
otevření budovy základní školy na Školním náměstí v Roztokách a ukončení projektu
Informační centrum pro moderní školu. Byl to velmi příjemný večer, ve kterém byli
vyznamenáni dlouholetí učitelé a družináři, děti předvedly ukázky ze svých prací: čtení,
recitace, zpěv, tanec, byla promítnuta prezentace o historii školy.
Vyznamenaní učitelé a družináři:
Mgr. Blanka Hroudová
Jana Hostková
Mgr. Jan Mráček
Mgr. Lenka Rosičová
Hana Šestáková
Mgr. Věra Zelenková.

Druhá část programu byla věnována ukončení
projektu Absolventi, Mladí autoři a fotografie
jako komunikační prostředek.
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Byly předvedeny výsledky prací žáků, pokřtěny knihy Literární almanach - sborník
autorské tvorby žáků, Osobnosti Roztok očima žáků ZŠ Roztoky a Kalendář sestavený z
prací žáků ZŠ, které vznikly v rámci projektu Informační centrum pro moderní školu.
Následovala vernisáž fotografické výstavy prací žáků školy a občerstvení.
Projekt přinesl ZŠ kromě materiálního vybavení počítači, specializovanými SW,
fotografickou technikou a odbornou literaturou také nové zkušenosti, které budou
obohacením pro pedagogy i žáky školy.
Více informací v příloze kroniky a na CD Rok 2012 - Roztoky.
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Základní umělecká škola
Pro letošní rok byla soutěž ZUŠ vypsána v oboru dechové nástroje, orchestrální hra,
zpěv a taneční obor.
Do okresního kola v oboru zpěv postoupily 4 žákyně - umístění:
Kateřina Lednická

2. místo

0. kategorie

Denisa Chotěborová

2. místo

2. kat.

Veronika Kalinová

2. místo

4. kat.

Hana Voltrová

2. místo

6. kat.

Do okresního kola pro dechové nástroje postoupilo 7 žáků – umístění:
Martin Černík

čestné uznání

zobcová flétna

2. kat.

Kryštof Jirásek

3. místo

zobcová flétna

4. kat.

Tomáš Lébr

3. místo

zobcová flétna

4. kat.

Magdalena Holasová

1. místo s postupem: příčná flétna

2. kat.

Eliška Urbánková

1. místo s postupem

příčná flétna

4. kat.

Petra Drdová

2. místo

příčná flétna

5. kat.

klarinet

7. kat.

Markéta Gotschalková 1. místo s postupem

a zároveň se stala absolutním vítězem soutěže okresního kola dechových nástrojů.
V krajském kole získaly flétnistky Magdalena Holasová a Eliška Urbánková čestná
uznání
Markéta Gotschalková zvítězila a postoupila do ústředního kola, kde získala skvělé
3. místo.
V okresním kole v oboru orchestrální tvorba postoupil náš Komorní orchestr do
krajského kola, kde v ostré konkurenci obsadil 2. místo v kategorii 1B.
V okresním kole tanečního oboru získaly v oboru současný tanec:
Kvartet Petra Drdová, Kateřina Kostůrová, Teodora Tričkovičová, Tereza Svobodová,
tanečním číslem „Promiňte, ale toto místo je obsazené“, cenu za aktuální téma.
Duo Petra Drdová, Adéla Kabrhelová, tanečním číslem „Svěř se mi“ 1. místo s postupem.
14. června se uskutečnil Zahradní koncert.
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Taneční oddělení se představilo 16. května v kongresovém sále hotelu Academic.
Zájem diváků byl obrovský, sál byl přeplněn.
Při jarní návštěvě partnerského města Skawina delegaci z Roztok tvořili
místostarosta St. Boloňský, pí. M. Šlancarová a V. Calta za město a skupina žáků ZUŠ,
kterou vedl ředitel pan B. Šlégl a doprovázela maminka paní Voltrová. Jejich vystoupení
se setkalo s velkou pozorností a v závěru při polských „lidovkách“ si sál i zazpíval.
Na půdě začala výstavba hudebního studia (zkušebny pro
elektrické nástroje). Byla postavena technologicky náročná
odhlučněná spodní část. Celý projekt může být dokončen až po
získání dalších finančních prostředků.
Studio by mělo oddělit zvukové třídy elektrických nástrojů,
nahrávání zvukových snímků a další prostor pro výuku komorní hry.
Od nového školního roku jsme byli nuceni zvýšit úplatu za vzdělání (v příloze kroniky).

Kalendářní rok byl zakončen
Vánočním koncertem v Husově sboru CČSH.
Více informací v příloze kroniky a na CD Rok 2012 - Roztoky
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Městská knihovna
Rozsah činnosti městské knihovny zahrnuje prezenční a absenční půjčování knih a
periodik, veřejný internet, fax, meziknihovní výpůjční službu, spolupráci se vzdělávacími
zařízeními ve městě, akce pro děti a veřejnost.
Knihovna pravidelně informuje o novinkách v časopise Odraz, registrovaní čtenáři
mají na webu možnost rezervace knih a informaci o připravených knihách mailem nebo
SMS zprávou.
Jednou za měsíc je knihovna otevřena i v sobotu.
Její knižní fond k 31. prosinci 2012 čítal 26 934 svazků.
Knihovnou v tomto roce prošlo:

11 466

z toho:

8 392

návštěv čtenářů

1 539

návštěv internetu

946

kopírovací služba

589

návštěvníci akcí

2 410
počet absenčních výpůjček
příjmy z poplatků:

návštěvníků

30 780

virtuální návštěvy webu
svazků

54 348 Kč

knihovnické poplatky

18 521 Kč

kopírování

280 Kč

fax

200 Kč

pronájem

900 Kč

prodej map a brožur

17 000 Kč

publikace Roztoky

Placené služby a příjmy jsou pravidelně vyúčtovávány do pokladny města.
Na doplnění knižního fondu bylo v tomto roce vyčerpáno 113 000 Kč za knihy
v hodnotě 163 000 Kč, 12 000 Kč bylo využito na úhradu předplatného a nákup
audioknih.
50

Knihovna při nákupu knih a předplatného časopisů využívá min. 10% zákaznické
slevy, některé časopisy jsou s výraznou slevou předplatného.
Další službou pro veřejnost je meziknihovní výpůjční služba - zprostředkování
výpůjček odborné literatury ke studijním účelům. Během roku bylo zajištěno 71 knih.
Ve spolupráci se ZŠ i MŠ pro ně připravuje tematické literární hodiny v knihovně.
Během roku to bylo 32 akcí.
V odpoledních hodinách 1x měsíčně probíhají pravidelně literární pořady s knihou
pro malé děti.
Pro

dospělé

setkání

s autorem

MUDr.

Lamberkem,

autorem

několika

autobiografických knih, nebo promítání a besedy z cest.
Pronájem studovny je od července možný pouze pro zájemce nekomerčních zájmových
organizací za cenu 100 Kč za 1 hodinu pronájmu.
V průběhu rekonstrukce MÚ byly prostory studovny využívány k jednáním ZM a
některých komisí RM.
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Církve
19. února roku 982, před 1030 lety byl na Levém Hradci zvolen pražským (českým)
biskupem Vojtěch Slavníkovec. (příběh je popsán mimo jiné v publikaci Roztoky očima
staletí),
v roce 1947, při výročí 65 let od zvolení byl Svatovojtěšským oslavám na Levém
Hradci přítomen arcibiskup Beran,
v roce 1982, při tisíciletém výročí, v době tuhé normalizace přijel koncelebrovat mši
svatou osobně kardinál František Tomášek. Akce však nesměla být nijak veřejně
prezentována,
v dubnu v roce 1991 se konala první obnovená svatovojtěšská pouť. Hlavním
celebrantem byl pražský biskup J. Lebeda spolu s tehdejším roztockým farářem J.
Paďourem. Přítomni byli předsedkyně ČNR D. Burešová, kancléř K. Schwarzenberg, P.
Tigrid a další. Vzhledem k velmi špatnému počasí se objevil až v závěru i Václav Havel.
20. dubna 2012 se sloužila v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci řeckokatolická
mše, 21. dubna se uskutečnila Svatovojtěšská pouť na Levém Hradci,
15. a 16. září se konala na Levém Hradci Slavnost svaté Ludmily.
V roce 2012 bylo v Roztokách

pokřtěno
21 dětí, 2 dospělí,
pohřby s knězem
20
sňatky 3

Při nedělní bohoslužbě bývá v kostele cca 140 občanů, cca 60 dětí chodí na
náboženství.
O vánočních svátcích byly mše slouženy ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele
v Roztokách i v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci.
24. prosince
25. prosince
26. prosince
29. prosince
30. prosince
31. prosince

Roztoky
Roztoky
Levý Hradec
Levý Hradec
Roztoky
Levý Hradec

Štědrý den, 15.30 hod.
Slavnost Narození Páně, 10.15 hod.
Svátek sv. Štěpána, 10.15 hod.
Svátek Svaté Rodiny, 14.00 hod.
10.15 hod.
Mše svatá a Te Deum s požehnáním, 18.00 hod.
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P.P. Bubeníček sloužil mše také ve všech kostelích katolické farnosti Roztoky (její
působnost změněna v roce 2009 - viz kronika 2009).
Zatopení kostela sv. Klimenta na Levém Hradci:
K zatopení kostela po bouřce došlo s odstupem dvou týdnů hned dvakrát. Ve druhém
případě dokonce musel Pater Bubeníček přerušit mši (bylo to v sobotu) a vymetat proud
vody, valící se do kostela. V obou případech bylo zatopeno i podzemí se základy
románské rotundy. Důvodem byl nízko usazený práh kostela, špatně vyspádovaný terén
před vstupem a špatné odvodnění tohoto prostoru.
Proto bylo přijato opatření spočívající v úpravě terénu před vchodem, v osazení nového
vyššího kamenného prahu kostela a novém odvodnění dešťových vod mimo starý hřbitov
(na jaře bude ještě tato věc dokončena).
Práce sice nakonec koordinoval stavební technik Pražského arcibiskupství, ale město
přispělo rozhodujícím způsobem (40 tis. Kč) na tuto akci. Zatopení kostela přívalovým
deštěm by se tedy již nemělo opakovat.
Bylo by však záhodno se zabývat problémem vzlínající vlhkosti do kostela, což je věc
složitější a také nákladnější. Při archeologickém výzkumu spojeném se stavbou nové
hřbitovní zdi bylo zjištěno, že současný terén je o cca 110 cm vyšší, než původní, Vyplývá
z toho, že přibližně za každých 100 let se navýší vrstva humusu o 10 cm. Dalším
(neřešitelným) problémem je intenzivní zalévání hrobů. Voda se posléze stahuje do
základů kostela.
Je však třeba najít řešení, které bude respektovat tuto realitu (sdělil místostarosta S. Boloňský).
Pomoc Arménii:
Naše farnost se snaží pomáhat chudým v Arménii. Jsme v kontaktu s farností otce
Grigora Mkrtchyana.
Naši pomoc se snažíme zaměřovat především na pomoc dětem z chudých rodin.
V říjnu 2012 se vydali P.Petr Bubeníček a pastorační asistent Prokop Šatava opět do
Arménie.
Více v příloze kroniky.
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Církev československá husitská:
Diakonie CČSH vykonávala pomoc všem potřebným občanům Roztok a okolí
v těžkých životních situacích, dlouhodobě nemocným, osamělým. Asistenční služba dohled u nemocných, doprovod k lékaři, nezbytný nákup, byla poskytována nejen věřícím,
ale i ostatním občanům. Tuto záslužnou práci vykonává paní Helena Kantorová a
v letošním roce i druhá asistentka paní Vlaďka Drdová, která se zároveň stará o
organizaci kulturní činnosti církve pro děti i dospělé.
V rámci rozšiřování sociálních služeb pro roztocké občany založila také
minipůjčovnu kompenzačních a zdravotnických pomůcek, proto požádala občany, aby v
rámci sbírek přinesly také doma již zbytečné francouzské hole, berle, hůlky, trekové hole,
chodítka ortopedické ortézy, karimatky apod.
Z daru Letiště Praha byla zrekonstruována podlaha a pořízena nová sedací
souprava pro naše komunitní centrum.
Velikonoce v Husově sboru začaly už ve 29. března vázáním
velikonočních věnců, jarními květinovými vazbami a velikonočními
dekoracemi.
Na Květnou neděli 1. dubna byla v 9 hod. bohoslužba a ve 13.
hod. začal Velikonoční jarmark na farní zahradě. Živá zvířátka,
stánky s řemeslným i velikonočním zbožím, občerstvení, vázání
pomlázek a bohatý doprovodný program spolu s velikonoční výstavou i
hezké počasí přilákalo mnoho spokojených návštěvníků.
V rámci Velikonočního jarmarku 1. dubna vyhlásila CČSH soutěž o nejlepší
roztockou bábovku. V porotě zasedli vážené osobnosti jako starosta Roztok Jan Jakob,
biskup pražský CČSH doc. ThDr. David Tonzar a profesor Husitské teologické fakulty
UK Th.Dr. Zdeněk Kučera.
Na Velký pátek se konaly v Husově sboru Pašije a na Hod Boží Vzkříšení.
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Husův sbor také nabízí spoluobčanům při rekonstrukci MÚ svoje prostředí
ke konání civilních svatebních obřadů.
Jako každoročně organizovala CČSH sbírky šatstva pro humanitární pomoc:
23. března, 19. října.
Od října byla zahájena opět výuka křesťanské výchovy na faře v Husově sboru
CČSH, seznámení s příběhy Starého a Nového zákona, různými církvemi u nás,
světovými náboženstvími, křesťanskou etikou apod., pro děti od 5 let.
Léto ještě neskončilo, 1. září se na zahradě Husova sboru CČSH konala akce, která
byla původně zamýšlena pro amaterské hudebníky s doprovodným programem pro děti.
Setkání vyústilo v mimořádné setkání lidí, kterých se sešlo na dvě stě a poslední odcházeli
až po 22 hodině.
CČSH nabídla své prostory i divadélku Kvítko.
21. října se v Husově sboru CČSH konala divadelní představení pro děti a vernisáž
výstavy, kde vedle fotografií a kroniky spolku byly i některé loutky a rekvizity.
Připravena byla i malá loutkářská dílnička pro nejmenší. Výstava byla otevřena do konce
listopadu.
18. listopadu se konal v Husově sboru krásný koncert sester
Jarmily a Daniely Kosinových. a Jana Potměšila. Jarmila patří
k nejlepším mladým altistkám, Daniela Kosinová Valtová, která
nyní žije v Roztokách zastává funkci vedoucí klávesových
nástrojů v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK a spolupracuje s jinými předními
orchestry. Na zdejším koncertu se představila hrou na varhany a klavír.
29. listopadu se konala v rámci Křesťanské kavárny Adventní dílna, výroba
adventních věnců a dekorací.
Na první adventní neděli 2. prosince proběhla vernisáž výstavy „My tři králové
jdeme k Vám“ na jejímž naplnění se podílí školy, školky, kroužky, všechny šikovné děti.
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V době od 10. do 20. prosince uspořádala CČSH interaktivní výchovný hudební
pořad Září hvězda nad Betlémem, především pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Pořad plný koled,
vánočních lidových zvyků, křesťanských tradic spojený s prohlídkou vánoční výstavy.
24. prosince se konala odpolední příprava na Štědrý večer, prohlídka kostela, jesliček,
strom tajných přání, zpívání koled a promluva paní farářky.
26. prosince Hod Boží - slavnostní bohoslužba,
30. prosince bohoslužba na rozloučení s rokem 2012.
Více v příloze kroniky a v kapitole Kultura.
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Kultura
Divadélko Kvítko:
Rada města na svém jednání 5. září projednala dopis sl. K. Pohlové ze dne 29. srpna,
kterým informovala vedení města o nutnosti vyklizení prostor divadélka Kvítko z
budovy v Nádražní čp. 23 v souvislosti s blížící se demolicí bývalé továrny. Město
nabídlo k uskladnění mobiliáře své prostory.
Tím odstartoval konec éry divadélka pro děti v prostorách s
osobitým kouzlem, svou historií a atmosférou. 23. září se v 15 hod.
konalo poslední představení pro děti a v 17 hod. se divadélko
otevřeno všem bývalým i současným členům spolku, přátelům
loutkového divadla, sympatizantům divadélka i kolemjdoucím, kteří
chtěli nahlédnout.
Loutkářský spolek Kvítko existuje v Roztokách od roku 1977, prostory divadla byly
oficiálně otevřeny v listopadu 1985. V posledních letech divadélko kromě loutkářské
činnosti spolupracovalo i s několika začínajícími kapelami, probíhal tam filmový klub pro
mládež.
V listopadu letošního roku uplynulo 35 let od vzniku divadelního spolku
v Roztokách, takže je na co vzpomínat.
Poděkování všech členů patřilo panu Petru Pohlovi, který po dlouhá léta poskytoval
nezištně Kvítku nádherné prostory, MÚ za vstřícnost a náhradní prostory pro rekvizity,
divadelnímu souboru Loutky bez hranic, který odehrál první a zároveň poslední
představení Bramborovou pohádku, skupině Off line za krátké hudební vystoupení a
paní Lídě Císařové, která sehrála krátké divadelní představení z historie divadla pro
dospělé návštěvníky.
Našlo se hodně přátel, kteří radili, jak pokračovat dál a kam se uchýlit. Kvítko proto
žije dál.
Hned 21. října se v Husově sboru CČSH konalo divadelní představení pro děti a
vernisáž výstavy, kde vedle fotografií a kroniky spolku byly i některé loutky a rekvizity.
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Připravena byla i malá loutkářská dílnička pro nejmenší. Výstava byla otevřena do konce
listopadu.
Vlastivědný klub - občanské sdružení s dlouholetou tradicí, které sdružuje občany
s aktivním zájmem o přírodní, technické a kulturní památky naší vlasti, její historii i
současnost. Při své činnosti spolupracuje se Středočeským muzeem, kde navštěvují
komentované prohlídky výstav.
V letošním roce uspořádal klub 6 poznávacích zájezdů: Stříbro, Kladruby,
Pelhřimov, Želiv,
Nové město nad Metují,
Opočno,
Nelahozeves,
Děčín,
Poděbrady,
Roudnice.
Pokračování výstav z roku 2011, ve Středočeském muzeu (dále SMR):
-

do 15. ledna, Dárek z pouti - poutní a pouťové umění, SMR,

-

do 4. března, První dámy…osud?...poslání?...úděl?, Životy v paprscích slávy v šeru neviditelnosti, SMR,

Rok 2012:
-

2. února, Milan Šusta, fotografické obrazy, hotel Academic, do 31. března,

-

4. února, 1. skautský ples, sokolovna Roztoky,

-

10. února, Co se děje zvířatům, stane se i lidem…, SMR, do 13. května,

-

17. - 18. února, Masopust v Roztokách a Úněticích, sdružení Roztoč, Kravín
Únětice,

-

17. února, Masopustní vepřové hody, Tyršovo nám., Město Roztoky,

-

25. února, Co věděla Klára Kovalová /a musela zemřít/, Studio mladých, Na Růžku,

-

2. března, Školní ples, tělocvična žalovské ZŠ,

-

leden - březen, Divadélko Kvítko, 4 představení,

-

10. března, Mozaikování v Roztoči, sdružení Roztoč, také 2. prosince,
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-

24. března, Městský maškarní ples, hotel Academic, Město Roztoky,

-

30. března, Je Ferda nejlepší mravenec?, SMR, do 23. září,

-

31. března, Country bál, skupina Přehmat, restaurace Na Růžku,

-

1. dubna, Velikonoční jarmark, farní zahrada Husova sboru CČSH,

-

4. dubna, Martin Salajka, Sport, fotografie, hotel Academic, do 31. května,

-

4. dubna, Roztocký Babylon, hudební festival ZUŠ, hotel Academic,

-

26. dubna, Veřejný koncert žáků ZUŠ, Husův sbor CČSH,

-

27. dubna, Čarodějnice 2012, Restaurace U hřiště, Žalov,

-

27. dubna, Funk/rockový večer, hudební cyklus RR, Hostinec Na Růžku,

-

29. dubna, ROSA Chamber choir, Husův sbor CČSH,

-

29. dubna, Jarní maškarní rej pro děti, hotel Academic,

-

8. května, Veteráni 2012, 33. ročník, Soutěž elegance historických vozidel, SMR,

-

13. května, Komorní smíšený sbor Local Vocal, sdružení Roztoč, kostel sv.
Klimenta,

-

16. května, Taneční představení ZUŠ, hotel Academic,

-

25. května, Ještě jsme ve válce. Příběhy 20. století, komiks, SMR, do 2. září,

-

31. května, Absolventský koncert ZUŠ, Husův sbor CČSH,

-

1. června, Den dětí, Park na Tyršově náměstí,

-

2. června, Den na řece, okružní plavby na řece,

-

2. června, Zámeček 2012, hudební festival, občanské sdružení RR, SMR - park,

-

8. června, Camille Claudel, SMR, do 1. července,

-

9. června, ANIMA SOLLA, koncert komorního a pěveckého sboru z Rigy, kostel
sv. Klimenta Levý Hradec, sdružení Roztoč,

-

12. a 13. června, Divadelní loď Tajemství, Kotviště u přívozu, sdružení Roztoč,

-

14. června, Zahradní koncert ZUŠ, zahrada ZŠ,

-

28. června, výstava Surrealismus a fotografie, hotel Academic, do 8. září,

-

13. července, Ptačí svět řezbáře E. Šmejkala, SMR, do 2. září,

-

8. září, Den dětí a seniorů - zábavné soutěže, louka před MÚ, MÚ,
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-

8. září, Salon Zdenky Braunerové, Jiřinkové slavnosti, SMR, před ateliérem,

-

14. září, Gramoulinophone, divadelní loď Tajemství, sdružení Roztoč,

-

15. září, Slavnosti levého a pravého břehu, u přívozu Roztoky - Klecany,

-

21. září, Dětský svět a móda během 20. století, SMR, do 6. ledna 2013,

-

22. září, Kabaret jak Brno, Studio mladých, hostinec na Růžku, také 26. října,

-

23. září, Rozlučkové odpoledne s divadlem Kvítko,

-

5. října, Výstava obrazů Jozefa Ryzce, SMR, do 28. října,

-

6. října, Mozaikování, sdružení Roztoč, ateliér Roztoče,

-

14. října, Cesta kolem světa, dětské představení od 4 let, hotel Academic,

-

14. října, Když ty, tak já taky, miláčku, hotel Academic, Město pro život,

-

21. října, Divadélko Kvítko spolu s vernisáží výstavy 35let loutkářského spolku
Kvítko, Husův sbor CČSH, výstava do 25. listopadu,

-

1. listopadu, Podzimní slavnost s Beruška bandem, Rožálek Roztoky,

-

2. a 3. listopadu, Hraní s finskou kantelou, sdružení Roztoč,

-

4. listopadu, Pohádka divadélka Romaneto, hotel Academic,

-

4. listopadu, Kapsy plný šutrů, hotel Academic, Město pro život,

-

9. listopadu, Svátek světel, sdružení Roztoč, okolí Levého Hradce,

-

9. listopadu, Rytmy rovníku vol.II-Blabuburo, hostinec Na Růžku,

-

10. listopadu, Country bál s kapelou Přehmat, hostinec Na Růžku,

-

14. listopadu, Je zelená opravdu zelená?, hostinec Na Růžku,

-

17. listopadu, 17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii, Tyršovo nám.,

-

18. listopadu, Koncert písní a operních árií, Husův sbor CČSH,

-

23. listopadu, České vánoční ozdoby, SMR, do 27. ledna 2013,

-

24. listopadu, Festival Jelení ListoPádění, sdružení Roztoč, divadlo Tichý Jelen,

-

25. listopadu, Pohádka s překvapením, Kvítko, Husův sbor CČSH,

-

30. a 1. prosince, Knihotoč, vánoční knihkupectví, sdružení Roztoč,

-

1. prosince, Adventní věnce, sdružení Roztoč, školní jídelna,

-

2. prosince, Adventní neděle Středočeského muzea, SMR,
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-

2. prosince, Adventní koncert a vernisáž výstavy My tři králové…, Husův sbor,

-

2. prosince, Rozsvícení vánočního stromu, soubor ROSA, Tyršovo náměstí,

-

3. prosince, Adventní koncert na Levém Hradci, sdružení Roztoč,

-

5. prosince, Mikuláš s nadílkou v kostele, Husův sbor,

-

8. prosince, Vánoční trhy dětských prací, sdružení Roztoč, školní jídelna,

-

9. prosince, Karneval s Beruška Bandem, hotel Academic, cena 80 Kč,

-

13. prosince, Vánoční koncert ZUŠ Roztoky, Husův sbor,

-

14. prosince, Jamajské Vánoce, hostinec Na Růžku, RR,

-

16. prosince, ROSA, Adventní koncert České televize, přímý přenos,

-

21. prosince, Pojďme spolu do Betléma, pásmo koled, Husův sbor,

-

23. prosince, ROSA, Česká mše vánoční, J.J.R., sokolovna Roztoky,

-

23. prosince, Živé jesličky, sdružení Roztoč, Školní zahrada a Nám. 5. května,

-

31. prosince, Novoroční ohňostroj, Tyršovo náměstí.
16. prosince vystoupil roztocký komorní pěvecký sbor ROSA v Adventním koncertu

v pražské Loretě, který byl vysílán v přímém přenosu na prvním programu České televize.
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Muzeum
V letošním roce pokračovala velice úspěšná
výstava

zahájená

dámy…osud?

26.

poslání?

října

2011

-

„První

úděl? (Životy v paprscích

slávy - šeru neviditelnosti).
Tuto výstavu 20. ledna navštívila i současná
první dáma ČR paní Livia Klausová.
Výstava byla ukončena 4. března a shlédlo ji celkem 10 384 návštěvníků.
Stavební rekonstrukce kulturní památky - zámku v Roztokách u Prahy začala již v
roce 2011 a byla oficiálně (dle smlouvy firmy Subterra a. s., se zadavatelem Středočeským
krajem), ukončena ke dni 30. září 2012. Dne 10. října 2012 proběhla tisková konference k
ukončení stavebních prací za účasti zadavatele - zastoupeného hejtmankou Ing.
Zuzanou Moravčíkovou a vedení Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Středočeského kraje, zhotovitele - zástupců firmy Subterra a. s. a budoucích uživatelů
Středočeského muzea v Roztokách u Prahy zastoupeného jeho ředitelkou PhDr. Zitou
Suchánkovou. Přítomní novináři se zajímali o průběh stavebních prací, dosud vynaložené
náklady na stavbu a přípravu další etapy - instalaci expozic.
Kolaudační souhlas byl vydán Stavebním úřadem Roztoky dne 14. listopadu 2012.
Projekt rekonstrukce zámku včetně expozic by měl být ukončen k 28. říjnu 2013, ale
záležet bude na včasném uvolnění finančních prostředků ze zdrojů Středočeského kraje.
V opravované makovici věžičky

arkýře

byla

medaile, svitek, noviny,
mince a dopis klempíře.
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Po opravě byla do makovice krom starých dokumentů, (které jsou ofotografované),
přidána medaile Zdenky Braunerové od studenta z SUPŠ Turnov. Autorem návrhu je
Filip Bartoň, absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově, dále vzkaz
budoucím generacím, sestavený vedoucí odborného oddělení PhDr. Ivanou Kubečkovou a
kurátorkou historických sbírek Mgr. Marcelou Šášinkovou, připojen byl soudobý tisk.

8. září se konal již 9. ročník Salonu Zdenky Braunerové, Jiřinkových slavností, v
prostoru před ateliérem. Hlavní myšlenkou letos bylo seznámit přítomné se vznikající
pamětní medailí Zdenky Braunerové. Byl představen autor medaile, mladý výtvarník
Filip Bartoň, devatenáctiletý student Střední umělecko-průmyslové školy v Turnově
spolu se svým učitelem, akd. sochařem Pavlem Brožkem. Medaile je připravena k ražbě, je
otázkou času a finančních prostředků, kdy bude medaile ve více exemplářích.
Součástí slavností byla i dražba nádherných květinových aranžmá, kterou odborným
slovem doprovázela Jarmila Skružná. Výtěžek akce byl věnován ve prospěch umělecké
činnosti mladého výtvarníka.
Velice kvalitní byla také hudební a pěvecká část akce: Dvořákovy Moravské
dvojzpěvy přednesla předsedkyně Salonu Zdenky Braunerové paní Zdenka Kloubová za
doprovodu sourozeneckým duem studentek AMU.
Z činnosti Středočeského muzea:
Den Země - Co se děje zvířatům, stane se i lidem, 19. a 20. dubna pro školy, 22.
dubna pro veřejnost,
Návštěva u paní Můzy Zdenky Braunerové, 19. května,
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jednodenní dramatická dílna, věnovaná životu a dílu malířky,
Muzejní noc, 16. června,
výtvarná dílna Ferdy Mravence a s Ferdou u táboráku,
Adventní neděle s rozsvícením vánočního stromu.
V letošním roce vydalo Středočeské muzeum jubilejní Vlastivědný sborník č. 30, který
je věnován OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU První dámy - osud, poslání, úděl.
Publikované příspěvky zazněly na odborné konferenci konané k loňské výstavě o prvních
dámách republiky. Zájemci mohli zakoupit knížku v pokladně Středočeského muzea za
130 Kč.
Více informací v kapitole Kultura, v příloze kroniky a prezentaci Rok 2012 - Roztoky.
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Roztoč
Letošní Masopust byl patnáctý - jubilejní ve dnech 17. a 18. února.
Vše začalo půjčováním masek již od 16. února, 17.
v pátek město uspořádalo Vepřové hody na Tyršově
náměstí a od 16 hod. se uskutečnila obchůzka v části
„Na Vrškách“.
18. v sobotu se z důvodu rekonstrukce zámku začalo na
Školním náměstí, a to Slavnostním křestem Únětického masopustního speciálu - 110
černá. Následoval rej maškar, korunovace Královny Masopustu, předání masopustního
Práva, defilé masek a průvod se vydal na cestu k Holému vrchu, kde se k roztockému a
únětickému masopustnímu průvodu poprvé připojili i Suchdolští.
Společné setkání na Holém vrchu, kde se stovky lidí drží za ruce a tančí kruhové
tance je základní filozofií sdružení Roztoč - vzájemné potkávání a sdružování lidí.
V únětickém Kravíně vše vrcholí a o zábavu rozhodně není nouze.
Na přípravě a konání Masopustu se vždy podílí množství dobrovolníků, v letošním
roce jich bylo 96.
V jarních měsících se ateliér Joe zúčastnil výstavy v muzeu Stará čistírna v Bubenči
Vodníci a hastrmani. Výstava byla soutěžní a první místo za malbu ve věku 7 - 11 let
získala Kateřina Lednická - 8 let.
17. března se taneční soubory Po špičkách a Na patě, které působí při sdružení
Roztoč zúčastnily mezikrajové přehlídky pantomimy a pohybového divadla Otevřeno
2012. Dočkaly se nejen diváckého ohlasu, ale i ocenění poroty. Choreografie Pod
kloboukem byla vybrána do celostátního kola této přehlídky v dubnu v Kolíně.
27. března se konala v Kongresovém sále hotelu Academic Krajská postupová
přehlídka dětských skupin scénického tance pro Středočeský kraj Roztoky 2012. Je
výběrovým kolem pro 29. celostátní přehlídku dětských skupin scénického tance Kutná
Hora 2012. Sdružení Roztoč - pořadatel krajské přehlídky bylo pověřené střediskem pro
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kulturu při MK ČR NIPOS-ARTAMA. Vystoupilo 11 tanečních souborů s 21
choreografiemi. Naše město bylo reprezentováno třemi vystoupeními (TS a TK Po
špičkách - Pořád tiká…, Ptáčci v peřinkách, Na co si zahrajeme? Autorkou choreografií
byla Zuzana Smugalová.
Porotci se zaměřují kromě choreografie např. na držení těla a originalitu, na výběr
skladby, kostýmů, rekvizit, světle a orientace v prostoru.
Nejzajímavější vystoupení byly navrženy na 29. celostátní přehlídku scénického
tance konanou v Kutné Hoře. Mezi vybranými byla i roztocká choreografie Pořád tiká...,
tanečního souboru Po špičkách, kde měla také velký úspěch.
Na festiválku současného amatérského tance v Praze v DDM Ulita obdržel TS Po
špičkách hlavní cenu poroty, kterou okouzlilo tančení Na sv. Jána.
18. dubna se konala Valná hromada sdružení Roztoč, setkání členů a příznivců
sdružení.
V letošním roce se sdružení stalo organizátorem tvořivé dílny v programu Grundtvig
- Celoživotní vzdělávání dospělých. Účastníci se na týdenním kurzu (17. - 21. 6.)
seznámily s tvorbou klasických marrionet a s vytvářením originálního autorského
loutkového představení. Výsledky mezinárodního týmu (21 účastníků, z toho 19 cizinců)
bylo představeno na Zahradní slavnosti, která proběhla jako uzavření školního roku, 21.
června na Levém Hradci, na louce u kostela sv. Klimenta. Program byl bohatý, jako
přehlídka vykonané práce, byla předvedena hudební a taneční čísla kroužků.
Koncem června se uskutečnila také výstava výtvarných kurzů Ateliéru JoE,
Semišová myš a Keramika.
Žákyně Sára Farfánová (4 roky), z ateliéru JoE Lady Krupkové Křesadlové, získala
za svou výtvarnou práci medaili Lidická růže - nejvyšší ocenění na 40. ročníku
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2012. Mezinárodní odborná porota
posuzovala více než 26 064 prací od dětí z 67 zemí světa a udělila přes 1400 ocenění.
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Další žákyně z ateliéru JoE, Anna Lebedová a Karolina Koutenská získaly čestná
uznání za ilustrace k pohádce Slavík a růže.
V srpnu nově proběhl týdenní tvůrčí pobyt pro děti na statku na Vysočině.
Výstavba nového modulového pavilonu sdružení Roztoč:
Sdružení Roztoč mělo dosud pronajaté prostory v ZŠ smlouvou do roku 2015.
Vzhledem k nedostatku učeben měl prostory uvolnit pro potřeby ZŠ k 1. září 2012.
Uvolněním prostor byl podmíněn pronájmem pozemku města pro výstavbu nového
kontejnerového pavilonu. RM souhlasila s pronájmem pozemků na jednání 2. dubna a
2. května, viz kapitola Město Roztoky. Smlouva o pronájmu pozemků vedle Městské
knihovny byla MÚ podepsána až 14. srpna 2012. Termín vyklizení se vzhledem k
uvedeným okolnostem posunul. Na pronajatém pozemku však ještě 14 dnů parkovala
auta a stroje pro vybudování chodníků a položení optických sítí v ulici Jungmannova.
Stavební práce začaly už koncem září. V říjnu byly hotovy základové pilíře a
budovaly se přípojky pro kanalizaci, elektřinu, vodu a
plyn. 4. listopadu se na místě stavby odehrál slavnostní
rituál poklepání základových pilířů nového domu. Bylo
zakopáno několik ochranných talismanů do základů a
popřán zdar stavbě. 8. listopadu již přijel modulový dům.
Ještě dva týdny trvala montáž a připojení na sítě.
Do konce tohoto roku byla hotova holá stavba, vnitřky a zařízení si Roztoč
vzhledem k finančnímu omezení zajišťuje svépomocí v zimních měsících.
Sdružení Roztoč na výstavbu svého domku získalo do 31. prosince 2012 tyto
prostředky:
-

od MŠMT z odboru pro mládež

1 320 000 Kč

-

soukromí dárci

172 621 Kč

-

MÚ Roztoky

130 000 Kč

z prostředků Letiště Praha v rámci projektu Dobré sousedství.
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Chybělo půl milionu, které sdružení Roztoč investovalo do přípravy projektu Domu
volnočasových aktivit v Palackého ulici na místě bývalé ubytovny, kde nakonec vyrostla
kontejnerová MŠ. Stále je peněz málo.
Modulový domeček pro Roztoč je jednoduchý přízemní
objekt o ploše 120 m2, který je umístěn na pozemku
města za knihovnou v Jungmannově ulici. V objektu se
nachází 1 větší ateliér, 1 malý ateliér určený zejména
pro individuální výuku a zázemí - sklad, čajová
kuchyňka a sociální zařízení. Objekt je řešen jako bezbariérový.
V novém školním roce 2012/2013 slavil Roztoč 15 let své činnosti. Je to sdružení
pečující o kulturní prostředí města a obohacování kvality jeho života. Začínalo s 50
dětmi, nyní do kroužků a kurzů chodí pravidelně 350 dětí. Kroužky mají i v Úněticích a
drobné aktivity v Libčicích.. Musíme mu upřímně popřát plno dalších nápadů a energie
do dalších let.
Výuka od září probíhala ve stávajících prostorech sdružení, ateliéru Roztoč v budově
školní družiny a v ateliéru řemeslné výroby v Havlíčkově ulici.
Kroužky a kurzy pro rok 2012/13 v příloze kroniky.
Novinkami v nabídce jsou Dětský sbor, Včelařství a Tvořivé dílny pro dospělé.
Od 2. do 4. listopadu proběhlo hudební setkání s finskou kantelou. Byly to hudební
dílny určené rodičům s dětmi, které vedly lektorky z finské hudební školy. Cantela tradiční finský drnkací nástroj se výborně hodí na muzicírování s dětmi.
Setkání bylo pořádáno v rámci projektu Grundtvig Partnerství (mezinárodní projekt
podporující vzdělávání dospělých v oblasti hudby).
23. prosince se všichni těšili na Živé jesličky. V letošním roce ale vůbec nepřálo
počasí, lilo jako z konve. Jesličky se přesto konaly a byl to opravdu heroický výkon od
pořadatelů i účinkujících.
Více informací v kapitole Kultura, příloze kroniky a prezentaci Rok 2012 - Roztoky.
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Rožálek
Roztocké mateřské centrum stále sídlí v suterénu budovy školní jídelny v Havlíčkově
ulici.
Hernička je sice malá, ale nabízí prostor pro zájmy těch nejmenších návštěvníků až
po dospělé, kteří v Rožálku navštěvují kurzy jazykové, vedené rodilými mluvčími
(angličtina, italština, němčina), či pohybové (aerobik, zumba).
Děti a jejich doprovod mají na výběr z pestré škály kroužků.
Pravidelný harmonogram:
Pondělí: 9.00 - 10.30

Miminka (masáže, říkanky, herna)

10.30 - 11.30

VÝTVARKA a volná herna pro nejmenší

Úterý: 9.00 - 12.00

„SLUNÍČKA“ - program pro děti od 3 let

15.30 - 17.00

„Hraní všemi smysly“ (keramika, herna s prvky montessori
pedagogiky)

Středa: 9.00 - 10.00
9.00 - 12.00

„SLUNÍČKA“ - program pro děti od 3 let

18.30 - 19.30

Italština začátečníci

19.30 - 20.30

Italština pokročilí

Čtvrtek: 9.00 - 10.30
10.30 - 11.30

Pátek:

němčina

BATOLATA - říkanky, zpívánky, opičí dráha, herna
VÝTVARKA a volná herna pro nejmenší

6.00 - 17.00

flétnička

7.00 - 17.45

angličtinka pro nejmenší

9.00 - 10.00

Aerobik

10.30 - 11.30
9.00 - 12.00

Angličtina
„SLUNÍČKA“ - program pro děti od 3 let

V roce 2012 byly připraveny také jednorázové společenské a kulturní akce, zaměřené
především na rodiny s malými dětmi:
-

Bazárek dětského oblečení (jarní a podzimní)

-

Karneval
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-

Vítání jara s Beruška Bandem

-

Cesta za pokladem

-

Den otevřených dveří

-

Podzimní slavnost s Beruška Bandem

-

Mikulášská besídka

-

Návštěva Farmy Hole
Pro velký ohlas rodičů byl rozšířen adaptační program Sluníčka (aneb tři hodinky bez

maminky) kde si děti během hraní a tvoření vyzkoušely, jaké to asi bude v opravdové
školce,
jedenkrát za měsíc navštěvovaly jezdeckou stáj na Suchdole a strávily příjemné
chvilky na hřbetě koní,
novinkou v roce 2012 bylo fotografování s profesionálem v exteriéru a
"Svatomartinská" lampionová cesta.
V letošním roce si zájemci mohli v mateřském centru zapůjčit nafukovací skákací
hrad.
Město Roztoky svými granty podpořilo Vítání jara,
Podzimní slavnost, Maškarní a Mikulášskou besídku, dále
činnost mateřského centra podporují dobrovolníci z řad přátel
a rodičů, takže si děti mohou užívat velmi pestrý program.
Více informací v příloze kroniky a prezentaci Rok 2012 - Roztoky.
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Lexik
Od začátku roku 2012 vzdělávací centrum Lexik posunul koncepci své činnosti.
Bylo ukončeno cvičení a další zaměření se soustředilo na jazykové vzdělávání pro dospělé
i děti a intenzivní činnost na edukačních projektech pro děti se specifickými poruchami
učení (SPU).
Kromě tradičních kurzů angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny a
italštiny pro děti i dospělé vyhlásil jazykové i počítačové kurzy pro seniory, kurzy jazyků
na cesty a dovolenou, semináře a přednášky.
Již druhým rokem je Lexik zapojen v mimoškolní části do projektu ZŠ Roztoky
Šance pro všechny. Zlepšení studijních výsledků velkého procenta zúčastněných žáků
bylo nejen dokladem smysluplné činnosti, ale stalo se i inspirací pro rozšíření aktivit
v oblasti specifických poruch učení (jako je dyslexie, dysgrafie, apod.) směrem k dalším
dětem, i předškolního věku.
Na konci loňského roku byly zahájeny dva projekty spolufinancované Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Jeden byl realizován v mateřských školách v Karlovarském kraji s názvem Rovné
příležitosti předškolákům Karlovarského kraje a druhý probíhal na Plzeňsku pod názvem
Rovné příležitosti pro předškoláky. V obou projektech se diagnosticky podchytily děti
s podezřením na SPU, pracovalo se s pedagogy, rodiči a na reedukaci dětí ve speciálním
kroužku zaměřeném na včasnou nápravu potíží. Metodiku práce s dětmi vypracovala
přední speciální pedagožka v republice doc. Paed. Dr. Olga Zelinková, CSc.
Díky projektům mohly být nejen finančně ohodnoceny, ale i materiálně vybaveny
školky potřebnými pomůckami. Spolupráce v obou krajích byla velmi dobrá.
Koncem roku byly tyto úspěšné projekty v deseti MŠ na Karlovarsku a Plzeňsku
dokončeny. Lexik pomáhal více než 120 dětem v předškolním věku s rizikem specifických
poruch učení (SPU). Poskytl také odbornou praxi 25 pedagogům v těchto regionech.
Výsledkem byla kompletní edice publikací pro rodiče a učitele věnovaná péči o děti
předškolního věku s rizikem SPU.
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Od února byl otevřen nový všestranně vzdělávací kurz „Malý objevitel“ pro
předškoláky, kde děti hravou formou využívaly experimenty nebo vlastní tvorbu
v různých řemeslných technikách. Kurz byl velmi oblíben, takže měl další pokračování.
Novinkou byla také Pohádková angličtinka pro předškoláky, pro dospělé pak
Angličtina nebo Španělština na cesty.
Hostující hudební školička YAMAHA zajišťovala hudební výchovu i pro děti ve
věku MŠ.
V květnu proběhly přednášky „Jak zvládat konflikty v praxi“ a v červnu seminář
„Návrat do práce po rodičovské dovolené z pohledu zákoníku práce“.
Koncem srpna se tradičně konal letní tábor SOS s angličtinou a Rozjezd před školou
s češtinou a matematikou.
V letním novinářském táboře si mohly děti vyzkoušet Jak se píší noviny!
Na závěr vznikl i nový časopis za pomoci místní počítačové techniky pro děti i dospělé.
Koncem prázdnin se Lexik přestěhoval do své nové budovy Obránců míru 2348.
Slavnostní otevření bylo 2. září, spojené se dnem otevřených
dveří a prvním zápisem na jazykové kurzy.
Výhodou je sídlo v klidné části Roztok na dohled od
dětského hřiště a skateparku. V přízemí jsou samostatné
prostory Lexiku s recepcí, halou a sociálním zařízením,
v příjemném prostředí je možno si dát i pití nebo dobrou kávu.
Jazykové kurzy byly nyní rozšířeny o portugalštinu, finštinu - kurzy vedené rodilými
mluvčími a specializované konverzační kurzy: Angličtina o současné politické a
ekonomické situaci, Angličtina, nová media a technologie nebo Porovnání britské a
americké angličtiny - fráze a jejich úskalí v užití, slang apod. Pro studenty pak příprava
k maturitám.
3. prosince se konala zajímavá přednáška žalovského občana pana Tomáše
Kratochvíla Základy digitální fotografie a jak správně vybrat digitální fotoaparát, která
pro zájem o tuto problematiku bude pokračovat i v roce 2013.
Více informací v příloze kroniky a prezentaci Rok 2012 - Roztoky.
72

Sport
7. ledna opět vyrazilo 600 účastníků na Tříkrálovou Okoř 2012, kterou pořádá
každoročně Asociace TOM Roztoky. Přes rekonstrukci zámku bylo vstřícností
Středočeského muzea pro cíl pochodu poskytnuto zázemí ve stodole v zámeckém parku.
Stodola byla skvělou kulisou k šermířskému vystoupení dvou členů skupiny Bohém.
Roztocké turistické oddíly uspořádaly 2. června jako každoročně Pohádkový les,
procházku lesem plnou překvapení a pohádkových postav, za torzem Maxmiliánky.
V polovině září Mirek Košťál, zvaný Miki, zakladatel roztocké turistiky mládeže TOM, oslavil v plné svěžesti osmdesáté narozeniny.
TJ Sokol:
Po týdenní přípravě dobrovolníků z řad Sokola a vydatné
pomoci SDH se na bývalém kluzišti, nyní
antukových kurtech začalo v Roztokách bruslit.
Byla

rozšířena

i

nabídka

občerstvení.

V dopoledních hodinách využívala kluziště hlavně ZŠ, odpoledne ostatní ve všech
věkových kategoriích. Škoda, že v druhé polovině února nastala obleva.
TJ Sokol realizovala na jaře ve svém areálu malé dětské hřiště. Zatím je to několik
herních prvků, betonový stůl na stolní tenis a čtyři lavičky. Náklady činily 96 894 Kč,
z toho 87 204 Kč tvořila dotace od SZIF, MAS Přemyslovské střední Čechy z .s. p. o.
Nejvíc si hřiště užívají děti ze sportovního kroužku Sporťáček, kde pod vedením
Martiny Saskové probíhají sportovní dopoledne pro děti od 3 do 5 let.
23. září se konalo již čtvrté Sokolení. V celém areálu bylo rozestavěno
9 pohádkových postaviček, u kterých děti plnily úkoly. Letos přišlo s rodiči 70 dětí.
15. prosince se konalo v tělocvičně. Uspávání čertíků. Pro děti bylo připraveno 13
čertích úkolů. Nejvíce se líbila cesta do pekla, ale i celý další program.
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10. června se konal Sletový přebor předškoláků, pro
(ročníky 2005-2009). Spolu s rodiči přišlo 37 závodníků.
Program: atletika - běh na 40m, skok z místa do dálky, hod
tenisákem (2 pokusy), a míčový trojboj, házení a kopání
míče do florbalové branky a do koše, který pro akci vyrobil
pan Libor Kysela, (10 pokusů). Všechny děti se snažily a získaly diplom za reprezentaci
jednoty, perníkovou medaili, kšiltovku a zvířátkový bublifuk.
Volejbal:
V letošním jubilejním roce - 10 let od znovu obnovení mužského volejbalu
v Roztokách vyhrála roztocká reprezentace soutěž mužů 2011/2012 a pro sezonu
2012/2013 postoupila do 1. třídy krajské soutěže. Bohužel roztocká tělocvična nesplňuje
parametry pro tuto úroveň soutěže, takže domácí zápasy musí hrát v tělocvičně FTVS
UK v Praze - Vokovicích. Všechna utkání se hrají v hale.

Tabulka výsledků v příloze kroniky

Na závěr oslav 150. výročí založení Sokola se v říjnu konal turnaj v nohejbale dvojice. Přihlásilo se 15 družstev z různých oblastí Čech. Turnaj byl vypsán jako
otevřený, bez omezení výkonnosti, pohlaví i věku. Úroveň byla vynikající, hráli i hráči z
vyšších soutěží. Všichni odehráli vše až do konce, začalo se v 9 hod. a končilo po 17 hod..
Atletika:
Roztocká přípravka soutěží v závodech na dráze kde zúročuje svoji zimní a jarní
přípravu v tělocvičně. Mladí atleti (ročníky 2001-2004) pod vedením trenérů Františka
Tomišky a Martiny Matasové se zúčastnili Krajského přeboru Středočeského kraje
soutěže družstev a skončili na skvělém 3. místě!.
Program: 60m z nízkého startu, dálka z místa, hod medicimbálem, štafeta 8x200m
na běžeckém ovále.
Štafeta získala po velkém boji 3. místo, v hodu medicimbálem obsadil Jakub Stezka
z 90 závodníků 4. místo, a Viktoria Hudzak 8. místo.
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Fotbal:
23. června se konaly na fotbalovém hřišti oslavy u příležitosti 100 let
založení fotbalu v Roztokách. Byl připraven bohatý sportovní i
kulturní program. Nejdříve se vystřídala všechna mužstva, od
nejmladší přípravky po starou gardu. Všichni bez rozdílu i v horkém
počasí předváděli úžasné výkony, které ocenil i prezident SK
Roztoky, Tomáš Novotný. Největším tahákem byl závěrečný zápas
se Slavojem Houslice, týmem z filmového Okresního přeboru, který
skončil divokou remízou 9:9.
Jedním z hlavních bodů programu bylo slavnostní ocenění bývalých úspěšných hráčů,
trenérů a funkcionářů. Byly to hráči, kteří hráli nejvyšší soutěž, která se po válce hrála,
Pražský přebor. Že to stále umí, dokázali v zápase se současným mužstvem B, nad
kterým zvítězili 3:0. Oceněni byli: Marek Brajer,
Daniel Mašek,
Karel Tříska,
Ondřej Jakoubek,
Vladimír Svoboda,
Martin Čížek - poslední dva stále hrají.
Oceněni byli také bývalí funkcionáři:
Petr Turoň a Jaroslav Drda (bývalí předsedové SK Roztoky) za neúnavnou práci pro
klub, Václav Kapitán - úspěšný trenér hlavně mládeže a správce, bez kterého si chod
klubu nedovedl nikdo představit,
Jiří Mühlberger, in memoriam, duše roztockého fotbalu od 60. let.
Výsledky zápasů:
ml. přípravka Roztoky - Motorlet
ml. žáci Roztoky - Staré Splavy
st. žáci Roztoky - Motorlet
st. garda Roztoky - Motorlet
dorost Roztoky - AC Sparta ženy a juniorky
B Roztoky - bývalí hráči SK Roztoky
A Roztoky - Houslice
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3:5
1:0
3:3
2:2
3:3
0:3
9:9.

Na závěr večera vystoupila skupina TYP a původně ostýchaví tanečníci se pořádně
rozjeli.
Město poskytlo SK Roztoky na organizační zajištění oslav dar v hodnotě 27 000 Kč.
V nové fotbalové sezoně si naše mužstva vedou úspěšně. Do soutěží FAČR je
přihlášeno 7 mužstev.
-

mladší přípravka: zatím vždy na bedně,
starší přípravka: zatím vždy vyhrála,
mladší žáci: jedna prohra,
starší žáci: jedna remíza, jinak výhry,
dorost: v I. tř. Středočeského kraje 26 vítězných zápasů,
A mužstvo: vede III. třídu,
B mužstvo v horní polovině tabulky,
nejmenší: 4 - 6 let: na tréninky jich chodí stále více, poděkování trenérům panu
Čížkovi a Šaljičovi za trpělivost a elán se kterým se jim věnují.

Oddíl orientačního běhu v tomto roce pořádal tyto závody:
4. března
závod Pražské zimní ligy
6. června
závod Pražského poháru žactva,
23 - 24. června
Mistrovství republiky v rogainingu.
O Tenisovém areálu Žalov
Tenisový areál je vybudován na místě stodoly, která byla
součástí zemědělské usedlosti otce pana Vojtěchovského.
Protože objekt nebyl využíván k původnímu účelu a byl
zchátralý, rozhodl se pan Vojtěchovský mladší území
bývalého statku přeměnit na malý sportovní areál.
V roce 2005 bylo započato s výstavbou 1. části - tenisového areálu a na začátku
května roku 2006 byl zahájen letní sezónou provoz.
V říjnu roku 2006 pak byla postavena vytápěná
přetlaková hala, umožňující hrát tenis i v zimě.
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V polovině dubna r. 2007. skončila složením přetlakové haly zimní sezóna a završil
se tak první rok provozu.
Od samého počátku působí v TA Tenisová škola, která ho na
základě smlouvy o spolupráci využívá k výuce tenisu především
mládeže.
Kromě TŠ využívá areál i veřejnost z Roztok a blízkého okolí.
V r. 2012 už končila sedmá letní sezóna a od října začala sedmá zimní, pro TŠ je
vyhrazeno každý týden od pondělí do pátku téměř 50 tréninkových hodin. Kromě toho
jsou zde pořádány i víkendové turnaje a prázdninové
intenzivní kurzy výuky tenisu.
V roce 2010 byl založen tenisový oddíl SK Žalov, který
v TA hraje svá soutěžní utkání. Oddíl má družstva
mladších, starších žáků a dospělých.
V plánu je vybudování haly pro badminton.
Provozovatelem areálu je OSTOJ s.r.o., jehož je pan Vojtěchovský jednatelem.
Podklady k článku poskytl pan Karel Vojtěchovský, září 2012.

15. prosince se uskutečnil již 5. ročník vánočního tenisového turnaje roztockého LTC
ve čtyřhrách, zúčastnilo se 8 deblových párů. Zvítězil pár Z. Beňaček, R. Skobla, druhé
místo pár M.Pastyřík, M. Kopecký, třetí byli J.Suvajdžič, M Cabalka.
V tanečním sále ZUŠ probíhaly Kocouří cviky - aby záda nebolela, zdravotní cvičení
pro nápravu vadného držení těla, bolestem zad pro všechny věkové kategorie, 60 min.,
cena 150 Kč.
Skauti organizovali v únoru letošního roku 1. skautský ples, jehož výtěžek byl určen
na opravu střechy dívčího srubu. Začátkem října dali ve skautské osadě v Máchově ulici
střeše úplně nový kabát.
21. srpna - pošesté na Řivnáč!

77

Gabriela Jílková - další titul!
Při posledním podniku seriálu MMČR v kartingu se jí podařilo vyhrát poslední dva
závody a tím získat již 4. titul Mistra ČR v kartingu. Ve třídě Rok senior je to titul
první.
V letošním roce také poprvé startovala s formulí Renault 2.0 v mistrovství FIA
zóny střední Evropa na mosteckém autodromu. Ze 24 pilotů obsadila sedmé, poté 6.
místo, mezi Renaulty byla nejrychlejší. Před ní skončili jen závodníci se silnějšími
formulemi 3.

Sestry Radka a Tereza Cihlářovy spolu s Kateřinou
Brabcovou dokázaly obhájit mistrovský titul v kategorii
tříčlenných týmů na mistrovství světa ve sportovním
aerobiku FISAF, 16. - 19. října 2012 v holandském
Dordrechtu. Na závody se připravovaly zhruba
3 měsíce, 6x týdně.

VOKO - cyklistický závod horský kol, vždy jednou v měsíci, nejblíže 21. Start Tyršovo
náměstí.
Více v příloze kroniky a Prezentaci Rok 2012 - Roztoky.
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Okolí Roztok
Na protějším břehu řeky Vltavy byla prodloužena již dříve vybudovaná cyklostezka
z Troje až ke Klecanům. Přes území Klecan bude snad dotažena v roce 2013. V tom
případě bude možné jet po asfaltové cyklostezce od Trojské lávky podél vody, přes přívozy
v Podbabě a Sedlci až k přívozu Klecany - Roztoky.

V Úněticích bylo 16. června pestrým programem oslaveno 1. výročí znovuotevření
pivovaru.
18. a 19. srpna se v Únětickém pivovaru konalo posvícení.
Ve Velkých Přílepech byla otevřena druhá ženská věznice v naší republice. Vznikla
v prostorách bývalých kasáren a azylového zařízení. Má kapacitu 151 míst a jsou v ní
ženy odsouzené do kategorie věznice s dohledem a dozorem.
V Libčicích se 10. června konal další ročník festivalu „Tichý hlas pro svatou zemi“.
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Počasí
V říjnu letošního roku spustil p. Vojtěch Sedláček zkušební provoz první roztocké
meteostanice, jejíž výstupy dal k dispozici městu. Aktuální počasí se mohlo najít na
webových stránkách města. K dispozici bylo i mnoho jiných zajímavých informací např.:
chlad větru, index horka, rosný bod, vlhkost vzduchu, poryvy větru, doba východu a
západu slunce a další. Součástí je i krátkodobá a dlouhodobá předpověď počasí.
Přehled počasí roku 2012:
2. leden byl nejteplejší od roku 1988, v Roztokách 10oC, celkově byl překonán
teplotní rekord na 14 místech, v Klementinu ne, tam bylo v roce 1921 ještě tepleji. V ČR
bylo tepleji než v Athénách. Až na přelomu ledna a února se ochladilo, 30. ledna -8oC,
31. -10oC, přes den 0oC, slunečno, vysoký tlak ze Sibiře a bylo hůř.
Mrazy nepolevovaly u nás ani v Evropě, v Roztokách 6. února -17oC, přes den -10o,
teplotní rekord byl překonán na 93 stanicích v ČR, největší mráz byl naměřen na stanici
Kvilda-Perka, -39,4o (u Jezerní slati). Průměrná denní teplota v Praze byla -12,5o,
dlouhodobý průměr je +1,5oC. 7. února napadl poprašek sněhu, bylo pouze -14o, přes den
-8oC.
Praskaly koleje,

voda,

promrzlé

řeky, tlouštka ledu

dosahovala

40cm,

obava

z ledových povodní.

Mrazy

zasáhly

celou

zamrzaly i kanály

Evropu

až
a

v Benátkách, trvaly

14 dnů.
Březen začal krásným sluníčkem, ve 13 místech Česka padly první březnový den
rekordy, bylo až +16oC. 16. března bylo nejtepleji v Dobřichovicích +22,4o, v Příbrami
padl rekord pamatující císaře Františka Josefa I., bylo +22,4o, dosud 15,1o v roce 1899.
17 stanic hlásilo více než 20o. 17. března padaly teplotní rekordy na 134 místech v ČR, i
v Klementinu 20,3o, Dobřichovice 23,9o měřeno ve 14 hod., kolem 20o vydrželo až do
konce měsíce - sucho, nebezpečí požárů.
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Začátkem dubna ochlazení, vítr, koncem dubna a začátkem května až 30o, opět
padaly rekordy. Roztoky 1. května 29o, v noci 23o.
3. května přívalová povodeň Sázava. „Ledoví muži“ nás nevynechali, zima, v noci
3o, den 10o v Roztokách, jinak i mrazíky, pomrzla sadba, koncem května zákaz ohňů,
veliké sucho.
Červen - prší, koncem června 30o, bouřky, 2. července z bouřek - přívalové povodně
Klatovsko.
7. července 32o, vedro, v noci silné bouřky. Středočeští hasiči vyjížděli k 50 případům.
Většinou popadané stromy, větve na silnicích, zatopené sklepy. V Roztokách došlo při
přívalovém dešti během 14 dnů dvakrát k zatopení kostela na Levém Hradci, více v kapitole
Církve.

Hůře na tom byli na Královehradecku, Náchodsku, Vysočině, Jižní i Severní
Moravě.
Koncem července 33o - léto teplé, občas déšť, příjemné.
20. srpna - teplotní maximum, Střední Čechy - nejvyšší teplota Dobřichovice 40,4o,
Řež 39,8o, jinde 35 - 38o, na horách 30o - padl rekord z roku 1983.
Podzim průměrný,

27. října prudké ochlazení, 1o,

sníh, hned zmírnění.

Na Vánoce obleva, která ale rozdělila republiku - na západě až 15o, Jižní Morava
měla bílé Vánoce, Roztoky 12o. 23. celý den lilo, 24. prosince sluníčko a teplo.
Na Štědrý den byly překročeny teplotní rekordy na 33 místech v ČR. Vzestup řek:
2. stupeň Berounka, Úslava. 25. prosince řeky klesají, teplotní rekordy překročeny na 32
stanicích.
Rozdíly v ČR - Železná Ruda 13,1o, Žatec 16,2o, na Moravě těsně nad nulou, Roztoky
ve 12 hod. 4o, večer 8o, 31. prosince 5oC.
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Loňský rok byl velmi teplý, spočítali meteorologové. Průměrné měsíční teploty byly
často nad normálem vypočteným pro období 1970-2000. Největší rozdíl zaznamenali v
listopadu, který měl oproti normálu vyšší teploty celých 26 dnů.
Z dvanácti měsíců roku 2012 byly pod průměrem jen tři. V únoru byla odchylka od
normálu -4,3 °C, v říjnu -0,5 a v prosinci -1,1 stupně Celsia.
Ve všech ostatních měsících minulého roku byla průměrná teplota nad normálem,
nejvíc v listopadu, uvedli meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu.
Rok jako celek byl ve srovnání s normálem období let 1970 až 2000 teplejší přibližně
o 0,7 stupně Celsia.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/rok-2012

Více informací v příloze kroniky a prezentaci Rok 2012 - Roztoky
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Rejstřík
100 let fotbalu
17. listopad
advent
AMADET,a.s.
Arch Desing, s.r.o.
atletický stadion
církev CČSH
Connect plus s.r.o.
cyklostezka
den dětí a seniorů
den dětí
diamantová svatba
divadélko Kvítko
dostavba ZŠ
dotace
dům s pečovatelskou službou - DPS
externí defibrilátor
firma Helika,a.s.
firma Luneta v likvidaci
hasičský záchranný sbor
hřiště
interiérové úpravy budovy MÚ
jubilanti z řad seniorů
kámen z Flossenbűrgu
kanalizace
katastrofální povodeň
koaliční smlouva
komunikace
komunitní centrum
koncesní řízení vodovody a kanalizace
kulturní komise
Levý Hradec
Lexik (nová budova)
mateřské školy
Maxmiliánka
medaile Zdenky Braunerové

75, 76
33
34
12
15, 16
4
8, 54, 55, 56, 57
10, 13, 18
79
33
32
26
29, 55, 57, 58
6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24
12, 13
17, 18, 19, 27
36
6, 12, 16
8
24, 37
8, 10, 33
8, 9, 15, 19, 30
26
10
6, 14, 18, 21, 31
4
24
7, 8, 9, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 31, 32,34
54
13, 15, 17, 31
6
4, 15, 32, 52, 53
71,72
6, 7, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 40
33, 37
63
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memorandum - výstavba PV2
městská čistírna odpadních vod
městská knihovna
městská nemocnice
městská policie
městské byty
městský úřad
MÚ Černošice
Na Dubečnici
Nádražní ulice
návštěva první dámy
obřadní síň
obytný soubor Roztoky
oddíl mladých hasičů
odpady
odraz
Panenská II.
partnerské město Skawina
paspartování, výtvarné potřeby
podzemní komunikační vedení (optic. síť)
pohřebiště
pomoc Arménii
PRO-SIN
průchod Šebkova-Levohradecká
přejmenování ulic
přístavba k budově ZŠ
přístavní můstek - Podmoráň
publikace o Roztokách II. díl
rada města
regulační plán Nádražní ulice
regulační plán Tiché údolí
restaurace Tiché údolí
rozpočet
sběrný dvůr
sbor dobrovolných hasičů
sčítání lidu, domů a bytů
sdružení ALTERPOLO
sdružení Roztoč (nový domek)

5, 29
18, 24, 31
14, 50, 51
13, 17, 39
18, 20, 36
16, 22
6, 8, 9, 11-17, 19, 21, 23, 24
12, 17, 29, 36
28
7, 9, 14, 21
62
8, 17, 55
9, 12, 14, 19, 21, 29
38
7, 10, 30, 31
12, 15, 23
11, 13, 21, 28
11, 46, 49
33
10, 33
19
53
28
21, 22, 34
5
6, 7, 28, 41
14
6
5 - 23
16, 17, 22
13
33
5, 18, 20, 24
12, 13, 28, 30
11, 12, 24, 37
25, 26
7, 16
7, 9, 11, 13, 65-68
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SK Roztoky, oddíl kopané
slavnosti levého a pravého břehu
sokol Roztoky
stabilita skalního masivu
stavební rekonstrukce zámku
stavební úřad Roztoky
stavební uzávěra
svaz postižených civilizačními chorobami
školní jídelna
Školní náměstí
tenisový areál Žalov
tísňové volání
trafika Žalov
transport smrti
trhy
ulice Václava Havla
únětický pivovar
úřad pro ochranu hospodářské soutěže
územní plán
vědeckotechnický park
veřejné osvětlení Panenská II.
vila Amálka
vila čp. 124
vily čp.110 a čp.125 v TU (n.k.p.)
vítání dětí
vlastivědný klub
vodné a stočné
vodovodní přivaděč
volby do zastupitelstev krajů
vyhlášky, pravidla, směrnice
výsadba zeleně
vyznamenání Zlatá lípa (pí. Hejdánková)
základní škola
zastupitelstvo města
zemník Žalov
zlatá svatba
ZUŠ
ženská věznice Velké Přílepy

7
24, 33
7, 15, 16, 38, 73, 74
18
62, 63
21, 29
29
39
17, 44
9, 17, 28
76, 77
17, 19
17
10, 26
9, 11, 32
5
65, 79
13, 15, 16
8, 16, 22
29
8, 13, 28
37
37
11, 12, 18
26
58
7, 31
22
19, 20, 21
6, 7, 11, 14, 17, 19, 20, 21
13, 15, 16
26
6, 9, 11, 12, 18, 20, 38, 40 - 47, 71
5,6,7,8,10,12,13,16,17,18,20,21,22,23,24
6, 29
26
7, 12, 17, 48, 49
79
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