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Město Roztoky 

 

Historie 

175 let od roku 1839 až do počátku dvacátého století vlastnili zámek v Roztokách 
 manželé Lederovi, 

110 let v roce 1904 byl slavnostně vysvěcen chudobinec císaře a krále Františka- 
 Josefa I. Dnes v něm sídlí Základní umělecká škola,  

 

 

 

  

 

 80 let 23. 5. 1934 zemřela v Praze Zdenka Braunerová, 

 75 let v roce 1939 byla schválena parcelace pozemků na Tyršově náměstí, 

 55 let v roce 1959 byl dobudován atletický stadion v Roztokách, 

 25 let 17. 11. 1989 proběhla „sametová revoluce“, pád komunistického režimu, 

 25 let 29. 12. 1989 byl zvolen Václav Havel prezidentem ČSSR, 

 15 let 12. 3. 1999 vstoupila ČR do NATO, 

 10 let 1. 5. 2004 byla naše země spolu s dalšími 9 zeměmi přijata do EU, 

 10 let 6. 5. 2004 byla v Roztokách uvedena do trvalého provozu MČOV. 

 

 23. 6. 2014 byl odvolán z funkce hejtmana Středočeského kraje pan Josef Řihák 
(ČSSD) a 27. 6. 2014 jmenován do funkce hejtmana pan Miloš Petera(ČSSD). 
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Současnost 
 

 Na posledním zasedání ZM 18. prosince 2013 byl schválen rozpočet na rok2014, 

který byl sestaven tak, aby byly splněny hlavní investiční priority města, tj. dostavba ZŠ 

včetně tělocvičny a pokračování v rekonstrukci komunikací: 

(rozpočet: schválený-194 627 480 Kč, čerpání k 31. prosinci 2014-160 507 660 Kč). 

 

1. jednání rady  -  15. a 20. ledna 

 vzala na vědomí informaci o podmínkách dotace na dostavbu ZŠ, 

 uložila redakční radě časopisu Odraz na základě právního stanoviska uveřejnit 

 informaci o podmínkách přebírání článků jiným subjektem, 

 s politováním konstatovala, že při současné právní úpravě není možné zamezit 

 tomu, aby články určené pro časopis Odraz byly přebírány jiným subjektem, 

 souhlasila, aby město uplatnilo práva osoby zúčastněné na řízení ve sporu se spol. 

 WEENEN s.r.o. u Krajského soudu v Praze ve věci RP TU, 

 vzala na vědomí dopis Krajského soudu v Praze ze dne 10. ledna 2014 ve věci řízení 

o  návrhu na zrušení opatření obecné povahy - RP TU, 

 souhlasila s pronájmem nebytového prostoru č. 103 (42,6m2) v ul. Nádražní č.p. 21 

 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za nájemné 1 500 Kč/m2/rok, 

 souhlasila se záměrem výstavby sídla autoškoly manželů P. L. K na pozemcích 

 pč.847/14, 847/15, 847/18 a 847/19, vše v k.ú. Roztoky u Prahy, 

 schválila výsledek VZ na stavební práce „kompletní rekonstrukce nájemního bytu č. 4 

 na adrese Jungmannova 286 a pověřila OSMŽP přípravou smlouvy na její realizaci, 

 doporučila ZM zadat pořízení RP pro lokalitu Maxmiliánka, udělila výjimku ze 

 směrnice č.5/2012 Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

 pro zpracování VZ malého rozsahu pro zpracování zadání RP lokality Maxmiliánka 

 ing. arch. Zdeňkem Kindlem. 
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1. zasedání ZM  -  29. ledna a 5. února 

 souhlasilo s realizací fasády na dostavbě ZŠ pro výtvarné dílo z 16 ks betonových 

 prefa panelů o rozměru 7x3 m a celkové ploše 28x12 m a uložila starostovi jednat, 

 aby vícenáklady na výtvarné dílo byly uplatňovány k tíži autora projektové 

 dokumentace, 

 schválilo Dodatek č. 4 Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací ze dne 

 24. února 2009,   

 vzalo na vědomí dopis společnosti Ekospol a.s. a souhlasilo na doporučení RM  

 s pořízením RP lokality Dubečnice v rozsahu celého území stanoveného stavební 

 uzávěrou, neboť bez souvislostí a vazeb na další plánovanou výstavbu v této lokalitě 

 nelze stanovit regulativy pro investorem vymezené území, pořízení RP do konce 

 volebního období 2010-2014, určený zastupitel p. Pařízek, pořizovatelem Město 

 Roztoky, 

 schválilo rozdělení části dotačních prostředků na rok 2014 ve výši 120 000 Kč pro TJ 

 Sokol, pro SK Roztoky - oddíl kopané a pro Roztoč Roztoky. 

 
2. jednání rady  -  12. února 

 vzala na vědomí Výpověď z pracovního poměru ředitelky ZŠ Roztoky, paní Mgr. 

 Aleny Gabal'ové, která byla vedením školy přijata, 

 vyhlásila konkurz na obsazení místa ředitele ZŠ Roztoky s nástupem od 1. 8. 2014, 

 ustanovila tajemníkem konkurzní komise tajemníka MÚ Mgr. Jaroslava Drdu, 

 vzala na vědomí rezignaci Václava Dolejšího na pozici předsedy i člena RR Odrazu 

 z časových důvodů, 

 jmenovala předsedkyní RR Odrazu Evu Frindtovou a místopředsedou Michala 

 Přikryla, 

 odvolala Evžena Hendlingera na vlastní žádost ze zdravotních důvodů z pozice 

 člena Zdravotní a sociální komise a jmenovala členkou Barboru Holou, 
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 vzala na vědomí rozhodnutí ředitelky MŠ Havlíčkova nepokračovat v dalším 

 funkčním období v této pracovní pozici, 

 vyhlásila konkurz na obsazení místa ředitele MŠ Havlíčkova 1024 Roztoky 

 s nástupem 1. 8. 2014, 

 souhlasila s koncepcí provedení povrchů rekonstruovaných komunikací z dlažby 

 (vedlejší, méně zatížené silnice), 

 souhlasila se záměrem kontinuálního sledování imisí TZL a umístěním spektrometru 

 na pozemku pč.2443/361 v k.ú. Roztoky (soukromá akce), 

 vzala na vědomí Zprávu o činnosti městské knihovny v Roztokách za rok 2013 a 

 vyslovila poděkování paní Aleně Urxové za její dlouholetou kvalitní práci vedoucí 

 MK při jejím odchodu do důchodu. 

2. zasedání zastupitelstva  -  26. února 

 s ohledem na urbanistické a architektonické kvality zástavby Tichého údolí a veřejný 

 zájem města na jejich zachování, považuje za nutné, aby byly stanoveny regulativy 

 pro výstavbu v rozvojové ploše Z1 (Maxmiliánka) vymezené regulačním plánem 

 Roztoky-Tiché údolí (dále RP TU),  

 souhlasilo s pořízením změny RP TÚ v lokalitě Z1  (Maxmiliánka). Podmínkou 

 zpracování změny RP je pravomocné opatření obecné povahy vodoprávního orgánu 

 MÚ Černošice o záplavovém území Únětického potoka v km 0-2, 

 vzalo na vědomí závěry komise pro VZ malého rozsahu na dodávku s názvem 

 „sportovní nářadí a potřeby pro nové tělovýchovné prostory ZŠ Roztoky a schválilo 

 znění smlouvy s vítěznou firmou Sport Club, s.r.o., Frýdlant n. Ostravicí, 

 schválilo Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací a ČOV o jejich 

 vzájemných právech a povinnostech mezi městem Roztoky a VUAB Pharma a.s. ve 

 znění varianty č. 3 s tím, že nahrazuje původní čl. 7.3 jeho alternativním zněním, 

 zakotvující možnost úhrady investičních nákladů formou předplaceného nájemného. 

 Součástí smlouvy jsou 4 přílohy, 
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 jmenovalo tajemníkem kontrolního výboru ZM tajemníka MÚ Mgr. Jaroslava Drdu, 

 vzalo na vědomí právní stanovisko advokátní kanceláře k přebírání článků 

 z časopisu Odraz soukromým subjektem. 

3. jednání rady  -  12. března 

 schválila udělení výjimky při zadávání VZ malého rozsahu pro přímé uzavření 

 smlouvy o dílo s Ing. Janem Hanušem na vypracování projektů kanalizačních 

 přípojek pro obyvatele v ulicích Na Valech, Pod Řivnáčem a Wolkerova. Maximální 

 cena za PD jedné přípojky je 4 000Kč, maximální rozsah díla je 60 přípojek, 

 vzala na vědomí informaci o možnosti budování kanalizačních přípojek v ul. 

 Třebízského a schválila udělení výjimky při zadávání VZ malého rozsahu pro přímé 

 uzavření smlouvy o dílo s Ing. Janem Hanušem na vypracování projektů

 kanalizačních přípojek, maximální cena za PD jedné přípojky je 4 000 KČ, 

 vzala na vědomí informaci o rozdělení pozemku pč.189/37 ve vlastnictví společnosti 

 Talora, a.s. Na Panenské, které proběhlo se souhlasem SÚ Roztoky. Rozdělení 

 pozemku je zapsáno v KN, je platné a nelze ho již napadnout v rámci správního 

 řízení, 

 souhlasí se zadávacími podmínkami plánované investice „Vodní prvek Masarykova 

 s připomínkami: 

- místem plnění bude Školní náměstí 

- jako zdroj vody bude využita studna na Školním nám. 

- lokalita s vodním prvkem bude oplocena, 

 souhlasí na základě právního stanoviska s podáním žaloby na určení vlastnictví  

 k pozemkům p.č.1301/3 a 1301/4 na školní zahradě ZŠ Roztoky, 

 jmenovala na základě výsledku výběrového řízení a doporučení výběrové komise 

 s okamžitou platností pana Mgr. Michala Špačka vedoucím Městské knihovny 

 v Roztokách, 
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4. jednání rady  -  26. března 

 vzala na vědomí písemnou informaci pana Ing. Ivo Cihláře, že nepřijímá pověření 

 vedením ZŠ od 1. dubna 2014, 

 konstatovala, že ZŠ bude od 1. dubna 2014 do doby jmenování nového ředitele ZŠ 

 vybraného na základě konkurzu řídit statutární zástupkyně ředitelky ZŠ paní 

 Drahomíra Moravcová, 

 souhlasila s vysláním delegace do partnerského města Skawiny od 16.-18. května. 

3. zasedání zastupitelstva  -  26. března 

 vzalo na vědomí informaci o stávajících finančních zdrojích na dostavbu ZŠ a 

 souhlasilo s uzavřením úvěrové smlouvy a průběhem čerpání úvěru s ohledem na 

 reálné potřeby stavby, 

 uložilo změnit název zadávací dokumentace k podlimitní zakázce „dodávka a 

 instalace ICT vybavení pro dostavbu a obnovu ICT ZŠ v Roztokách a specifikaci ve 

 3 oblastech: SW a HW, multimediální prvky, infrastruktura, 

 vzalo na vědomí závěry a doporučení komise v podlimitní VZ na „dodávku a 

 instalaci nábytku pro dostavbu ZŠ Roztoky a schválilo znění realizační smlouvy, 

 souhlasilo s uzavřením darovací smlouvy se společností Talora, a.s., jejímž 

 předmětem je darování vodovodního řadu včetně 5 nadzemních hydrantů, splaškové 

 gravitační kanalizace včetně 17 vstupních šachet a veřejného osvětlení v lokalitě Na 

 PanenskéII., kanalizace i vodovod budou převzaty bez domovních přípojek a 

 souhlasilo s tím, že předmětem darovací smlouvy nebude dešťová kanalizace, u níž 

 bude provedena zkouška její vzdušnosti a propustnosti a retenční nádrž - suchý 

 poldr z důvodu probíhajících stavebních prací v lokalitě Na Panenské II, které 

 mohou způsobit zanesení poldru, 

 souhlasilo s pořízením změny RP Žalov-Panenská II., jmenovala pro pořízení 

 změny zastupitele Pařízka a schválila, že pořizovatelem bude MÚ Roztoky. 
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5. jednání RM  -  9. dubna 

 schválila uzavření smlouvy na realizaci PD pro dětské hřiště při ZŠ s firmou 

 Helika,a.s. v maximální výši 150 000 Kč, 

 schválila nové členy povodňové komise npor. Miloše Petříka (vedoucí oddělení PČR, 

 Libčice nad Vltavou a Michala Černého (radní, záchranář), 

 vzala na vědomí informaci o vydání předběžného opatření Okresního soudu Praha-

 západ ve věci pozemků pč.1300/3 a 1301/4 na školní zahradě a podání žaloby o 

 určení vlastnictví, 

 pověřila Mgr. Michala Špačka jednáním s Fakultou architektury ČVUT o 

 studentské soutěži na návrh nové budovy MK a MÚ, 

 pověřila vedoucího MK Mgr. M. Špačka přípravou programu v MK. RM souhlasí 

 s konáním seminářů a přednášek v MK za dobrovolné vstupné a s rozdělením 

 tohoto výtěžku mezi lektora a MK na základě rozhodnutí tajemníka MÚ, 

 pověřuje Mgr. M. Špačka, aby zajistil rozšíření knihovního systému Clavius o 

 modul MVS v ceně 6 000 Kč, 

 vzala na vědomí žádost společnosti RHG s r.o. o souhlas s provedením kanalizační 

 přípojky dešťové kanalizace z areálu nemocnice v TU čp. 376 a její napojení na stoku 

 ve vlastnictví města a žádá po investorovi prověření možnosti vsakování vody pro 

 zavlažování zeleně na vlastním pozemku, 

 vzala na vědomí záměr „Vyčištění a údržba nádrže 

 v TU, lokalita Maxmiliánka a  požaduje předložení PD, 

 která bude obsahovat popis zvolené technologie 

 provedení údržby, způsob likvidace vytěženého 

 materiálu a zásady organizace prací (je zcela zarostlý), 

 nesouhlasila s dělením pozemků na Dubečnici. 

6. jednání RM  -  23. dubna 

 schválila výjimku ze Zásad a postupu zadávání VZ na instalaci zařízení pro přenos 

 požárního poplachu na výstup EPS dle předložené nabídky, 
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 souhlasila s nabídkou projektových prací na vypracování zadání změny RP 

 Panenská II. v ceně 18 000 Kč akad. arch. Tomášem Turkem. 

4. zasedání ZM  -  23. dubna 

 schválilo pojmenování veřejného prostranství vedoucí od ulice Nádražní k areálu 

 Středočeského muzea na „Zámek“, 

 schválilo obecně závaznou vyhlášku o zákazu podomního prodeje na území města, 

 vzalo na vědomí nové závěry a doporučení komise na hodnocení výsledků VZ na 

 dodávku a instalaci nábytku pro dostavbu ZŠ, na základě přehodnocení nabídek dle 

 nabídkové ceny se vítězem stala firma JP-Kontakt Pardubice, 

 vzalo na vědomí informaci o zásadních rozdílech mezi schváleným RP Panenská II. 

 a skutečností a uložilo jejich projednání se SÚ Roztoky, SÚ MěÚ Černošice a 

 investorem, 

 žádalo MÚ, aby rozpory byly řešeny v rámci zadání změny č. 1 RP Panenská II., 

 souhlasilo s dotační podporou formou finančních kompenzací dětí nepřijatých do 

 veřejných MŠ pro školní rok 2014/15, 

 vzalo na vědomí informaci místostarosty, že město podalo žalobu o určení vlastnictví 

 k pozemkům na školní zahradě pč.1301/3 a 103/4 zapsaných na LV č. 1601. 

 
 29. dubna se konala pietní vzpomínka na zastavení transportu smrti v roce 1945, na 

Levém Hradci, u pomníků roztockých Židů a na vlakovém nádraží. Pietní vzpomínky se 

zúčastnil a položil věnec k památníku padlých také náš senátor Mgr. Jiří Diensbier. 

 Vzpomínky na nádraží se zúčastnila jedna z posledních žijících pamětnic této 

události, paní Václava Stárková. 

 
7. jednání RM  -  14. května 

 doporučila ZM provozování vodohospodářské infrastruktury formou externího 

 provozovatele na základě koncesní smlouvy a doporučila, aby do souboru 

 vodohospodářského majetku bylo kromě vodohospodářské infrastruktury, tj. sítě 
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 vodovodů, splaškové kanalizace a MČOV zahrnuto také kalové hospodářství 

 společné pro MČOV a PČOV i PČOV VUAB Pharma, a.s., 

 vzala na vědomí výsledek poptávkového řízení na osobu, která bude odborně 

 garantovat činnost MÚ Roztoky ve věci pořízení RP Dubečnice a změny RP 

 Panenská II. Souhlasila s Ing. arch. Radkem Bočkem za nabídkovou cenu 75 000 

 bez DPH, 

 souhlasila se zrušením zadávacího řízení na zhotovitele „opravy vnitřního líce AK 

 vodojemu Žalov a jeho novým vyhlášením za změněných zadávacích podmínek, 

 vzala na vědomí petici občanů Roztok ve věci zachování zeleného pruhu v ulici Jana 

 Palacha doručenou do MÚ 30. dubna 2014, veřejné projednání se konalo 31. května 

 2014, 

 schválila Domovní řád, který upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových 

 prostor a společných částí v domech Jungmannova 286, TU 110 a 125, Nádražní 21, 

 22, Masarykova 526, Havlíčkova 713, 

 vzala na vědomí informaci starosty o jednání města s vlastníkem, společností 

Weenen ve věci vily čp.124 a 

objektu Maxmiliánky a dalšího 

podnikatelského záměru v této 

oblasti. 

 

8. jednání RM  -  19. května 

 jmenovala na návrh konkurzní komise ředitelkou MŠ Roztoky, Havlíčkova 1024 

 s účinností od 1. srpna 2014 Mgr. Hanu Fialovou, 

 vzala na vědomí informaci o stavu domu čp.286, Jungmannova  a uložila zabezpečit 

 jeho rekonstrukci. 

 

23. a 24 května se konaly volby do Evropského parlamentu. 
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 V celé ČR byly volby provázeny velmi malou volební účastí -18,2% (druhá nejnižší 

účast v Unii).  

 V našem městě byla účast skoro dvojnásobná - 32,14%, i volební výsledky se značně 

lišily. Zvítězila koalice TOP 09 a Starostů (skoro 30%), druhé s velkým odstupem ANO, 

třetí ČSSD. Překvapila Strana zelených, která v našem městě překročila 8%, ale 

v republikovém souhrnu propadla pod pětiprocentní hranici. 

Podrobnější výsledky v příloze kroniky. 
 

9. jednání RM  -  28 .května 

 schválila granty kulturní komise na II. pololetí. 

 

5. zasedání ZM  -  28. května 

 uložilo MÚ na každé zasedání ZM podat informaci ohledně odvolání proti 

 územnímu řízení ve věci výstavby v Nádražní ulici, 

 vzalo na vědomí rezignaci Jakuba Haase na funkci člena FV a jmenovala na tuto 

 funkci pana Tomáše Rozkydala, 

 schválilo uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností Metrostav, a.s. 

 (dodavatel stavby) s celkovým navýšením ceny díla o 1 213 844,76Kč bez DPH 

 s podmínkou, že město  obdrží souhlas od poskytovatele dotace s jeho uzavřením, 

 schválilo uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě se společností Helika,a.s. (projekční 

 společnost a autorský dozor) s celkovým navýšením o 120 000 Kč bez DPH, 

 schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb se společností 

 ArchDesign s r.o. za spolupráci při kolaudaci ve výši 12 500 Kč bez DPH, 

 schválilo na doporučení RM závěry komise na hodnocení  VZ na dodávku a instalaci 

 IT vybavení pro  dostavbu a obnovu IT ZŠ Roztoky,  

 uložilo MÚ na základě zrušení RP Roztoky TU Krajským soudem rozsudkem 

 50A27/2013-63 zajistit vypracování revize zadání RP TU a souhlasilo na 

 doporučení RM s pořízením nového RP z vlastního podnětu, 
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 uložilo MÚ na základě zrušení RP TU zajistit zpracování návrhu opatření obecné 

 povahy-územního opatření o stavební uzávěře dle §97 zák. č. 183/2006 Sb., ve 

 znění pozdějších předpisů a jeho projednání dotčenými orgány, 

 schválilo směrnici města „Směrnici pro prodej nemovitého majetku města Roztoky, 

 schválilo koncepci o nakládání s městskými pozemky pod soukromými garážemi a 

 příjezdových manipulačních pozemků, 

 souhlasilo s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě podzemního 

 komunikačního vedení veřejné komunikační sítě sestávající z ochranných trubek 

 s optickými kabely o celkové délce 2 836 bm podzemního vedení sítí v lokalitě Žalov 

 s firmou Connect plus, s r.o. za jednorázovou úhradu 567 200 Kč, tj. 200Kč za bm, 

 schválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě o založení Dobrovolného svazku obcí Údolí 

 Vltavy a odvolalo p. Šefra jako zástupce města a jmenovalo novým zástupcem  

 p. S. Boloňského. 

10. jednání RM  -  11. června 

 souhlasila se zřízením nového pracovního místa nepedagogického pracovníka, 

 správce a údržbáře pro budovy ZŠ Roztoky, 

 souhlasila se závěrem komise „rekonstrukce vybraných komunikací v katastru 

 Roztoky - 1. etapa 2014, 

 na základě konkurzního řízení a vzdání se funkce nově jmenovaného ředitele, 

 jmenovala ředitelem příspěvkové organizace ZŠ Roztoky, Školní nám. 470 

 s účinností od 1. července 2014 Mgr. Petra Bezděku, 

 schválila „Směrnici pro pronájem nemovitého majetku města Roztoky“, která 

 nahrazuje část původní „Směrnice pro pronájmy nebytových prostor a pozemků a 

 směrnice pro prodej pozemků ve vlastnictví města, 

 souhlasila, aby nově vybudované veřejné sportoviště v ul. Obránců míru bylo 

 spravováno správcem panem K.P. na základě dohody o provedené pracovní 
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 činnosti, úvazek 2 hod. denně á 80 Kč/hod. a schválila Návštěvní a provozní řád 

 tohoto veřejného sportoviště, 

 souhlasila s výstavbou objektu Autoškola Dejvice-Roztoky na pozemcích v k.ú. 

 Roztoky za podmínky, že z tohoto souhlasu neplynou pro město žádné další 

 závazky, 

 vzala na vědomí koncept návrhu územního opatření o stavební uzávěře v lokalitě 

 TU a zahájení projednávání návrhu opatření obecné povahy o stavební uzávěře 

 v TU. 

11. jednání RM  -  25. června 

 souhlasila se zavedením jednosměrného provozu v části ulice Zaorálkova ve směru 

 od křižovatky s ulicí Obránců míru ke křižovatce s ulicí Opletalovou a se současným 

 zrušením zjednosměrnění části ulice Jiráskova. 

6. zasedání ZM  -  25. června 

 schválilo návrh koncesního projektu provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou 

 potřebu města Roztoky (verze 06/14) zpracovaný VRV a.s. a AK Holec, Zuska a 

 partneři, 

 jmenovalo určeného zastupitele do konce volebního období Tomáše Pařízka pro 

 pořízení nového RP TU, pořizovatelem bude město Roztoky, 

 stanovilo počet zastupitelů obce pro nové volební období 2014 - 2018 na 21, 

 schválilo závěry hodnocení nabídek VZ malého rozsahu na „dodávku a instalaci 

 divadelní techniky pro dostavbu ZŠ, 

 schválilo základní výkupní cenu pozemků pod komunikacemi v katastrech města 

 Roztoky na 350 Kč/m2, 

 schválilo v zájmu vypořádání spoluvlastnictví pozemků na LH jejich odkoupení od 

 PhDr. E. K.: zbývající ½ pozemku pč. 2670 (ostatní plocha-zeleň), výměra 198,5m2 

 za cenu 600 Kč/m2, tj. 119 100 Kč a 1/6 pozemku pč.267 (ovocný sad), výměra 

 1 101m2 za cenu 599 Kč/m2, tj. 660 500 Kč, 
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 schválilo v zájmu vypořádání spoluvlastnictví pozemků na LH odkoupení části 

 pozemku pč.2659, výměra cca 2 075m2 (orná půda-sad) od paní PhDr. E.K. za cenu 

 100 Kč/m2, tj. 207 500 Kč. 

12. jednání RM  -   9. července 

 pověřila vedoucího MK Mgr. Michala Špačka jednáním s Doc Ing. Arch. Zuzanou 

 Peškovou, Ph.D. z Fakulty Stavební ČVUT o zadání studentské práce na návrh 

 nových prostor pro MK, MÚ a ZUŠ, 

 vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele stavební a strojní části 

 investiční akce, Rekonstrukce kalového hospodářství PČOV VÚAB Pharma,a.s., 

 včetně instalace a akceptuje výsledek VŘ včetně ceny ve výši 5 796 713,70 Kč bez 

 DPH, FIRMA K+K Technology, 

 schválila Návštěvní a provozní řád veřejného sportoviště v areálu Žalov, ulice U 

 Hřiště s úpravou provozní doby od dubna do října do 20 hodin, 

 souhlasila se zpracováním územní studie pro oblast Dubečnice, která navrhne a 

 prověří kapacity výstavby v této lokalitě a stanoví podmínky pro zpracování RP. 

 

13. jednání RM  -  30. července 

 schválila zadávací dokumentaci na „rekonstrukci vybraných komunikací 

 v Roztokách, 2. etapa 2014“, 

 

14. jednání RM  -  13. srpna 

 souhlasila s hodnocením komise ve VZ malého rozsahu „opravy cest, chodníků a 

 pochozích ploch ve vybraných lokalitách města Roztoky“ a smlouvy s uchazečem 

 IPPOS Bohemia, s r.o. za cenu 2 249 203,37 Kč bez DPH, 

 souhlasila s hodnocením komise ve VZ „oprava vnitřního líce akumulačních komor 

 vodojemu Žalov“, uchazeč ITC servis, s r.o. České Budějovice za cenu 5 864 290,10 

 bez DPH, 
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 souhlasila s pronájmem nebytového prostoru č. 101 (25m2) v Nádražní ul. paní KG 

 za účelem provozování kavárny, prodeje drobného pečiva a vazby květin, nájemné 

 800Kč/m2/rok (2 333 Kč za měsíc + poplatky za služby), 

 souhlasila s pronájmem nebytového prostoru č. 103 (42,6m2) v Nádražní ul. paní 

 V.K. za účelem otevření minigalerie, knihovny a prodeje odborných knih designéra 

 Václava Krále, nájemné 550 Kč/m2/rok (1 952,50 Kč za měsíc + poplatky za  

 služby), pí. K. během roku od žádosti odstoupila, postoupil tedy další žadatel, 

 souhlasila s pronájmem nebytového prostoru č. 101.1 (58,50m2) v Nádražní ul. panu 

 S.Š. za účelem provozování letního salonku ke stávající pizzerii a dalšího využití 

 prostoru jako cukrárnu, nájemné 500 Kč/m2/rok (2 437,50 za měsíc + poplatky za 

 služby). 

7. zasedání ZM  -  27. srpna 

 souhlasilo na doporučení RM se záměrem prodeje vily čp. 110 na pozemku pč.2191 

 (zast. plocha 309m2) v k.ú. Roztoky a přilehlé zahrady pč.2194/1 o výměře 5 930 m2 

 za podmínky, že nový majitel bude respektovat památkovou ochranu této stavby. 

 Nejnižší nabídka bude stanovena na základě znaleckého posudku. Finanční 

 prostředky získané z prodeje vily a pozemků budou použity k opravě vily čp. 125 ve 

 vlastnictví města a k jejímu veřejnému využití, 

 uložilo vedení města a MÚ vypracovat analýzu využitelnosti vily čp. 125 v TU, 

 schválilo postup finanční kompenzace ve výši 1 500 Kč měsíčně za nepřijaté dítě do 

 MŠ nebo dětské skupiny zřizované městem pro školní rok 2014/2015, které budou 

 vypláceny měsíčně dopředu formou příspěvku přímo zákonným zástupcům dítěte na 

 jejich žádost, kterou schválí RM. Podmínkou je trvalé bydliště dítěte i zákonného 

 zástupce v Roztokách, dosažení 3 let dítěte a splnění podmínek pro přijetí do MŠ, 

 souhlasilo na doporučení RM s celkovou rekonstrukcí domu čp. 286 zahrnující 

 zavedení plynu do všech bytů, zateplení fasády a zateplení stropu v posledním NP 

 v průběhu roku 2015, 
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 zpřesnilo své usnesení ze 6 ZM 25. června a souhlasilo s odkoupením 2 233 m2 

 pozemku na LH p.č. 2659 v k.ú. Žalov, 

 schválilo zaplacení členského příspěvku města Roztoky pro Dobrovolný svazek obcí 

 Přemyslovské střední Čechy za rok 2014 ve výši 37 600 Kč. 

 

15. jednání RM  -  15. září 

 nesouhlasila na základě vyjádření komise stavební a komise životního prostředí 

 s předloženým záměrem týkajícím se studie polyfunkčního objektu firmy Renova  na 

 pozemcích p.č. 3028/155 a 3028/5 v k.ú. Žalov. Navrhovaný objekt je hmotově a 

 výškově předimenzovaný, nerespektuje charakter zástavby v přilehlém území a 

 neřeší odvádění dešťových vod, 

 schválila návrh postupu při podávání a schvalování žádosti o příspěvek - finanční 

 kompenzaci rodičům dětí neumístěných ve veřejných MŠ a při jeho vyplácení 

 s navrženými změnami, 

 souhlasila se závěry komise v podlimitní VZ „rekonstrukce vybraných komunikací 

 v Roztokách - 2. etapa 2014“ za nabídkovou cenu 16 845 457,04 Kč bez DPH pro 

 uchazeče Integra, a.s. Liberec, 

 souhlasila se závěry komise v podlimitní VZ „vodohospodářské úpravy v ulici „U 

 Zastávky“ v Žalově ve výši 244 262 Kč bez DPH pro uchazeče AMIKA FIRST, 

 s.r.o. Praha, 

 souhlasila se závěry komise v podlimitní VZ „provedení izolací a zateplení 

 nadzemních částí podzemního vodojemu Sokolovna v Roztokách“ ve výši 441 177 Kč 

 bez DPH pro uchazeče AMIKA FIRST,s.r.o., 

 vydala Nařízení města č.1/2014, tržní řád, s účinností od patnáctého dne od 

 vyhlášení, 

 pověřila vedoucího Městské knihovny k uzavírání smluv na krátkodobý pronájem 

 prostor MK pro nekomerční akce za 100 Kč/hod., 
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 souhlasila s uzavřením Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na užívání nebytových 

 prostor v objektu č.p. 1576 na Tyršově náměstí. Předmětem je stanovení nového 

 účelu pronájmu na „Individuální poradenskou službu v oboru finančních produktů 

 soukromým subjektům a účetní provozovnu občerstvení Pivnice Pohoda. Souhlasila 

 s provedením drobné stavební úpravy objektu na vlastní náklady nájemce, které 

 nebudou kompenzovány, 

 souhlasila s dispozičními úpravami, které jsou předmětem změny stavby před 

 dokončením akce 489 rodinných domů Roztoky Žalov, žadatele Plaza Housing, s.r.o. 

 za podmínky dodržení regulativů platného územního plánu, především koeficientu 

 zastavěné plochy max. 30%, 

 souhlasila s výjimkou ze stavební uzávěry RM 1/2006 pro záměr výstavby objektu 

 Sboru dobrovolných hasičů, jde o veřejně prospěšnou stavbu, 

 schválila vícepráce související s rekonstrukcí bytového domu Jungmannova 286 

 v celkové výši 169 410 Kč, 

 schválila realizaci vícepráce týkající se rekonstrukce chodníků v ulici 17. listopadu 

 za 360 709,50 Kč bez DPH, 

 přiznala paní K:T: jednorázový příspěvek na plat osobního asistenta pro nezletilého 

 syna ve výši 230 000 Kč s tím, že částka bude zaslána přímo na účet MŠ 

 Přemyslovská. 

16. jednání RM  -  24. září 

 schválila „Dohodu o provedení archeologického průzkumu“ při akci „Rekonstrukce 

 ulic Pod Řivnáčem, Na Valech a Wolkerova“ s Archeologickým ústavem AV ČR za 

 86 475 Kč bez DPH. 

 

8. zasedání ZM  -  24. září 

 souhlasilo na základě žádosti TJ Sokol Roztoky s prodloužením termínu čerpání 

 účelového daru pro TJ Sokol Roztoky ve výši 240 000 Kč do konce roku 2015 a jeho 

 navýšením o 160 000 Kč s čerpáním do konce roku 2015, 
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 souhlasilo s předloženým zněním kvalifikační dokumentace na „provozování 

 vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Roztoky“ s úpravami. 

 

17. jednání RM  -  8. října 

 neměla námitek k rozdělení pozemků rodinných domů ve vlastnictví společnosti 

 Amadet,a.s. v lokalitě Na Dubečnici, pokud celková výměra pozemků tvořených nově 

 vzniklými parcelami zůstane zachována, 

 souhlasila, aby se v případě výběrového řízení na pronájem bytových a nebytových 

 prostor uplatňovaly následující podmínky: 

- předplatné dvou měsíčních nájmů před podpisem smlouvy, 

- nájemní smlouva na dobu určitou 1 rok, v případě dobré platební morálky před 

uplynutím jednoho roku požádat o prodloužení nájmu na dobu 3 let a po této 

době možno prodloužit smlouvu na dobu neurčitou, 

- v případě pronájmu sociálních bytů nájemní smlouvu uzavřít pouze na 1 rok, 

s možností prodloužení vždy po 1 roce, 

- žadatel nesmí být dlužníkem vůči městu Roztoky, 

 souhlasila s valorizací nájemních smluv na nebytové prostory o roční míru inflace dle 

 oficiálního oznámení ČSÚ, 

 souhlasila s návrhem zadání územní studie pro oblast Dubečnice, 

 schválila spoluúčast města ve výši 10 000 Kč (propagační předměty) na zhotovení  

 trhací mapy města Roztoky a jeho nejbližšího okolí, kterou objedná Středočeské 

 muzeum a město obdrží počet výtisků dle spoluúčasti (vyjde až v roce 2015), 

 souhlasila s realizací projektu „Obnova dlouhodobě neudržovaných biologicky 

 cenných mokřadních biotopů a vřesovišť pasením ovcí a koz na pozemcích p.č. 

 2398/15 a /32 v k.ú. Roztoky u Prahy (PR Roztocký háj) a p.č. 3820/4, /5, /6, /8, 

 3821/3, 3822/7, /8 a 3824/4 v k.ú. Žalov (vrch Řivnáč ve vlastnictví města za 

 stanovených podmínek, 
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 vzala na vědomí informaci o vydaném rozhodnutí KÚSK ve věci „Obytný soubor 

 Roztoky“ a požádala SÚ o nařízení nového projednání. 

 

 Ve dnech 10. a 11. října se konaly volby do zastupitelstva města Roztoky a volby do 

Senátu Parlamentu ČR. V našem městě ve volbách do ZM zvítězila TOP 09 a nezávislí 

ziskem 34,72% hlasů, druhá Strana zelených 19,14%, třetí Sakura - Nestraníci 14, 51%, 

čtvrtá ODS 10,83% hlasů. Celková účast voličů v Roztokách 49,72%. 

 Voliči vybírali své kandidáty většinou napříč jednotlivými kandidátkami a 

nepreferovali pouze jednu stranu nebo uskupení.   

 ZM  má 21 zastupitelů a jejich počet byl mezi strany volbami určen takto: 

TOP 09 a nezávislí pro Roztoky a Žalov  9 hlasů 
Strana zelených  4 hlasy 
Sakura s podporou nestraníků 3 hlasy 
ODS 2 hlasy 
Volba pro město Roztoky 1 hlas 
ČSSD 1 hlas 
KSČM  1 hlas. 

 Povolební koalice byla sestavena z TOP 09 - Sakura - ODS, stejně jako v uplynulém 

volebním období, která dává 14 mandátů. Strana zelených zamířila do opozice. 

V těchto volbách po osmi letech už nekandidovala strana DOST. 

 V prvním kole voleb do Senátu Parlamentu ČR v našem regionu Kladno nikdo 

nezískal dostatečný počet hlasů, ve druhém kole, které se konalo 17. a 18. října se 

rozhodovalo mezi kandidáty Ing. Michaelou Vojtovou - TOP 09 a Starostové a Mgr. 

Jiřím Dienstbierem - ČSSD.  V Roztokách zvítězila Ing. Vojtová, ale v součtech hlasů za 

celý Středočeský kraj zvítězil Mgr. Jiří Dienstbier 55,40% hlasů, Ing. Vojtová 44, 659% 

hlasů. Volební účast ve StK byla pouze 14,82%. Podrobnější výsledky v příloze kroniky. 

18. jednání RM  -  29. října 

 uložila MÚ doplnění návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

 věcného břemene - 3. etapa s firmou Connect plus s.r.o. o ulice plánované městem 
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 opravit v roce 2015 o doplnění smlouvy o orientační termíny a ukládá tajemníkovi 

 MÚ určit jednu pověřenou osobu pro komunikaci se společností Connect plus s.r.o., 

 uložila MÚ vstoupit v jednání s vlastníky pozemků v oblasti Roztockého háje o 

 možnosti lokalizace a označení válečných hrobů v tomto území, 

 souhlasila s dočasným oplocením pozemku p.č.3835/1, k.ú. Žalov pletivovým plotem 

 na sloupcích osazených na zemních vrutech a umístěním jednoduché stavby o 

 maximálních rozměrech 4x4m sloužící jako přístřešek pro ovce, sklad zemědělského 

 nářadí, chovatelských potřeb a krmiva. Stavby budou odstraněny neprodleně po 

 ukončení chovu, nejdéle však do 5ti let od vydání tohoto souhlasu, 

 vzala na vědomí předložené znalecké posudky ve věci odhadní ceny pozemků a vily 

 čp 110, 

 uložila vedení města připravit analýzu využitelnosti obou vil v TU ve vlastnictví 

 města s přihlédnutím k jejich památkové ochraně, 

 souhlasila s realizací chodníku v ul. U Zastávky za cenu 45 519,26 Kč bez DPH, 

 schválila výjimku při zadávání VZ malého rozsahu pro uzavření smlouvy na 

 rekonstrukci vozovky v bezejmenné spojnici mezi ul. Nad Vinicemi a Václavskou za 

 cenu 168 880 Kč bez DPH a vsakovací jímky u ZŠ za cenu 68 230 Kč bez DPH. 

 
9. zasedání ZM  -  5. listopadu slavnostní zasedání v malém sále ZŠ Roztoky) 

 stanovilo počet místostarostů na dva, 

 schválilo, že starosta bude svou funkci vykonávat jako dlouhodobě uvolněný člen 

 ZM, 

 schválilo, že volba starosty a místostarostů proběhne veřejným hlasováním, 

 zvolilo starostou města Jana Jakoba, 

 zvolilo místostarostou města RNDr. Jaroslava Huka, CSc. a stanovilo výši jeho 

 odměny na 25 000 Kč měsíčně, 

 nezvolilo místostarostou města Martina Matase, 
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 zvolilo místostarostou města Mgr. Tomáše Novotného a stanovilo výši jeho odměny 

 na 22 000 Kč měsíčně, 

 schválilo, že volba RM proběhne veřejným hlasováním, zvoleni: Jaroslav Kubečka, 

 Zdeněk Richter, Martin Štifter, Marie Šlancarová, 

 stanovilo počet členů finančního výboru na devět, 

 stanovilo počet členů kontrolního výboru na devět, 

  zvolilo předsedou finančního výboru Romana Jandíka a jeho členy: Miroslava 

 Hyská, Vladimír Fučík, Milan Svoboda, Martin Vašků, Martin Kohout, Tomáš 

 Rozkydal, Tomáš Ivan, František Klíma, 

 zvolilo předsedou kontrolního výboru Ladislava Kantora a jeho členy: Tomáš 

 Zámečník, Milena Sankotová, Václav Strnad, Jiří Macák, Josef Mudra, René Šmíd,

 Oldřich Mirtes. 

                                                  

 
 

foto 
S. Boloňský 

 

19. jednání RM  -  12. listopadu 

 zřídila Komise: kulturní, životního prostředí, sociální a zdravotní, stavební a 

 rozvoje města, školskou, pro sport a Redakční radu Odrazu, 

 zvolila předsedy i členy jednotlivých komisí (vše v příloze kroniky), 

 zamítla námitky k návrhu opatření obecné povahy - územního opatření o stavební 

 uzávěře č.j. 3095/2014 podané společností Weenen,s.r.o. Praha, v bodech 1-7, 

 námitce v bodu 8 se vyhovuje. 

  Platné opatření obecné povahy, kterým bylo stanoveno záplavové území 

 Únětického potoka bylo vydáno 5. 6. 2014. Protože RP byl zrušen rozhodnutím 

 Krajského soudu v Praze 15. 4. 2014, bylo rozhodnuto o pořízení nového RP. 
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 Omezení plnohodnotného nakládání s majetkem je v návrhu územního opatření o 

 stavební uzávěře přípustné a je řádně odůvodněno. Důvodem vydání je potřeba 

 zákazu, resp. omezení stavební činnosti ve vymezeném území Tichého údolí do doby 

 vydání a nabytí účinnosti RP TU tak, aby nevhodnou stavební činností nemohlo 

 dojít k narušení stávajících urbanistických, architektonických a přírodních hodnot 

 území řešeného připravovaným RP a nevhodným řešením z hlediska protipovodňové 

 ochrany, 

 v souladu s §6 odst. 5 zák. č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

 (stavební zákon) schválila a vydala opatření obecné povahy-územní opatření o 

 stavební uzávěře č.j. 3562/2014, 

 vzala na vědomí zánik mandátu člena ZM pana Víta Calty (ČSSD) ke dni 5. 11. 

 2014 a nastoupení náhradníka (ČSSD) pana Stanislava Čáslavky, 

 vzala na vědomí záměr projektu výstavby modulární MŠ v ulici Palackého o 

 kapacitě 50 dětí. Realizace stavby bude uskutečněna pouze za předpokladu získání 

 finančních prostředků z příslušného dotačního titulu. Projektová příprava bude 

 realizována bez ohledu na získání této dotace, 

 souhlasila s tím, aby byla těla německých vojáků převezena z oblasti Roztockého 

 háje na Německý vojenský hřbitov v Chebu, 

 schválila přerozdělení finančních prostředků na dotační podporu neziskových 

 organizací na rok 2014 ve výši 7414 Kč pro SPCCH, 3500 Kč pro Junák, a 3500 Kč 

 pro TK Draci Roztoky. 

 
20. jednání RM  -  1. prosince 

 jmenovala členy komise životního prostředí paní Hanu Reehovou a pana Ciryla 

 Mikyšku, 

 vzala na vědomí změnu ve složení komise pro projednávání přestupků, skončil pan 

 Richard Turoň, noví členové Jaromír Beran a Václav Strnad, 
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 vzala na vědomí změnu složení povodňové komise (Jaroslav Huk nahradí Stanislava 

 Boloňského), a změnu složení krizového štábu (Mgr. Tomáš Novotný nahradí 

 Romana Jandíka, nový člen Petr Vevera, vedoucí strážník MP), 

 souhlasila s podáním žádosti o dotaci „Program prevence kriminality na rok 2015 na 

 rozšíření kamerového systému města Roztoky s maximální spoluúčastí města ve výši 

 35 000 Kč, 

 vzala na vědomí studii Protipovodňová ochrana oblasti v dolních Roztokách, 

 vypracovanou autorizovaným ing. Cyril Mikyška a uložila OSRMŽP ve spolupráci 

 s ing. Mikyškou a s Povodím Vltavy navrhnout rozsah pročištění koryta Únětického 

 potoka včetně odstranění nevhodné vegetace a nepovolených staveb, 

 schválila výjimku ze Směrnice Zásady při zadávání veřejných zakázek malého 

 rozsahu pro uzavření smlouvy s firmou Vydis na kompletní rekonstrukci veřejného 

 osvětlení v ulicích Na Valech, Pod Řivnáčem, Wolkerova v ceně 399 593 Kč bez 

 DPH (483 507,51 Kč s DPH), 

 schválila vícepráce : 

- rekonstrukce chodníků ulice 17. listopadu ve výši 108 510 Kč bez DPH, 

-                              ulice Žirovnického ve výši 154 141,50 Kč bez DPH, 

- vsakovací jímka ZŠ Roztoky ve výši 11 300 Kč bez DPH, 

- vodojem Sokolovna ve výši 73 660 Kč bez DPH, 

- nájemní dům ulice Jungmannova 286 ve výši 83 241 Kč bez DPH, 

- vodohospodářské úpravy ulice U Zastávky ve výši 59 736 Kč bez DPH, 

 schválila zadávací dokumentaci VZ na zhotovení projektu a výstavby modulární 

 MŠ v Palackého ulici a uložila OSRMŽP předložit řešení parkovacích stání v okolí 

 MŠ. 

 
10. zasedání ZM  -  10. prosince 

 schválilo znění dodatků smluv zajišťujících chod MČOV a to: 
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- Dodatek č. 25 k úplnému znění nájemné smlouvy a dalších ujednání, znění ze dne 

18. 8. 2006, 

- Dodatek č. 8 k Nájemní smlouvě a dalším ujednáním ze dne 16. 11. 2000, 

- Dodatek č. 7 k Podnájemní smlouvě ze dne 16. 11. 2000, 

 schválilo smlouvu o nájmu komplexu kalového hospodářství ČOV mezi VÚAB 

 Pharma, a.s. a Městem Roztoky ve znění předloženém RM, 

 schválilo pravidla rozpočtového provizoria s tím, že v roce 2015, do doby schválení 

 rozpočtu, nebudou propláceny investice a příspěvkovým organizacím bude po 1. 1. 

 2015 zaslán příspěvek na provoz ve výši jedné dvanáctiny příspěvku roku 2014, a 

 to  každý měsíc do doby schválení rozpočtu na rok 2015, 

 určilo místostarostou pro zastupování starosty pro roky 2014, 2016 a 2018 Jaroslava 

 Huka a pro roky 2015 a 2017 Mgr. Tomáše Novotného, 

 jmenovalo zastupitele Zdeňka Richtera určeným zastupitelem pro spolupráci s 

 pořizovatelem při pořizování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Roztoky a 

 nového územního plánu města Roztoky. Jmenování platí pro funkční období 

 zastupitelstva 2014 - 2018, 

 jmenovalo zastupitele Michala Hadrabu určeným zastupitelem pro spolupráci 

 s pořizovatelem při pořizování RP lokalit Dubečnice a Tiché údolí a změny č. 1 RP 

 Žalov-Panenská II. Jmenování platí pro funkční období zastupitelstva 2014-2018, 

 schválilo aktualizaci č.1 Integrovaného akčního plánu rozvoje města z roku 2007 ve 

 schválení projektových karet a uložila další aktualizaci v I. pololetí r. 2015, 

 revokovalo UZM ze 7/14, kde souhlasilo s prodejem vily čp. 110 na pozemku č.2191 

 v k.ú. Roztoky u Prahy. Nyní ZM na doporučení RM uložilo MÚ prověření 

 možnosti vymáhání náhrady poškození vil špatnou správou správcovskou firmou 

 SPROM a zajištění studie, která zhodnotí stávající stav vil, možnosti využití pro 

 praktické účely města včetně kvalifikovaného odhadu finančních nákladů do konce 

 1. čtvrtletí roku 2015, 
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 vydalo obecně závaznou vyhlášku č.3/2014 o místních poplatcích ve znění 

 schválených změn, 

 vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2014 která stanoví zákaz provozování loterií 

 a jiných podobných her na celém území obce, 

 vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2014, kterou se ruší vyhláška č.1/2014 o 

 zákazu podomního a pochůzkového prodeje, 

 schválilo přijetí darů z programu Dobré sousedství ve výši 30 000 Kč na Prevenci 

 šikany mezi mládeží, 30 000 Kč na volnočasovou aktivitu pro děti Roztocký Drsoň a 

 31 500 Kč na Dětí a seniorů, 

 zvolilo členem kontrolního výboru Tomáše Šalamouna, 

 jmenovalo Mgr. Tomáše Novotného jako zástupce města Roztoky do Dobrovolného 

 svazku obcí Údolí Vltavy, 

 jmenovalo oddávající pro volební období 2014-2018: zastupitele Štiftera, Kazdovou, 

 Matase, Tichou, Jandíka, Mgr. Novotného a Jakoba, 

 požadovalo do darovací smlouvy se společností Talora a.s. doplnit doklady o 

 zkouškách a revizích a protokol o provedené kamerové prohlídce kanalizace, 

 pověřilo MÚ zajištěním zpracování návrhu Změny č.4 územního plánu sídelního 

 útvaru Roztoky.  

 

21. jednání RM  -  17. prosince 

 uložila na jednání RM předkládat změnové listy k akci kanalizace a rekonstrukce 

 ulic Na Valech, Pod Řivnáčem, Wolkerova po jejich odsouhlasení projektanty a 

 technickým dozorem, 

 udělila výjimku vnitřní směrnice o VZ malého rozsahu pro vypracování 

 architektonické studie funkčního využití vil š.p.110 a 125 TU, Roztoky dle nabídky 

 Ing. arch. Tomáše Eflera v celkové ceně 94 000 Kč a termínu dodání do 1.3.2015. 

 Součástí studie bude i statické posouzení objektů, 
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  schválila výsledek VZ „Zhodnocení územní studie Dubečnice“za nabídkovou cenu 

 179 000 Kč bez DPH, 

 udělila výjimku ze Zásad při zadávání VZ malého rozsahu pro zadání poradenských 

 služeb a poskytování TDI v rámci akce vybudování nové MŠ v Palackého ulici a 

 souhlasila s přímým zadáním služeb Ing. Miroslavu Štecherovi v hodnotě 131 100 

 Kč bez DPH a uložila připravit smlouvu tak, aby poskytování služeb bylo vázáno 

 na získání dotace a příslušná částka byla rozdělena na poradenství při zpracování 

 projektu a TDI při realizaci stavby, 

 souhlasila s návrhem smlouvy o servisní službě kamerového systému a přenosných 

 technologií se společností Connect plus s.r.o. s účinností od 1. dubna 2015, 

 přijala dar ve výši 20 000 Kč za umístění města Roztoky v soutěži „My třídíme 

 nejlépe“, 

 souhlasila s pronájmem nebytového prostoru č. 103 (42,6m2) v ul. Nádražní čp. 21, 

 Roztoky za účelem otevření obchodu s prodejem oděvů, obuvi a drobné kožené 

 galanterie s nájmem 650 Kč za m2/rok (2 307,50/měsíc + poplatky za služby), na 

 dobu neurčitou, 

 vzala na vědomí petici proti výstavbě dalších objektů VTP v Přemyslovské ulici 

 v Žalově, uložila MÚ připravit podklady pro zahájení přijetí RP v této oblasti a 

 požádala investora o zajištění veřejné prezentace výstavby VTP parku Žalov 

 v Přemyslovské ulici, 

 pověřila Ing. Michala Hadrabu (zastupitele) zpracováním připomínek 

 k projednávané změně ÚP ve smyslu plynoucího z navýšení kapacity rozvojových 

 ploch v oblasti Suchdola a Sedlce ve vztahu k limitované kapacitě ulic Podbabská a 

 Roztocká, 

 doporučila stanovit podmínky pro přístavby zimních zahrad v rámci připravovaného 

 RP Tiché údolí. 

Více informací v příloze kroniky. 
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Obyvatelé města 

 K datu 31. prosince 2014 mělo město Roztoky cca 7 565 občanů (MÚ Roztoky). 

Cizinci přihlášeni pouze k trvalému pobytu v Roztokách nejsou započtěni. Odhadem je 

jich cca 500.   Dle údajů ČSÚ mělo město Roztoky k 31. prosinci 8 023 občanů. 

V roce 2014 se  narodilo 93  

  zemřelo 77 

  přihlásilo 252 

  odhlásilo 214 občanů. 

 

 V letošním roce se konalo v zasedací místnosti MÚ Vítání dětí ve dvou termínech: 

27. května 21 dětí a 9. října 31 dětí.  

 Vítají se pouze děti, jejichž rodiče o to mají zájem a přihlásí se. 

Roztockým trojčatům, narozeným 13. března 2009  

již bylo pět let. 

 

 

 

 

 

 

 

4. října 2014 oslavili zlatou svatbu - 50 let společného života 

manželé Václav a Olga Brabcovi 

a 

manželé Petr a Václava Nechybovi 

z Roztok. 

 

 V lednu, v červnu a v říjnu se sešli jubilanti z řad seniorů se starostou a zástupci 

města. Jsou to senioři, kteří v roce 2014 dovršili 80, 85 nebo 90 a více let. 

Více informací v příloze kroniky. 
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 V soutěži Česká hlavička 2014 odborná porota složená z významných vědců 

z univerzit a Akademie věd ČR vybrala v pěti kategoriích celkem devět nejlepších prací 

středoškolských studentů. Jedním z vítězů byla Alena Budinská z Roztok, která získala 

ocenění za práci v oblasti zkoumání moderních způsobů výroby chirálních léčiv. 

 Soutěž probíhá již od roku 2007 a jejím cílem je nacházet a podporovat mladé 

vědecké talenty. 

 Paní Marie Nadrchalová, předsedkyně roztocké organizace Svazu postižených 

civilizačními chorobami byla Středočeským krajem oceněna jako Dobrovolník roku 2014 

v oblasti sociální a zdravotní. Více o její práci v kapitole Zdravotnictví. 

  

 29. července odešel ve věku 91 let pan Vladimír Fyman, profesionální fotograf a 

roztocký patriot. Do roztockého dokumentu se zapsal zaznamenáním příjezdu 

takzvaného transportu smrti na roztockém nádraží v dubnu 1945. 

 Fotografické profesi se věnoval i jeho otec a pokračuje v ní i syn Vladimír Fyman 

mladší. 

 

 5. prosince ve věku 86 let zemřela Ludmila Zaorálková, emeritní ředitelka Základní 

umělecké školy v Roztokách, kde pracovala do roku 2006.  

 

Více informací v příloze kroniky. 
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Život ve městě  

  Prioritou i nutností bylo pro město v tomto roce dokončit Dostavbu ZŠ, dále se 

řešila výstavba v Nádražní ulici, Na Panenské II. i Na Dubečnici. Nová jednání se 

uskutečnila o Tichém údolí a začala i dlouho očekávaná kanalizace v Žalově, nové 

vozovky v Žalově, Roztokách i nové chodníky. 

 Dostavba ZŠ byla dokončena a 1. září  slavnostně  otevřena. 

Podrobnosti v kapitole Školství a podrobný popis celého vývoje dostavby ZŠ 

v Roztokách v příloze kroniky - Život ve městě.  

 Velké diskuse se vedou stále o developerském projektu v Nádražní ulici. Na 

vysvětlenou: Město je pouze účastníkem územního a stavebního řízení a musí se 

pohybovat v mezích stavebního zákona, proto je nejvhodnější forma dohody s investorem. 

První podnět k jednání byl dán investorem již začátkem roku 2011, ale jednáním se 

nedospělo k dohodě. Až v roce 2013, po změně vyjednávacího týmu investora začala být 

jednání konstruktivnější. Podařilo se dosáhnout, že výška budov bude limitována výškou 

současných budov (oproti původnímu návrhu snížení o dvě patra), s tím souvisí 

odpovídající snížení počtu bytů, obestavěného prostoru a snížení zastavěné plochy a 

navýšení parkovacích míst o 20 stání. Od začátku byl městem kladen důraz na budoucí 

dopravní situaci. Proto dalo město vypracovat dvě dopravní analýzy: Analýzu napojení 

obytného souboru na ulici Nádražní Dopravní fakultou v Pardubicích a ověření dopravní 

kapacity metodou dynamické mikrosimulace (viz kronika 2012). Dále bylo dosaženo toho, 

že uliční čára bude posunuta o 3 metry na úkor pozemků investora a tím vznikne 

odbočovací pruh a záliv pro bus do Prahy. Město dále trvalo na dvou vjezdech do areálu, 

vzniku mateřské školy a zachování divadélka Kvítko, které bylo již v roce 2012 v areálu 

uzavřeno.  Z článku starosty města v časopise Odraz č. 1/2014  

 ZM 28. května uložilo MÚ na každé zasedání ZM podat informaci ohledně 

odvolání proti územnímu řízení ve věci výstavby v Nádražní ulici, 

 RM 8. října vzala na vědomí informaci o vydaném rozhodnutí KÚStk ve věci 

„Obytný soubor Roztoky“ a požádala SÚ o nařízení nového projednání, 
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(KUStK vyhověl odvolání města, sdružení Broukus dollus a sdružení Architektura a krajina a zrušil rozhodnutí 

stavebního úřadu ve věci výstavby bytového komplexu Nádražní a vrátil ji k novému projednání, nápravě 

některých chyb a nedostatků v projektové dokumentaci). Už je ale zbouráno! 

     únor                                                                                                                                        

  

 

 

 

 

 

                                                                        prosinec 

 

Na Dubečnici: 

 RM 15. září souhlasila s dispozičními úpravami, které jsou předmětem změny stavby 

před dokončením akce 489 rodinných domů Roztoky Žalov, žadatele Plaza Housing, 

s.r.o., za podmínky dodržení regulativů platného územního plánu, především koeficientu 

zastavěné plochy max. 30%. 

 

 

 

 

 

 

                                        prosinec  
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Dubečnice - Ekospol: 

 ZM 29. ledna a 5. února vzalo na vědomí dopis 

společnosti Ekospol, a.s. a souhlasilo na doporučení RM 

s pořízením RP lokality Dubečnice v rozsahu celého 

území stanoveného stavební uzávěrou, neboť bez 

souvislostí a vazeb na další plánovanou výstavbu v této 

lokalitě nelze stanovit regulativy pro investorem vymezené území, pořízení RP do konce 

volebního období 2010-2014, určený zastupitel p. Pařízek, pořizovatelem Město 

Roztoky. 

Panenská II.: 

 ZM 29. ledna a 5. února souhlasilo s pořízením změny č. 4 ÚPnSÚ města Roztoky, 

v části lokality Panenská II., upřesnit vymezení veřejně prospěšných staveb, nezbytných 

komunikačních propojení a rozsah veřejné zeleně v tomto území. 

Územní změny ÚPnSÚ lokality Panenská II je vymezeno: 

 Severní hranice: ulice Levohradecká 

 Východní hranice: údolí Žalovského potoka 

 Jižní hranice: ulice Chalúpeckého a Ke Kocandě 

 Západní hranice: pokračování ulice Burgerovy a v její ose po ulici Husovu. 

 Určený zastupitel pan Tomáš Pařízek, pořizovatelem Město Roztoky. 

 ZM 26. března souhlasilo s uzavřením darovací smlouvy se společností Talora, a.s., 

jejímž předmětem je darování vodovodního řadu včetně 5 nadzemních hydrantů, 

splaškové gravitační kanalizace včetně 17  vstupních šachet a veřejného osvětlení v 

lokalitě Na Panenské II., kanalizace i vodovod budou převzaty bez domovních přípojek a 

souhlasilo s tím, že předmětem darovací smlouvy nebude dešťová  kanalizace, u níž bude 

provedena zkouška její vzdušnosti a propustnosti a retenční nádrž - suchý poldr z 

důvodu probíhajících  stavebních prací v lokalitě Na Panenské II, které mohou způsobit 

zanesení poldru, 

 ZM 10. prosince požadovalo do darovací smlouvy se společností Talora a.s. doplnit 

doklady o zkouškách a revizích a protokol o provedené kamerové prohlídce kanalizace. 
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Regulační plán Panenská II.: 

 ZM 26. března schválilo pořízení změny RP Žalov-Panenská II, jmenovalo pro 

pořízení změny zastupitele Pařízka a schválilo, že pořizovatelem bude  MÚ Roztoky. 

Po dohodě s investorem by mělo dojít k zásadnímu snížení počtu bytových jednotek, 

nedojde k výstavbě naddimenzovaného polyfunkčního centra, plánovaná MŠ zůstane a 

měla by být ve vlastnictví města, 

 RM 8. října vzala na vědomí finální verzi návrhu zadání změny  č. 1 RP Žalov -

Panenská II. a doporučila ji ZM ke schválení. 

Park vědy Roztoky s.r.o. 

 19. srpna byl v PV Roztoky zahájen zkušební provoz. 

 9. října byl Park vědy Roztoky (PV Roztoky II.)  otevřen. Navazuje tak na stávající 

technologické centrum Vědeckotechnický park Roztoky (VTP Roztoky).  

 PV Roztoky se ve spolupráci s ČVUT a s podnikatelským sektorem zabývá 

výzkumem a vývojem převážně v oborech strojírenství, elektroniky a informatiky. 

 Je koncipován jako víceoborový, založený na spolupráci s Českým vysokým učením 

technickým v Praze a matematicko-fyzikální fakultou UK v Praze. Konkrétně se jedná o 

vývoj a testování pohonů a součástí elektromobilů, softwarový a hardwarový vývoj - 

elektrotechnické slaboproudé laboratoře a počítačové metody, automatizace a 

optimalizace výrobních procesů počítačovými metodami, řešení logistických zadání 

počítačovými metodami, vývoj telekomunikací a souvisejících oborů - elektrotechnické 

slaboproudé laboratoře a počítačové metody, vývoj elektroniky a mikroelektroniky, 

internetu a zabezpečovací techniky - elektrotechnické slaboproudé laboratoře a 

počítačové metody. 

  
 Společnost PV Roztoky s.r.o. poskytne dar ZŠ ve výši 3 mil. Kč, který vyplatí 

v rozmezí roku 2014 - 2019. 
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Závěrečná kolaudace má proběhnout v srpnu 2015. 

  

 Ve VTP Roztoky, který byl otevřen začátkem roku 2012 se konaly ve dnech 21. - 23. 

října 2014 Dny otevřených dveří, které uspořádala společnost VTP Roztoky a.s. ve 

spolupráci s Centrem vozidel udržitelné mobility, které spadá pod ČVUT Fakultu strojní 

v Praze. Počet osob na tuto akci byl z bezpečnostních důvodů omezen na 15 na jednu 

denní skupinu. O 

akci byl velký zájem 

a ze 75 volných 

míst bylo obsazeno 

51 míst. 

 

 

 

 

  

 RM 17. prosince vzala na vědomí petici proti výstavbě dalších objektů VTP 

v Přemyslovské ulici v Žalově, uložila MÚ připravit podklady pro zahájení přijetí RP 

v této oblasti a požádala investora o zajištění veřejné prezentace výstavby VTP parku 

Žalov  v Přemyslovské ulici.  Foto VTP Roztoky. 
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 Regulační plán Tiché údolí: 

 Na RM 14. května informoval starosta o jednání města se společností Weenen s r.o. 

ve věci vily čp. 124 a objektu Maxmiliánky ve věci jejich dalších záměrů v této oblasti, 

 RM 12. listopadu zamítla námitky k návrhu opatření obecné povahy-územního 

opatření o stavební uzávěře č.j. 3095/2014 podané společností Weenen,s.r.o. Praha, 

v bodech 1-7,  námitce v bodu 8 se vyhovuje. 

 Platné opatření obecné povahy, kterým bylo stanoveno záplavové území Únětického 

potoka bylo vydáno 5. června 2014. Protože RP byl zrušen rozhodnutím Krajského 

soudu v Praze 15. dubna 2014, bylo rozhodnuto o pořízení nového RP. 

 Omezení plnohodnotného nakládání s majetkem je v návrhu územního opatření o 

stavební uzávěře přípustné a je řádně odůvodněno. Důvodem vydání je potřeba zákazu, 

resp. omezení stavební činnosti ve vymezeném území Tichého údolí do doby vydání a 

nabytí účinnosti RP TU tak, aby nevhodnou stavební činností nemohlo dojít k narušení 

stávajících urbanistických, architektonických a přírodních hodnot území řešeného 

připravovaným RP a nevhodným řešením z hlediska protipovodňové ochrany, 

 RM 12. listopadu v souladu s §6 odst. 5 zák. č.183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) schválila a vydala opatření obecné povahy-územní 

opatření o stavební uzávěře č.j. 3562/2014. 

Vily čp. 110 a 125 Tiché údolí: 

 ZM 10. prosince revokovalo UZM ze 7/14, kde souhlasilo s prodejem vily čp. 110 na 

pozemku č. 2 191 v k.ú. Roztoky u Prahy. Nyní ZM uložilo MÚ prověření možnosti 

vymáhání náhrady poškození vil špatnou správou správcovskou firmou SPROM a 

zajištění studie, která zhodnotí stávající stav vil, možnosti využití pro praktické účely 

města včetně kvalifikovaného odhadu finančních nákladů do konce 1. čtvrtletí roku 

2015, 

 RM 17. prosince udělila výjimku vnitřní směrnice o VZ malého rozsahu pro 

vypracování architektonické studie funkčního využití vil čp. 110 a 125 TU, Roztoky dle 

nabídky Ing. arch. Tomáše Eflera v celkové ceně 94 000 Kč a termínu dodání do 

1. března 2015. Součástí studie bude i statické posouzení objektů. 
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Rekonstrukce komunikací a chodníků: (v roce 2014 prostavěno 15 574 mil. Kč). 

 Hned začátkem roku byly dokončeny ulice Vošahlíkova a Dobrovského. 

Začalo se s rekonstrukcí vodovodního řadu v ulici 

Máchova a vybudování jejího povrchu z dlažby, včetně 

chodníků. 

 Byly dokončeny opravy vozovky na Školním náměstí 

a návaznost ulice Spěšného na 

Olbrachtovu.  

 Nových chodníků se dočkala zbývající část ulice 17. listopadu, část 

ulice Žirovnického a ulice Puchmajerova od Třebízského po ulici Na 

Vyhlídce. 

 Městem byly vykoupeny pozemky pod ulicemi Mühlbergerova, Příčná, Pilařova. 

 Po vykoupení pozemků pod komunikacemi městem v roce 2013 mohla začít dlouho 

očekávaná investiční akce, kanalizace v ulicích Pod Řivnáčem, Na Valech a Wolkerova 

v roce 2014. Na projekt je zatím rozpočtováno celkem 12,8 mil. Kč.  

 Přípojky k jednotlivým nemovitostem hradí ze zákona sám vlastník nemovitosti a 

ceny obvykle vychází zhruba na 35 tis. korun. Vzhledem k rozsáhlosti projektu mělo 

město zájem o připojení maxima obyvatel v co nejkratším termínu. Proto bylo město 

připraveno se spolupodílet na nákladech stavby. Podmínkou bylo přistoupení ke smlouvě 

o spolupráci, která definuje povinnosti města i vlastníků jednotlivých nemovitostí a 

krátký horizont připojení k městské kanalizační síti. V případě, že by někdo na tuto 

smlouvu nepřistoupil a později si to rozmyslel, musil by si celou stavbu financovat sám a 

počítat s tím, že několik let nebude možné novou komunikaci rozkopat a město přestane 

dotovat vývoz žump v ulicích, které mají možnost připojení na kanalizaci. 
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 RM 12. března schválila udělení výjimky při zadávání VZ malého rozsahu pro přímé 

uzavření smlouvy o dílo s Ing. Janem Hanušem na vypracování projektů kanalizačních 

přípojek pro obyvatele v ulicích Na Valech, Pod Řivnáčem a Wolkerova. Maximální cena 

za PD jedné přípojky je 4 000 Kč, maximální rozsah díla je 60 přípojek, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 Na konci roku byla vybudována kanalizace v ulicích Na Valech a Pod Řivnáčem  

(připojili se všichni vlastníci nemovitostí) a vozovky jsou připravené k položení poslední 

vrstvy, která se dokončí včetně kanalizace a povrchu ulice Wolkrova v roce 2015.  

(V roce 2014 prostavěno 4,6 mil. Kč).  

 

VÚAB Pharma, a.s.: 
 V areálu VÚAB Pharma (dříve Penicilinka) probíhá 

celková rekonstrukce objektů. Současně firma Dekonta, a.s. 

zde provádí sanaci - odstraňování starých ekologických 

zátěží vzniklých v důsledku půlstoletí výroby bývalé 

Penicilinky, resp. VUAB. Akce je plánována až do roku 

2019 a probíhá pod dohledem Ministerstva životního prostředí, České inspekce životního 
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prostředí, Povodí Vltavy, KÚSK, MÚ Černošice, města Roztoky a Ministerstva financí, 

které je investorem. Sanace se realizuje na základě nápravných opatření uložených ČIŽP 

v roce 2005. Jde o likvidaci chemických látek, které ve vysoké koncentraci zamořily 

výrobní i servisní prostory továrny. Jde zejména o okolí výrobní haly tzv. Ketolu, 

podzákladí odstraněných mazutových nádrží a stáčiště mazutu, dále skladu hořlavin 

tzv. Dachau, butylacetátové jímky, podzemní nádrže Streptomycinu a chemické 

kanalizace. Hlavní náplní sanace je odstranění zeminy, která byla silně prosycena 

chemickými látkami, které ohrožují podzemní vodní zdroje. V ohniscích největšího 

zamoření bylo provedeno odtěžení zeminy až do hloubky osmi metrů. Hlavním zdrojem 

kontaminace je butylacetát. Kontaminovaná zemina byla postupně odvezena, vyčištěna a 

opět navezena zpět. Současně je ze sanačních vrtů čerpána dekontaminovaná podzemní 

voda. Z ní jsou odlučovány ropné látky a čištěny promýváním přes filtry s aktivním 

uhlím. Účinnost je deklarována na 90%. (volně z článku p. Boloňského v časopise Odraz) 

Odpady: 

 Sazby poplatků zůstaly stejné jako v roce 2013: 

Poplatek ze psů za jednoho psa  700 Kč 

Poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 1 000 Kč 

Poplatek za jednoho psa (majitel je důchodce) 200 Kč 

Poplatek za druhého a každého dalšího psa (důchodce) 300 Kč 

Poplatek za odpady (za osobu na rok) 600 Kč 

Poplatek za odpady za třetí  a každé další dítě do 16 let (na rok) 300 Kč  

 Do konce dubna končila splatnost poplatků za psy a do konce května za odpady. 

Od poplatků za odpady byli osvobozeni občané, kterým je více než 75 let, a občané, kteří 

více než 6 měsíců v roce pobývají mimo území ČR. 

U poplatků za psy platila sleva 100 Kč ze sazby za označení psa mikročipem. 

Z rozhodnutí ZM byly zrušeny sloučené platby. 

Všechny nádoby na odpad, které mají být vyváženy, mimo bioodpad, musí být označeny 

nálepkou roku (získána po platbě za odpady). 

 Bioodpad byl v roce 2014 svážen od dubna do listopadu 1x za 14 dní dle rozpisu. 
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 Koncem roku 2014 proběhlo vyhodnocení soutěže My třídíme nejlépe, kterou 

vyhlašuje Krajský úřad StK a společnost EKO KOM. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích 

podle velikosti obcí. 

 V naší kategorii tj. od 2000 do 9999 obyvatel se umístily Roztoky na třetím místě se 

337,47 body za Velkým Osekem, zvítězila Zeleneč se 408,82 body. 

 Roztoky svým umístěním vyhrály nejen cenu 20 000 Kč, pamětní medaili a diplom, 

ale získaly po letech i ocenění poctivé práce v oblasti třídění odpadů. Od druhého místa 

nás dělilo 9 bodů, což by mělo být motivací k ještě lepšímu výsledku hlavně pro ty, kteří 

dosud netřídí. 

Voda: 

 ZM 18. prosince 2013 schválilo cenu vodného a stočného na rok 2014, která činí 

dohromady 69,97 Kč /m3. 

 RM v květnu doporučila ZM provozování vodohospodářské infrastruktury formou 

externího provozovatele na základě koncesní smlouvy a doporučila, aby do souboru 

vodohospodářského majetku bylo kromě vodohospodářské infrastruktury, tj. sítě 

vodovodů, splaškové kanalizace a MČOV zahrnuto také kalové hospodářství  společné 

pro MČOV a PČOV i PČOV VUAB Pharma, a.s.. 

 V červnu schválilo ZM návrh koncesního projektu provozování vodovodů a 

kanalizací pro veřejnou potřebu města Roztoky (verze 06/14) zpracovaný VRV a.s. a AK 

Holec, Zuska a partneři a v září schválilo předložené znění kvalifikační dokumentace na 

„provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Roztoky“ s úpravami. 

 V září RM souhlasila se závěry komise v 

podlimitní VZ „provedení izolací a zateplení 

nadzemních částí podzemního vodojemu Sokolovna v 

Roztokách“ ve výši 441 177 Kč bez DPH pro uchazeče 

AMIKA FIRST,s.r.o. Hotovo v roce 2014. 
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 V srpnu RM souhlasila s hodnocením komise ve VZ „oprava vnitřního líce 

akumulačních komor vodojemu Žalov“za cenu 5 864 290,10 Kč bez DPH. 

Oprava jedné komory byla provedena na podzim 2014, druhá bude opravena v roce 2015. 

 

Městská čistírna odpadních vod: 

 V únoru schválilo ZM Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací a ČOV o 

jejich vzájemných právech a povinnostech mezi městem Roztoky a VUAB Pharma a.s. ve 

znění varianty č. 3 s tím, že nahrazuje původní čl. 7.3 jeho alternativním zněním, 

zakotvující možnost úhrady investičních nákladů formou předplaceného nájemného. 

Součástí smlouvy jsou 4 přílohy. 

 RM vzala v červenci na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele stavební a 

strojní části Rekonstrukce kalového hospodářství čistírny odpadních vod a dala souhlas 

k podpisu smlouvy s vybranou firmou (cena díla cca 7 mil. Kč). K tomu je nutno 

připočítat náklady na technologické zařízení k odvodnění kalu (zvláštní dodávka). 

 Kalové hospodářství je společné pro obě čistírny, městskou i průmyslovou a nebylo 

součástí velké rekonstrukce MČOV v letech 1999 - 2003. Tento technologický provoz je 

na pozemku VÚAB Pharma, a.s., který výběrové řízení s účastí města zajišťoval. 

 V prosinci ZM schválilo smlouvu o nájmu komplexu kalového hospodářství ČOV 

mezi VÚAB Pharma a.s. a Městem Roztoky. Více v kapitole Město Roztoky 

Žalovský potok: 

Na konci května přišly prudké bouřky a kroupy, které proměnily 

ulici Potoky spolu s žalovským 

potokem na řeku. Hned 28. května ZM 

uvolnilo 400 000 Kč na okamžité  

odstraňování následků lokální 

povodně, havarijního stavu komunikace, koryta a břehů 

žalovského potoka. Náprava musela být koordinována 

s Povodím Vltavy, jemuž koryto patří.  Foto Tomáš Kratochvíl 
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Levý Hradec: 

 Památku Levý Hradec navštívilo v roce 2014 celkem 1141 návštěvníků.  

 Městu se podařilo dokončit odkoupení pozemků u Levěho Hradce. 

 23. listopadu v den svátku sv. Klimenta vysadili Jitka a Marcel Ramdanovi spolu 

s dětmi ze 4.B a paní učitelkou Mošnerovou přísavník a břečťan u několika zdí na vnější 

straně hřbitova na Levém Hradci. Za pár let tak mohou být zakryta některá pustá místa.  

 Ve městě se konaly také již tradiční trhy. Jarní trhy uspořádalo v dubnu sdružení 

Roztoč v Zahradě vůní, Blešák byl na Tyršově 

náměstí před sokolovnou v květnu i říjnu, 20. září se 

konalo Festero - roztocké řemeslnické trhy a průběžně 

se na Tyršově náměstí vždy v pátek konaly Farmářské 

trhy. 

 

Co je nového: 

 Na Školním náměstí bylo dokončeno vyčištění a oprava 

pomníku padlých a úprava celého prostoru. 

  

 

Na podzim byl nainstalován vodní prvek se zahrádkou, 

s oplocením a upozorněním, že zdrojem užívání je 

užitková voda. 

  

Jako propojení ulic Smetanova a Václava Havla byla 

vytvořena lávka, která podstatně 

zkracuje cestu dětem z Panenské II. 

do školy. 
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Na místě propadlé staré lávky byla v ulici U Zastávky 

vybudována nová lávka spolu 

s vodohospodářskými úpravami za 

cca 250 000 Kč. 

 

 

 U žalovského nádraží byl vybudován přístupový 

dlážděný chodník k nástupišti a malé parkoviště.  

 Na dětském hřišti v ulici Obránců míru byl umístěn 

provizorní otevřený altán a zasazen vzrostlejší strom pro poskytnutí stínu pro malé děti. 

 Na konci června bylo otevřeno nové veřejné 

sportoviště s umělým trávníkem pro míčové hry v ulici 

Obránců míru. Otevřeno je od dubna do října od 9 do 21 

hodin, v březnu a listopadu od 9 do 19 hodin. Přes zimu 

bude sportoviště uzavřeno. Je stanoven i návštěvní a 

provozní řád hřiště. 

Bylo otevřeno nové občerstvení u tenisového areálu Žalov. 

  

 Začala kompletní rekonstrukce domu čp. 286 

v Jungmannově ulici, který je v majetku města, 

dokončena bude v roce 2015. 
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6. září uspořádalo město Den dětí a seniorů,  

 

 

 

 

  

 

13. září se konal již čtvrtý ročník  

Slavností Pravého a Levého břehu, s velkým kulturním 

programem na obou březích a seskoky parašutistů. 

 

 17. listopadu byl na Tyršově náměstí vzpomínkový 

program k tomuto datu v roce 1939 a 1989.  

S projevy vystoupili: 

poslanec Daniel Korte, Stanislav Boloňský, Ladislav Kantor 

a zahrál Jiří Dědeček, 

  

30. listopadu byl na náměstí rozsvícen vánoční strom, vystoupil sbor Roztocké děti a 

pěvecký sbor Rosa. 

 

           foto 

        Pavel 

       Brokl                        
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Doprava 

 V letošním roce pokračovala nepřetržitá výluka železniční trati mezi Roztokami a 

Bubenčem od 1. března do 18. května, mezi Bubenčem a Holešovicemi od 19. května do 

13. prosince. Jednokolejnému provozu byl přizpůsoben výlukový jízdní řád. Linka S4 

z Roztok do Libně v 1. etapě od března do května nejezdila v pracovní dny vůbec, ve 

druhé etapě byl její provoz částečně obnoven.  

 28. srpna ve 23 hodin a 37 minut zastavil na nádraží 

Bubeneč poslední vlak a lidé se s ním přišli symbolicky 

rozloučit happeningem. 

Budoucnost nádražní budovy i restaurace, která se v ní 

nachází, zatím není jasná. 

 Nově se už budovala zastávka, která navazuje na 

prodloužení tramvajového provozu až na točnu v Podbabě, který tím dostane po dvou 

letech smysl.  

 Od 29. srpna se už nastupovalo na nové zastávce, 

zatím však byla zprovozněna pouze jedna kolej (směrem 

na Prahu), vlaky po ní jezdily obousměrně. Plný provoz 

zastávky s názvem Nádraží Podbaba byl zprovozněn 

13. prosince 2014 s platností nového jízdního řádu. 

Přístup na zastávku je úrovňový, součástí je také 

podchod pod tratí mezi ulicemi Jednořadou a Papírenskou. Pro imobilní občany je 

bezbariérový přístup po šikmých rampách. 

 3. března vyjel na nové lince autobus č. 359 z 

Roztok - Bělina, Nádraží, Tyršovo nám., U rybníčku, 

Solníky, rozcestí Žalov, Únětice, Suchdol. Pro začátek 

13 párových spojů ve všední dny. 

 Posunutý datum zahájení provozu linky byl 

způsoben úpravami návazných spojů v Suchdole a Lysolajích, které musel ROPID do 
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systému integrované dopravy zapracovat a musely ji odsouhlasit příslušné městské části 

Prahy. 

 S platností nového jízdního řádu od 14. prosince byla posílena autobusová doprava 

do Roztok o čtyři nové spoje v ranní a odpolední špičce. Město za ně zaplatí 400 tisíc Kč 

ročně. 

 V rámci zkvalitnění dopravy před ZŠ v Žalově, kde 

byl každé ráno velmi nebezpečný chaotický provoz, 

schválila RM 25. června zavedení jednosměrného provozu 

v části ulice Zaorálkovy ve směru od křižovatky s ulicí 

Obránců míru ke křižovatce s ulicí Opletalovou a se 

současným zrušením zjednosměrnění části ulice Jiráskova. 

 

 RM 13. srpna uložila vypracování řešení havarijní situace svahu na konečné 

autobusu v Levohradecké ulici vzniklé v důsledku přívalových dešťů v květnu roku 2014 

a informovat o této situaci provozovatele autobusové linky č. 340 společnost ROPID 

vzhledem k parkování autobusů. 

 

 Den pražské integrované dopravy v Roztokách a Úněticích 

připravil ROPID (Regionální organizátor Pražské 

integrované dopravy) ve spolupráci s městem Roztoky a 

obcí Únětice na 7. června. 

 Jezdilo se nostalgickými vlakovými soupravami mezi 

Prahou a nádražím v Roztokách, historickým autobusem 

od nádraží na Levý Hradec a do Únětic. Od roztockého 

nádraží vedla dovednostní stezka podél Vltavy k nádraží Žalov a dále na Levý Hradec 

ke kostelu sv. Klimenta. Pokud se splnily všechny vědomostní otázky a získaly potřebná 

razítka, čekaly v Úněticích, kde byla zastávka u Únětického pivovaru upomínkové 

předměty a nápoj. Historické dopravní prostředky jezdily do 17 hodin zdarma. Pravidelné 

linky PID jezdily také.  
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 Nemalý zájem byl i o práci roztockých železničních 

modelářů, kde byla připravena 

výstava s modelem pražského nádraží 

Praha-Vysočany. Celý komplex 

sestavilo a stará se o něj deset 

nadšenců. Výstavu vidělo asi sto 

obdivovatelů s dětmi. 

  

 Od 1. dubna do 31. července došlo v rámci rekonstrukce stropní desky stanice 

Dejvická k dočasné změně trasy, zastávek a spojů na všech denních linkách v oblasti 

Vítězného náměstí, tedy i dojezdů a odjezdů linek 340 a 350, které jezdí do Roztok. 

Schema v příloze kroniky. 

  Od září začalo platit na území Prahy 6 nové značení jízdních pruhů a dopravní 

situace v Podbabě se stala kritická. Situaci komplikovala také uzavírka ulice Papírenské 

(zpevnění podjezdu-nové kolejiště). Ulice Roztocká a Podbabská se ve všední dny 

dopoledne stala prakticky neprůjezdná. Kolony se tvořily už v Sedlci. Ulice Papírenská 

byla otevřena až s dobudováním nového kolejiště a její průjezdnost dopravu velmi 

uvolnila. 

 1. prosince večer a 2. prosince nastal velký kolaps dopravy. V noci vlakové, kdy se 

zastavily vlaky a lidé v nich byli uvěznění také 17 hodin. 2. prosince v Praze vůbec 

nejezdily tramvaje, zastavily se úplně poprvé. Příčinou byla neobvyklá souhra 

klimatických jevů, jejíž dopad byl výjimečný a vejde do dějin. Teplota klesla pod bod 

mrazu při současné velmi vysoké vlhkosti vzduchu a drobném dešti. Vznikla obrovská 

námraza na trolejích. Zem byla ale čistá, auta jezdily, doprava byla zajišťována autobusy 

a metrem. Z Roztok jezdily autobusy normálně, z Prahy zpět to bylo horší, poněvadž se 

lidé dostávali do Dejvic se značným zpožděním a nárazově, byly dlouhé fronty. 

Více informací v příloze kroniky . 
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Bezpečnostní situace 

 V roce 2014 nepřetržitou službu ve městě vykonávala Městská policie. 

Personální stav: do 30. dubna 9 strážníků, od 1. května 10 strážníků. 

Z činnosti Městské policie: 

- na pokutách bylo uloženo 49 500 Kč, 

- uloženo 30 bloků na pokutu nezaplacenou na místě v částce 18 900 Kč, 

- projednáno 472 přestupků v dopravě (parkování, zákaz vjezdu apod.), z toho 18 

 oznámeno odboru dopravy MÚ Černošice, 

- šetřeno 170 přestupků proti majetku, veřejnému pořádku, občanskému soužití a 

 územní samosprávě, 85 vyřešeno v blokovém řízení a 85 oznámeno správnímu 

 orgánu, 

- v rámci hlídkové činnosti bylo zajištěno a předáno Policii ČR 21 pachatelů trestné 

 činnosti, 8 řidičů pod vlivem alkoholu a 15 hledaných osob, 

- v rámci hlídkové činnosti nalezeno 8 vozidel v pátrání a kontrolováno 633 osob, 

 zejména v nočních hodinách, 

- provedeno 36 odchytů volně pobíhajících psů. Podklad: Zpráva o činnosti MP za rok 2014. 

 Během roku bylo jako obvykle hlášeno nejvíce odcizení zboží v prodejně Albert na 

Tyršově náměstí a zloději se i nadále zajímali o  měděné svody a okapy. 

 

Hasičský záchranný sbor STčK (dále HZS), stanice Roztoky během roku 2014 provedl 

cca 210 zásahů, zhruba třetina byly požáry, ostatní další technické zásahy. 

 Město Roztoky darovalo HZS vybavení v hodnotě 35 366,18 Kč, které bude 

dislokováno ve stanici HZS Roztoky. 

 24. listopadu byl oznámen požár v nepoužívaném prostoru bývalé spalovny v areálu 

firmy VÚAB Pharma , kde se má uskutečnit rekonstrukce. Zásahu se zúčastnili 

Záchranný sbor Středočeského kraje - Roztoky, SDH Roztoky, podniková jednotka 
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VÚAB Pharma, Kladno - výšková záloha (nebyla použita), Kladno - nový vůz (proti 

plynům, dýchací přístroj - výměna), Záchranný sbor Praha Petřiny. Vše bylo v pořádku 

zlikvidováno. 

 Kuriózním oznámením požáru byla 26. listopadu trefa míčem do automatického 

hlásiče požáru v nové tělocvičně ZŠ Roztoky. Žádný požár nebyl. 

Sbor dobrovolných hasičů Roztoky (dále SDH): 

 Roztocká výjezdová jednotka SDH má celkem 21 členů, z toho je 7 profesionálních 

hasičů (jeden z HZS hlavního města Prahy, dva z HZS Dopravního podniku města 

Prahy, tři z HZS Středočeského kraje, jeden z HZSP Aero Vodochody a jedna žena.  

 Během roku má jednotka průměrně kolem 50 výjezdů k nejrůznějším událostem. 

Technické vybavení se za poslední roky výrazně zlepšilo.  

 Chod SDH financuje město Roztoky a vztahy s radnicí jsou na velmi dobré úrovni. 

Dále SDH čerpá účelové dotace ze Středočeského kraje. 

 Město zakoupilo v tomto roce SDH nafukovací stan HF-25 v ceně 67 750 Kč bez 

DPH a hasičské vybavení v hodnotě 12 013 Kč pro JSDH. 

  V roce 2014 se do kolektivu SDH zařadila druhá žena, Simona Mádlová, která se 

stala vedoucí mladých hasičů. 

 Mladí hasiči se zúčastnili soutěže „Uzlová štafeta“, kterou uspořádalo Okresní 

sdružení hasičů Praha - západ. Soutěžilo se v jednotlivcích i družstvech a děti měly co 

nejrychleji správně uvázat pět vybraných uzlů. To se povedlo v kategorii družstev, kde se 

naši mladí hasiči ve složení Tereza Čápová, Eliška Černá, Pavlína Roučková, Jonáš 

Pavlatovský, Jakub Pošta a Radek Šišák umístili na třetím místě. 



50 
 

Zdravotnictví, sociální služby 

V roce 2014 byly v našem městě zajištěny tyto zdravotnické služby: 

1. praktičtí lékaři 4 

2. dětští lékaři 2 

3. stomatologie 3 

4. ortodoncie 1 

5. ortopedie 2 

6. kožní 2 

7. psychiatrie 1  

8. psychologie 2 

9. ušní, nosní, krční 2 

10. foniatrie 1 

11. klinická logopedie 1 

12. neurologie 2  

13. gynekologie 1 

14. oční 1 

15. rehabilitace 1 

16. RTG 1 

17. sono, ultrazvuk 1 

18. diabetická poradna 1 

19. lékárna 2 

Městská nemocnice: 

Od srpna roku 1996 zajišťuje provoz nemocnice firma RHG spol. s r.o.  

 1. srpna 1996 byl provoz zajištěn smlouvou o nájmu na 20 let bez nároku na 

provozní dotace (činí cca 3,5 mil. ročně, budovu spravoval vlastník - město Roztoky). 

 Při převzetí firmou RHG spol. s r.o. disponovala Městská nemocnice v Roztokách 37 

lůžky následné péče (LDN), 36 lůžky akutními a dvěma lůžky JIP. V roce 1997 byly 

oddělení JIP a akutní interní lůžka zrušeny a nahrazeny dalšími lůžky následné péče. V 

současnosti má tak nemocnice 77 lůžek následné péče a několik odborných ambulancí 

(interní, oční, ortopedie, FBLR, RTG, sono, rehabilitace, diabetologická poradna, 

neurologie) a ambulanci praktického lékaře. 
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 V roce 2002 zasáhla městskou nemocnici velká 

povodeň a to do 0,5 m. 

 Město ji pomohlo ve velmi krátké době 

zrekonstruovat, a díky tomu byl provoz obnoven v 

ještě lepších podmínkách, než před povodní. Společnost 

RHG spol. s r.o. vybavila suterén novým zařízením.                    Foto RHG s.r.o. 

 Od června 2010 je nemocnice v Roztokách, včetně budov a pozemků, ve vlastnictví 

RHG spol. s r.o. 

 Do výběrového řízení byla podána jediná nabídka, ZM proto souhlasilo s prodejem 

objektu čp. 376 a pozemků p.č. 2167, 2168 a 2170 v k.ú. Roztoky společnosti RHG s.r.o. 

za cenu 23 mil. Kč. Tato společnost se zavázala investovat do renovace budovy dalších 

13 mil. Kč. 

 Podmínkou prodeje bylo zachování nemocnice po dobu dalších 15 let. 

Peníze z prodeje byly městem použity na dostavbu ZŠ. 

 ZM 20. června 2012 souhlasilo s udělením výjimky společnosti RHG, s.r.o. 

z podmínek RP Tiché údolí v případě rekonstrukce a nástavby 4. a 5. nadzemního 

podlaží - zvýšení středního hřebene a přístavby evakuačního výtahu. 

 ZM v roce 2010 si při prodeji objektu vymínilo, že 5 mil. Kč bude uloženo do 

advokátní úschovy pro případ vyplacení smluvní pokuty, která by přicházela v úvahu, 

kdyby společnost RHG, s.r.o. změnila využití objektu k jiným podnikatelským záměrům. 

 Jednatel této společnosti nyní požádal o uvolnění této částky, která by byla využita 

ke zvelebení vnitřních prostor nemocnice. 

 ZM dne 26. března 2014 schválilo uvolnění finanční jistoty ve výši 5 mil. Kč 

z advokátní úschovy, s tím, že finanční prostředky budou využity k investici do 

zdravotnického zařízení společnosti RHG, s.r.o., Tiché údolí 376, Roztoky. 

 ZM zároveň schválilo Dodatek č. 1 kupní smlouvy ze dne 3. června 2010 a Dodatek 

č. 1 ke svěřenecké smlouvě ze dne 3. června 2010 mezi městem Roztoky a společností 
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RHG, s.r.o. s tím, že smluvní pokuta ve výši 5 mil. Kč je v ustanovení kupní smlouvy 

zachována. 

 3. listopadu 2014 jsem navštívila PhDr. Vladimíra Matouška, ředitele Městské 

nemocnice Roztoky, kterého jsem požádala o rozhovor: 

  Co všechno se v nemocnici změnilo? 

 V roce 2010 po převzetí nemocnice do vlastnictví společnosti RHG, s.r.o. bylo 

provedeno zaměření geometrického plánu, statické posouzení a legalizace vrátnice. 

 Byla zpracována projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci a přístavbu 

dalšího poschodí. Bylo vydáno stavební povolení, které však nenabylo právní moci 

z důvodu nesouhlasu jednoho ze sousedů. Proto nemohla být přístavba do dnešní doby 

realizována. 

 Do současnosti bylo proinvestováno zhruba 15 milionů, proběhla kompletní 

rekonstrukce obou lůžkových oddělení, 1. a 2. podlaží včetně technické vybavenosti: 

elektrika, podlahy, nové koupelny, toalety, zakoupeny nové pomůcky (pojízdná vana),  

 

 

byla provedena výměna 

oken v celé budově. 

 

  

V příštím roce (2015) při neschválení stavebního povolení na přístavbu bude provedena 

oprava střechy, terasy a nová fasáda budovy. 
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Svaz postižených civilizačními chorobami (dále SPCCH): 

 Předsedkyně roztocké organizace  SPCCH paní Marie Nadrchalová, byla 

Středočeským krajem oceněna jako Dobrovolník roku 2014 v oblasti sociální a zdravotní. 

 Při této příležitosti se vyjádřila ke své dlouholeté činnosti: 

 Předsedkyní organizace v Roztokách se stala v roce 1982, tenkrát pod hlavičkou 

Svazu invalidů. Organizace byla zaměřena na zdravotně postižené občany vyššího věku 

především v Roztokách a Žalově. V rámci předsednictví již několikrát zařizovala 

přestoupení do organizace s jiným názvem, ale stejnou náplní činnosti. Ona, ani další 

členové, kteří pro organizaci pracovali, nebyli nikdy placeni.  

 Dnes má organizace z původních 20, 300 členů. Pomáhají zdravotně postiženým 

občanům a seniorům s jejich problémy, se začleněním do dnešního způsobu života. 

 Pořádají až 9x ročně autobusové zájezdy do pražských divadel, 8x ročně autobusové 

zájezdy po památkách naší republiky. Na jaře a na podzim 1x týdně specializované 

cvičení kardiaků, přátelská setkání a přednášky se zdravotní tematikou, ozdravné 

pobyty, plavání v plaveckém bazénu v Suchdole. Navštěvují členy při životních jubileích. 

 Ve spolupráci se ZŠ Roztoky zorganizovali 3 běhy kurzů výuky na počítači.  

 Jejich zásluhou je také zřízení klubovny důchodců v Havlíčkově ulici v Roztokách, 

kterou financuje MÚ a je určena ke schůzkám občanů a je vybavena počítačem. Ve městě 

má Svaz 4 informační skříňky, kde jsou inzerovány jejich aktuální akce. Velmi si cení 

vydávání měsíčníku Odraz, poněvadž většina členů nemá počítač, ale stále se zajímá o 

dění ve městě. Pomáhá jim MÚ a radou vždy sociálně zdravotní odbor. 

 RM v květnu souhlasila s mimořádným příspěvkem Svazu postižených civilizačními 

chorobami Roztoky ve výši 17 950 Kč. 

Pečovatelská služba: 

Únorové ZM souhlasilo s uzavřením dodatku č.1  ke Smlouvě o dílo č. 33/2013 na 

zabezpečení výkonu pečovatelské služby v obci Velké Přílepy pro období 1.1. - 31.3.2014 

a obci Únětice pro rok 2014. 

V srpnu RM potvrdila výši nájemného v DPS na rok 2014 ve výši 45 Kč/m2. 



54 
 

Domov Alzheimer v Roztokách 

 26. května byl v Roztokách otevřen nový Domov 

Alzheimer v objektu bývalého hotelu Alexandra pro 

občany trpící Alzheimerovou chorobou. K dispozici má 

až 60 lůžek. Klienti mohou využívat dlouhodobého 

pobytu v nových a moderně vybavených, převážně 

dvoulůžkových pokojích, poskytována je i služba 

denního stacionáře, který je možno využít v pracovních dnech od 7 - 19 hodin bez nároku 

na ubytování. Objekt disponuje i zahradou, která po úpravě umožní klientům bezpečný a 

nerušený pobyt na čerstvém vzduchu. Připravena je 

odborná péče, speciální volnočasové programy a terapie, 

kvalitní stravování. 

 Zařízení provozuje stejnojmenná společnost 

Domov Alzheimer, která buduje síť těchto zařízení po 

celé ČR. V zařízení pracuje až 40 zaměstnanců. 

Více informací v příloze kroniky. 
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Školství 

 Do MŠ v Roztokách bylo přihlášeno (již vytříděných) 202 dětí. Přijato bylo 121 (71 -

Havlíčkova ul., 30 - Přemyslovská ul., 20 - Spěšného ul.). Nepřijato bylo 81 dětí. 

 RM 12. března trvala na svém usnesení z roku 2011, kterým doporučovala 

ředitelkám MŠ zřizovaných městem uplatňovat při přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání stanovená kritéria a jejich pořadí a uložila ředitelkám MŠ, aby v rámci 

přijímacího řízení zveřejňovaly anonymní seznam přijatých a nepřijatých dětí s uvedením 

měsíce a roku narození dítěte. 

 Srpnové ZM schválilo finanční kompenzaci za nepřijetí dětí do veřejné MŠ 1500 Kč 

měsíčně. Přiznání příspěvku bude na základě žádosti zákonných zástupců dítěte. 

Podmínkou přiznání je trvalé bydliště dítěte a zákonného zástupce v Roztokách, 

dosažení 3 let dítěte a splnění podmínek pro přijetí do MŠ.  

 Do konce roku 2014 se o příspěvek přihlásilo cca 100 rodin a téměř všem bylo 

vyhověno. 

  Ředitelka MŠ v Havlíčkově ulici pí. Zdena Kulhánková, které skončilo funkční 

období se rozhodla od prázdnin nepokračovat v MŠ jako ředitelka, ale pracovat dále jako 

učitelka. Do konkurzního řízení na místo nového ředitele se přihlásily 4 uchazečky. 

Novou ředitelkou byla vybrána a na RM 19. května jmenována Mgr. Hana Fialová 

s platností od 1. srpna 2014. 

 RM v říjnu uložila ředitelce MŠ Havlíčkova zajistit stravování dětí (celistiků) 

v nejkratším možném termínu a uložila ředitelům školských zařízení ve městě, aby ve 

spolupráci s vedoucími školních jídelen připravili opatření, které umožní stravování dětí 

se zvláštním dietním režimem. 

 RM 14. května doporučila ZM souhlasit s navýšením příspěvku MŠ Spěšného o 160 

000 Kč výhradně na investice (oprava topení a umýváren). 

 RM 29. října souhlasila s navýšením kapacity třídy MŠ Spěšného 288 v odloučeném 

pracovišti MŠ Palackého 781 z počtu 24 na 25 dětí ve třídě pro školní rok 2014/2015. 
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 Vedle MŠ se o děti starají již čtvrtým rokem např. v 

Hlídání Václavka. Jejich program je opravdu nabitý. 

Vozí děti ke koním, chodí plavat 

do roztocké Via Vestry, pro 

zvířátka vyráběly všelijaká 

krmítka. Hlídání je v soukromé vile 

ve Václavské ulici a prostředí je to velmi hezké. Zapojit se do 

kroužků mohou i rodiče (pletení pedigu, scrapbookové tvoření) po 

večerech, nebo pro všechny angličtina, nabízejí i masáže kojenců. 

 V ulici Potoky č.2362 byla otevřena soukromá 

školka pod názvem Rodinné centrum Fantazie, 

školka Pinocchio, která je však velmi drahá. 

Základní balíček služeb školky Pinocchio stojí  

19 000 Kč/měsíc,  

cena pro sourozence a dvojčata stojí 25 000 Kč / měsíc. Jsou tam stále volná místa. 

 

Základní škola (ZŠ): 

 V roce 2014 se podařilo dokončit největší 

polistopadovou investiční akci města a po 82 letech 

dobudovat druhé křídlo a tělocvičnu ZŠ v Roztokách. 

29. května byla dokončena kolaudace. V průběhu června 

a prázdninových měsíců byla budova vybavována 

nábytkem, cvičebním nářadím, výpočetní a divadelní technikou. 

 1. září 2014 bylo slavnostně otevřeno nové 

křídlo budovy školy, ve kterém je deset tříd, výtvarný 

ateliér, projektová učebna, školní knihovna, ředitelna, 

kabinety, velká sborovna, knihovna, pracovna 

speciálního pedagoga. V novém křídle školy byly 

umístěny třídy II. stupně. Škola se také konečně 
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dočkala vlastní velké tělocvičny a multifunkčního sálu, 

které užívá nejen škola, ale i široká sportovní a kulturní 

veřejnost. 

 Na dostavbě se mj. podíleli: architekti Lapka a 

Kružík a inženýr Jileček ze společnosti Helika, kteří 

stavbu projektovali, školu postavil Metrostav (pánové Koch, Karásek a Vápeník), průběh 

stavby odborně hlídal stavební dozor pan Kunt, spoustu titěrné práce nejen na 

kontrolních dnech odvedli spolu se starostou zastupitel pan Richter a vedoucí odboru 

správy a rozvoje města pan Polák a pan Gool, který bezchybně provedl město všemi 

výběrovými řízeními. Poděkovat je nutno panu Sedláčkovi, 

který nezištně pomohl se slunečními hodinami, které jsou 

umístěny na jedné z vnějších stěn školy a všem pracovníkům 

ZŠ. 

 Poslední víkend před začátkem školního roku se na 

školní zahradě konal dvoudenní festival Zasaď strom, ať máš kyslík na hraní a zpívání, 

který organizoval Spolek loutkářů Kvítko.  

 Za odborného zahradnického dohledu se vysazovali 

do svahu u nové tělocvičny okrasné keře. Druhý den hráli 

loutkáři z Kvítka divadlo, i když pršelo. Děti si vyrobily 

loutku a pro své rodiče zahrály krátké divadelní 

představení.  

 Festival byl finančně podpořen Letištěm Praha v rámci projektu Dobré sousedství. 

 Při zápisu do prvních tříd ZŠ (20. a 21. ledna) bylo zapsáno 163 dětí, z toho 21 

potvrzených nástupů po odkladu školní docházky z minulého roku, pět pětiletých dětí, 

které musí doložit doporučující zprávu a u 20 dětí byl doporučen odklad. Ve školním roce 

2014/15 se otevře šest prvních tříd. 

 Na konci ledna podala výpověď ředitelka ZŠ paní Mgr. Alena Gabal´ová, její 

pracovní poměr skončil 31. března 2014. Od prvního dubna ZŠ řídila z pozice statutární 

zástupkyně ředitelky paní Drahomíra Moravcová. Chod školy nebyl nijak ohrožen. 



58 
 

 Ve školské radě rezignovali dva členové (I. Cihlář a M. Bromovská). 

 Konkurzní komise pro výběr nového ředitele ZŠ vybírala z 9 uchazečů (7 mužů a 

dvou žen). Komisí byl doporučen a RM 19. května jednomyslně jmenován od 1. srpna 

PhDr. Michael Řezáč. Poté mu v jeho stávající soukromé škole nabídli pozici ředitele, 

kterou se rozhodl přijmout. 

 RM proto 11. června jmenovala ředitelem ZŠ v Roztokách Mgr. Petra Bezděka, 

který se ve výběrovém řízení umístil na druhém místě, s platností od 1. července 2014. 

 Obec Úholičky vyhověla žádosti města a přispěla na neinvestiční náklady za své 

žáky, kteří chodí do školy v Roztokách, i když už není příspěvek nárokový. 

 RM 24.září.souhlasila s navýšením kapacity ZŠ Roztoky ze stávajících 730 na 1050 

žáků a souhlasila s navýšením kapacity vydávaných pokrmů ve Školní jídelně při ZŠ 

v Roztokách, 17. listopadu 711, Roztoky ze stávajících 500 na 1200 pokrmů. 

 Škola má ve školním roce 2014/15 - 59 pedagogických a 8 nepedagogických 

pracovníků. Školní jídelna má 11 pracovníků. Seznam v příloze kroniky. 

 V rámci podpory ekologie a třídění odpadu vyhlásil KÚSK v říjnu 2013 druhý ročník 

výtvarně literární soutěže Pohádková knížka Třídilka, která byla rozeslána všem 670 ZŠ 

v kraji. ZŠ Roztoky uspěla pohádkou „Jak penízek žádal recyklaci“, jejíž autorkou je 

Eliška Panenková, žákyně 6.B. Její pohádka byla vybrána odbornou porotou z několika 

set textů došlých ze ZŠ a gymnázií v celém kraji.  

 Eliška a tři autoři ilustrací - A.Mlynárová (8.A), K. Jirásek (7. B) a D. Hanzlík 

(8.A) byli oceněni na slavnostním vyhlášení výsledků 12. února 2014 v budově KÚSK. 

Letošní olympiády: 

 Vítězové školních kol postoupili do kola okresního, případně dále: 

Český jazyk - Vanesa Šašková, 8.B - 1.místo, Jakub Faměra, 9.A - 2. místo, 

                 Tereza Burešová, 8.A - 3. místo. 

Anglický jazyk - K. Zelenka, 7.A-1. místo, K. Jirásek -7.B-2. místo, J. Medek -7.A, 

  3. místo - mladší kategorie 
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  K. Krajinová-1. místo, V. Sasková-2. místo, K. Seháková-3. místo, 

  9. třídy, starší kategorie. 

 Okresní kolo se skládalo z gramatické, poslechové a konverzační části, 36 žáků 

  Kateřina Krajnová (9.A), 1. místo (kateg. 8.9. tř.),  

  K.J. Zelenka (7.A), 2. místo (kateg.6.a7. tř.), 

Dějepis: Vanesa Šašková (8.B)-1. místo, Dominik Dvořáček (8.B)-2. místo,  

 Okresní kolo: Dominik Dvořáček (8.B)- 2. místo (od 1. místa ho dělil 1 bod). 

 Koncem roku 2013 byl oceněn Tomáš Bohdanecký (IV.C), který obsadil první místo 

v matematické soutěži Cvrček. 

 Výborného umístění dosáhla ve fotosoutěži Veronika Kalinová (9. B), 1. místo 

s fotografií Lomnický štít (téma Horská příroda) v soutěži Olympus FotoAcademie.cz pro 

studenty středních škol, víceletých gymnázií a žáky 6.-9. tříd ZŠ z celé ČR. 

 

 Zabodovaly také dívky z II. stupně ZŠ ve volejbale, když v okresním přeboru 

vybojovaly 1. místo a obhájily tak své vítězství z roku 2013. Družstvo hrálo v sestavě: 

Bára Chládková, Dominika Šárová, Amálie Nikodýmová, Aneta Rűckerová, Kateřina 

Krajerová, Valerie Sasková a Kristýna Pejřilová. 

 

  

 V dubnu proběhla preventivní akce pro celý II. stupeň FATAL VISION, první 

interaktivní pomůcku, která zábavným způsobem představuje různé stavy intoxikace - 

alkohol, drogy, mozkovou komoci atd. Jako preventivní nástroj pro názornou ukázku 

byly použity speciální brýle, které změní vidění, jak by se vidělo po požití určitého 

množství drog, alkoholu nebo měli otřes mozku. 

 Na konci školního roku 2013/14 bylo zhodnoceno třináct měsíců projektu Šance pro 

budoucnost, který měl navázat na dlouhodobou činnost školy v oblasti poradenství a 

odborné péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a vytvořením komplexního 

systému podpory. Čtyřmi klíčovými aktivitami prošlo 102 žáků. Aktivity jsou v oblastech 
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nápravy specifických poruch učení, školní klub, jak se učit a být úspěšný - styly učení a 

mimoškolní výuka. Kladen byl důraz na nápravy poruch učení. Proto byla v průběhu 

projektu poskytnuta informace o individuální činnosti v nápravných hodinách, ale i 

doporučení, jak s žákem pracovat doma. 

 Školní klub nabídl žákům individuální rozvoj žáka a skupinovou spolupráci, na 

individuální úrovni, podporu sebevědomí a sebeuvědomění, rozvoj tvořivosti a sociálních 

kompetencí, hrubé a jemné motoriky. 

 Jak se učit a být úspěšný, aktivita pro žáky II. stupně byla zaměřena na styly učení 

a výcvikové metody. 

 Mimoškolní výuka probíhala mimo školní třídu v Lexiku. U některých žáků se 

projevuje negativní postoj k učení, proto je velmi důležitá práce s rodiči. 

 Za rok práce na projektu se škole podařilo rozšířit a zkvalitnit odborné služby, které 

jsou pro ni velmi cenné.    

 V novém školním roce dlouhodobá činnost školy v oblasti poradenství a odborné péče 

pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami v rámci projektu Šance pro budoucnost 

pokračuje stejně jako činnost školního klubu. 

 V říjnu 2014 byly prostory získané novým křídlem školy využity jako výstavní 

prostor. Ve spolupráci se Židovským muzeem v Praze zde byla instalována výstava 

ANNE FRANKOVÁ - odkaz pro současnost. 

 Žáci 7. a 8. ročníku, kteří se v minulém roce zapojili do projektu Poznáváme svět 

odjeli svůj výsledný materiál o Roztokách v anglickém jazyce představit do  polské 

Skawiny. Byl rozdělen do několika částí - osobnosti Roztok, kulturní památky, historické 

události a tradice. Ukázka proběhla nejen ve škole, ale i na radnici před členy městské 

rady. Odměnou jim byla návštěva regionálního muzea, solných dolů ve Wieliczce a 

benediktinský klášter a opatství v Tynieci. 

 31. ledna se konal už třetí školní ples v žalovské tělocvičně. 
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 Rozloučení s devátými třídami se v letošním roce odehrálo již v nových prostorách 

roztocké školy - v malém kulturním sále. 

 V rámci zkvalitnění dopravy před ZŠ v Žalově, 

kde byl každé ráno velmi nebezpečný chaotický provoz, 

schválila RM 25. června zavedení jednosměrného 

provozu v části ulice Zaorálkovy ve směru od 

křižovatky s ulicí Obránců míru ke křižovatce s ulicí 

Opletalovou a se současným zrušením zjednosměrnění části ulice Jiráskova. 

Více informací v příloze kroniky.  
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Základní umělecká škola: 

Začátek roku je vždy soutěžní: 

 V tomto školním roce byla vypsána soutěž v oboru housle, violoncello, kytara a 

klavír. V lednu proběhlo školní kolo a pořadatelem okresní kola v oboru housle, 

violoncello a kytara byla naše škola. 

 Do krajského kola v oboru violoncello postoupili: Sabina Korbelová a Tomáš Drábek, 

v oboru housle: Věra Strmísková, 

v oboru kytara 4 žáci: Martin Pika, Kateřina Vašků, Martin Lédl, Jan Hvězda.  

Naši žáci si v tomto oboru stáli umělecky ve srovnání s ostatními velmi vysoko.  

 Absolutním vítězem okresního kola se stal Martin Lédl. 

 V květnu se v Kongresovém sále hotelu Academic konal koncert ZUŠ Roztocký 

Babylon, jehož program byl sestaven ze směsi hudebních stylů a žánrů. 

 Zahradní koncert ZUŠ byl vzhledem k probíhajícím úpravám na školní zahradě 

přemístěn na louku před městským úřadem. A bylo to velmi šťastné rozhodnutí. Více než 

dvě stovky diváků se mohlo přesvědčit o velmi dobré úrovni žáků ZUŠ. Mezi diváky byli 

v hojném počtu zastoupení i roztočtí senioři a je dobře, že ředitel ZUŠ pan Bohumír Šlégl 

podpořil myšlenku propojení nejmladší a nejstarší generace i tímto koncertem. 

 Nový školní rok 2014/15 zahájila ZUŠ s kompletně rekonstruovanou vstupní 

chodbou v hlavní budově, v plně obsazeném počtu 280 žáků. 

 Hned v říjnu proběhly výchovné koncerty pro MŠ v Kongresovém sále hotelu 

Academic. 

 6. listopadu se uskutečnil 9. 

ročník hudebního festivalu 

Roztocký podzim, na kterém 

účinkovali nejlepší žáci ZUŠ, 

učitelé, Komorní orchestr ZUŠ i 

          přední česká herečka Valérie Zavadská. 
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 20. listopadu se opět v roztockém zámku konal Veřejný koncert ZUŠ, který 

obsahoval přes 20 hudebních i divadelních čísel. 

  

 

Vánočním koncertem 

11. prosince byl 

ukončen další velmi 

úspěšný rok  ZUŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací v příloze kroniky a prezentaci Roztoky v roce 2014. 
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Městská knihovna 

 28. února odešla do důchodu dlouholetá vedoucí Městské knihovny pí Alena Urxová. 

 Od 1. března se na doporučení výběrové komise a jmenováním RM ujal vedení 

Městské knihovny Mgr. Michal Špaček. 

 Jako první počin nový vedoucí zajistil rozšíření knihovního systému Clavius o modul 

MVS za 6 000 Kč, který zajistil možnost provozních mailů, zprávy o zamluvených 

knihách a urgence vrácení. 

 Dubnová RM také schválila podání výzvy studentům Fakulty architektury ČVUT 

na návrh nového řešení objektu knihovny a MÚ na místě dosluhujících objektů z počátku 

sedmdesátých let. 

První ze souboru přednášek a seminářů se konala 

13. května a hostem byl novinář a spisovatel  Jaromír 

Štětina, který dlouho působil v Rusku, Čečensku i na 

Ukrajině. Jeho přednáška k aktuálnímu dění na 

Ukrajině byla velmi poutavá, stejně jako jeho 

odpovědi na otázky mnoha účastníků besedy, o kterou byl velký zájem. 

 RM 9. července pověřila vedoucího MK Mgr. Michala Špačka jednáním s Doc Ing. 

Arch. Zuzanou Peškovou, Ph.D. z Fakulty Stavební ČVUT o zadání studentské práce 

na návrh nových prostor pro MK, MÚ a ZUŠ, 

 RM 30. července souhlasila s přijetím dotace na vybavení dětského oddělení MK 

mobiliářem, a schválila otevírací hodiny v MK pro celoroční provoz. 
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 Vedoucí MK byl v září RM pověřen k uzavírání smluv na krátkodobý pronájem 

prostor MK pro nekomerční akce za 100 Kč/hod. 

 Do knihovny bylo v letošním roce získáno 862 knih, měla přes 800 čtenářů a 29 000 

výpůjček.  

 Uspořádala osm autorských čtení, přednášek a seminářů, pětkrát se konala Jóga 

smíchu s Davidem Zahradníkem a šestkrát Adéla Chvojková četla dětem. 

Více informací v příloze kroniky . 
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Církve 

Církev římskokatolická: 

 V dubnu se konala tradiční slavnost na paměť mučednické smrti sv. Vojtěcha na 

Levém Hradci při které bylo vzpomenuto modlitbami a duchovní účastí na trpící lid 

na Ukrajině. 

 Letošní Svatoludmilská pouť se konala 21. září a byla mimořádnou událostí.  

Hlavním celebrantem poutní mše svaté byl pražský arcibiskup 

kardinál Dominik Duka, který také udělil svátost biřmování 

devíti biřmovancům z Roztok a okolních obcí. Tento obřad se zde 

nekonal mnoho let. Pouť 

proběhla za překrásného letního 

počasí na louce před kostelem sv. 

Klimenta za velké účasti 

poutníků. Promluva byla i vzpomínkou na zavraždění 

knížete sv. Václava i obhajobou demokracie. Po poutní mši svaté následovala neformální 

debata farníků s panem kardinálem, která se ke 

spokojenosti zúčastněných nečekaně protáhla. 

Zajímavý byl i další doprovodný program např. 

beseda s řádovými sestrami boromejkami o procesu 

svatořečení bývalé generální představené řádu 

(Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského) Marii Vojtěše Hasmandové, 

která po vykonstruovaném procesu strávila celá padesátá léta v komunistickém vězení a 

zemřela v pověsti svatosti krátce před sametovou revolucí. 

 Pan kardinál Dominik Duka prostřednictvím svého sekretariátu 

srdečně poděkoval za vřelé přijetí na Levém Hradci, byl mile potěšen 

hojnou účastí věřících a krásně upraveným místem pro slavnostní mši.  

 Duchovní správce roztocké farnosti P. Petr Bubeníček vyslovil velké 



67 
 

poděkování jednotce dobrovolných hasičů a pracovníkům Technických služeb, kteří se 

zasloužili o perfektní přípravu levohradecké akropole na tuto událost. 

 V září RM schválila RM finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Roztoky na 

opravu oplocení farní budovy na Náměstí 5. května 102 Roztoky ve výši 28 000 Kč. 

 

 V Praze se po 24 letech konalo od 29. prosince do 2. ledna 2015 Evropské setkání 

mladých lidí, pořádané komunitou Taizé sídlící ve Francii, na pozvání církví 

zastoupených v Praze a ve spolupráci s nejrůznějšími 

místními křesťanskými společenstvími i obyvateli Prahy 

a jeho okolí. Tato komunita je ekumenickým 

společenstvím různých křesťanských církví a je známa 

svým specifickým způsobem modlitby, která obsahuje 

zpěv velmi jednoduchých meditativních písní ve všech světových jazycích. Evropské 

setkání mladých bylo velkou čtyřdenní událostí, které se zúčastnilo několik desítek tisíc 

mladých lidí ve věku 17 - 35 let. 

 S prosbou o ubytování co nejvíce mladých lidí se organizátoři obrátili i na Roztoky. 

Mladí lidé odjeli dopoledne do Prahy, kde na ně čekal celodenní program a vraceli se 

kolem 22 hodiny. Šlo o místo na spacák a velmi prostou snídani. Podpora mohla být 

projevena i přípravou nějakého jídla, případně pozváním na oběd 1. ledna 2015 nebo 

účastí na benefičním odpoledni dne 30. listopadu. 

 Byla to obrovská příležitost nejen k poznání lidí 

přijíždějících z různých evropských zemí, ale především 

k navázání vzájemných kontaktů. 

 

 V Roztokách bylo ubytováno cca 450 účastníků, především u rodin, asi 120 jich bylo 

ubytováno v tělocvičnách ZŠ v Roztokách i v Žalově.  

 Do programu Taize se v Roztokách zapojila společně s Farností Roztoky i CČSH  a 

sdružení Roztoč.                                                         V rámci setkání Taizé přijelo i 

pět přátel z Arménie, kde už v roce 2007 naše farnost navázala přímý kontakt a 
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vzájemnou podporu. Jejich situace už se zlepšila natolik, že jsme mohli naši podporu nyní 

ukončit a pokračovat budeme pouze v duchovním a přátelském styku. 

 Z vyhodnocení dotazníků o změně rozsahu kostela sv. Jana Křtitele v Roztokách 

vzešla jako nejúčinnější rozšíření kůru kostela a vstupní chodbičky. Rekonstrukce bude 

postupně v dalších letech. 

 

Bohoslužby o Vánocích 2014 ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Roztokách i 

v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci 

24. prosinec Roztoky Štědrovečerní mše svatá, 15.30 hod. 

25., prosince Roztoky Slavnost Narození Páně, 10.15 hod. 

26. prosince Levý Hradec Svátek sv. Štěpána, 10.15 hod. 

27. prosince Levý Hradec Svátek Svaté Rodiny, 14.00 hod. 

28. prosince Roztoky Neděle, 10.15 hod. 

31. prosince Levý Hradec Poslední den občanského roku,  

   Mše svatá a Te Deum s požehnáním, 18. hod. 

1. ledna Roztoky Mše svatá - Taizé setkání, 10.00 hod. 

2. ledna Roztoky Slavnost Zjevení Páně, 18.00 hod. 

3. ledna Levý Hradec sobota, 14.00 hod. 

4. ledna Roztoky neděle, 10.15 hod. 

  Levý Hradec adorace 19.00 hod. 

 Více informací v příloze kroniky.    Foto Římskokatolická farnost Roztoky.  
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Církev československá husitská: 

 Husitská diakonie CČSH  organizovala 2 sbírky humanitární pomoci pro Diakonii 

Broumov: 28. března, 24. října. 

 V prosinci RM přiznala CČSH v Roztokách jednorázový příspěvek ve výši 30 000 

Kč na pohonné hmoty při zajišťování přepravy seniorů a handicapovaných lidí v rámci 

diakonické služby. 

 13. dubna proběhl na farní zahradě Husova sboru Velikonoční jarmark, Zároveň 

proběhla vernisáž výstavy na téma Jarní zahrada s výrobky převážně roztockých dětí. 

 Vystoupil dětský sbor Roztocké děti a divadélko Kvítko zahrálo pohádku. Každý si 

mohl vytvořit vlastní pomlázku a nejvíce zájemců bylo o výtvarnou dílnu, kde se 

malovalo na obličeje, vajíčka i porcelán. 

 15. června se konal v Husově sboru koncert kapely BRAN, která hraje keltskou 

hudbu. 

 19. června se v Husově sboru uskutečnil benefiční Koncert pro Tadeáše. Vítěžek 

koncertu 10 135 Kč byl předán matce malého Tadeáše. Peníze budou využity na úhradu 

služeb speciální asistentky, která Tadeášovi, postiženého dětskou obrnou umožní 

plnohodnotné zapojení do školkových aktivit. 

 Na podzim se konaly 21. září, 19. října a 16. listopadu rodinné bohoslužby 

v Roztokách v Jungmannově ulici za městskou knihovnou (atelier sdružení Roztoč). 

 Začátkem listopadu se v CČSH uskutečnilo setkání dětí a mládeže. Tématem byla 

příprava na Vánoce, skládání origami a příprava na prosincovou návštěvu v dětském 

domově. 

Vánoce v Husově sboru: 

14. prosince 3. neděle adventní, koncert ADESTE FIDELES 

24. prosince příběh o narození Pána Ježíše Krista, koledy, prohlídka betlémů, 

  Strom vánočních přání, 14 hod. 

Všechny koncerty konané v Husově sboru v kapitole Kultura., více v příloze kroniky. 
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Kultura 

Pokračování výstav z roku 2013 ve Středočeském muzeu ( dále SMR): 

- do 31. března, Od Studia Kamarád po Krajinu her, SMR, 

- do 30. dubna, Čokoláda - historie a současnost s vůní a chutí, SMR, 

Rok 2014: 

- 31. ledna, 3. školní ples, tělocvična ZŠ v Zaorálkově ulici, Žalov, 

- 1. února, 3. skautský ples, sokolovna Roztoky, 

- 9. února, Pohádky ze mlýna, hotel Academic, 

- 9. února, Manželské štěstí, hotel Academic, 

- 14. a 15. února, Masopust, sdružení Roztoč, 

- 14. února, Dětský karneval v Rožálku, 

- 28. února, Květinový večer, hostinec Na Růžku, 

- 1. března, Maškarní ples, hotel Academic,  

- 8. března, Country bál s kapelou Klikaři, hostinec Na Růžku, 

- 15 a 16. března, Roztočený víkend, Roztoč, Havlíčkova ul., 

- 21. března, Hudební cyklus RR, hostinec Na Růžku, 

- 30. března, Jak pan Slepička a paní Kohoutková malovali vajíčka, hotel Academic, 

-  30. března, Tři bratři v nesnázích, divadelní společnost Háta, hotel Academic, 

- 3. dubna, Veřejné vystoupení žáků ZUŠ, SMR, 

- 5. dubna, Divadlo z textů dětí souboru Cára carara, sdružení Roztoč, SMR, 

- 13. dubna, Velikonoční jarmark, zahrada Husova sboru CČSH, 

- 17. dubna Čokoládová animační dílna, SMR, 

- 18. dubna, Irský večer, hostinec Na Růžku, 

- 18. dubna, Poznávej se! Dotýkati se exponátů přikázáno!, SMR, do 13.7.2014, 

- 25. dubna, Čarodějnice pro děti, hospoda U Hřiště, Žalov, 

- 26. dubna, Den země, povídání o obojživelnících, SMR, 

- 26. dubna, Jarní trh, Zahrada vůní, 

- 26. dubna, Koncert dětí a lektorů hudebních kroužků Roztoč, SMR, 

- 27. dubna, Rosa opět na zámku, koncert pěveckého smíšeného sboru, SMR, 
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- 29. dubna, Veřejný koncert ZUŠ, SMR, 

- 29. dubna, Pietní vzpomínka na oběti transportu smrti, Levý Hradec, 

- 29. dubna, Mezinárodní den tance, louka u DPS, 

- 30. dubna, Čarodějnice u Šraněk, občerstvení U Šraněk, 

- 2. a 3. května, Svatovojtěšská pouť na Levém Hradci, 

- 7. května, Připomínka 69. výročí konce 2. světové války, Školní nám., Žalov, 

- 8. května, Veteráni, SMR, 

- 13. května, Beseda se senátorem Štětinou o dění na Ukrajině, Městská knihovna, 

- 15. května, Čtení pro děti, Městská knihovna, 

- 17. května, Jarní Blešák, park u Tyršova náměstí, 

- 18. května, Roztocký babylon, ZUŠ, hotel Academic, 

- 26. května, koncert souboru Local Vocal, sdružení Roztoč, Levý Hradec, 

- 27. května, Jóga smíchu, Městská knihovna, 

- 29. května, Od bezu k šafránu, Barvířské rostliny, SMR, do 9.11.2014, 

- 30. května, Dětský den, Tyršovo náměstí, 

- 31. května, Festival Zámeček, SMR, 

- 31. května, Pohádkový les, turistické oddíly, Tiché údolí u Maxmiliánky, 

- 1. června, Vladimír Kroc-Jižní Afrikou na kolečkovém křesle, fotografie, Academic, 

-- 7. června, Marika Singers, hotel Academic, 

- 7. června, Typáci, Občerstvení U Šraněk, 

- 12. června, Zahradní koncert ZUŠ, nám. 5. května, 

- 14. června, Den na řece, plavby parníkem, 

- 14. června, Letní keramická plastika, SMR, do 31. 10. 2014, 

- 14. června, Kočky-traversti show, Občerstvení U Šraněk, 

- 15. června, Výstava výtvarných a animačních kroužků, Roztoč, půda SMR, 

- 15. června, Koncert skupiny Bran, Husův sbor, 

- 19. června, Zahradní slavnost, Levý Hradec, louka u kostela, 

- 20. června, otevření stálé expozice Jak se jezdilo do Roztok na letní byt, SMR, 

- 21. června, Jimiband-koncert, Občerstvení U Šraněk, 

- 24. června, Smích - jóga smíchu, Městská knihovna (dále MK), 
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- 28. června, Beruška Band, Občerstvení U Šraněk, 

- 28. června, Slavnostní otevření Multifunkčního sportoviště, 

- 11. července, Živá hudba, Občerstvení U Šraněk, 

- 1. srpna, Tajemství rostlin, Viktor Sýkora, SMR, do 26. 10.2014, 

- 30. srpna, Šermířské rozvernosti, SMR, 

- 30. srpna, Léto ještě nekončí, zahrada Husova sboru CČSH, 

- 6. září, Salon Zdenky Braunerové, Filharmonický komorní orchestr, SMR, 

- 6. září, Den dětí a seniorů, louka před MÚ, 

- 6. září, TYPáci, rockový koncert, Občerstvení U Šraněk, 

- 10. září, Jaké by to bylo? Revitalizace prům. areálu Nádražní 23, Roztoky, SMR, 

- 13. září, Slavnosti pravého a levého břehu, přívoz Roztoky, 

- 14. září, Sokolení, TJ Sokol, 

- 20. září, Roztocké řemeslnické trhy, Festero, park na Tyršově náměstí, 

- 21. září, Svatoludmilská pouť, za účasti kardinála Dominika Duky, Levý Hradec, 

- 27. září, Dudácké odpoledne, Občerstvení U Šraněk, 

- 3. října, Podzimní slavnost s Beruška Bandem, Rožálek, 

- 3. října, V. Havel, Audience, Divadlo Na tahu, hostinec Na Růžku, 

- 4. října, Blešák, park Tyršovo náměstí, 

- 8. října, Čtení o velké válce z roztockých kronik- týden knihoven, SMR, 

- 12. října, Divadélko Romaneto, Krkonošská pohádka, Hotel Academic, 

- 12. října, Pod střechami Paříže-francouzské šansony, Hotel Academic, 

- 18. října, Country bál se skupinou Klikaři, hostinec Na Růžku, 

- 18. října, Koncert Davida Krause, Café bar Eiffel, 

- 19. října, Přednáška ThDr. Martina Chadimy, Husův sbor CČSH, 

- 28. října, Den Středočeského kraje, SMR, 

- 29. října, Koncert Let´s go-afroamerické spirituály, SMR, 

- 7. listopadu, KÁ KÁ KÁ, ateliér intermediální tvorby, SMR, do 4. ledna 2015, 

- 18. listopadu, přednáška-30 maratonů ve 30 dnech kolem Islandu, MK, 

- 18. listopadu, Marika Singers, recitál sólistů, SMR, 

- 21. listopadu, Kosa Vostra, Hostinec na Růžku, 
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- 23. listopadu, Honza a čert, divadlo pro děti, hotel Academic, 

- 23. listopadu, Klíče na neděli, hotel Academic, 

- 28. listopadu, Betlémy, tentokrát tištěné, SMR, do 1.února 2015, 

- 29. - 30. listopadu, Jelení listopadění, sdružení Roztoč, 

- 30. listopadu, Adventní koncert Evy Henychové, Husův sbor CČSH, 

- 30.listoipadu, Benefiční koncert pro evropské setkání Taizé, Římskokatol. kostel, 

- 30. listopad, Rozsvícení vánočního stromu, Tyršovo náměstí, 

- 1. prosince, Adventní koncert sboru Local Vocal, kostel sv. Klimenta, LH, 

- 5. prosince, Tradiční setkání s Mikulášem a anděly Husův sbor CČSH, 

- 5. - 6. prosince, Předvánoční knihkupectví, Ateliér Roztoč, 

- 7. prosince, Mikulášský karneval s Beruška Bandem, hotel Acadec, 

- 7. prosince, Laco Deczi & Celula New York, Café bar Eiffel, 

- 7. prosince, Marika Singers, ZŠ Roztoky, 

- 13. prosince, Uspávání čertíků, Sokol Roztoky, 

- 13. prosince, Venkovní vánoční trhy dětských prací, Ateliér Roztoč, 

- 14. prosince, Advent v muzeu se stínovým divadlem, SMR, 

- 17. prosince, Vánoční příběh aneb cesta do Betléma, Dřevěné divadlo, SMR, 

- 20. prosince, Pojďme spolu do Betléma, Domov Alzheimer, 

- 21. prosince, Česká mše vánoční - Jan Jakub Ryba, Sokolovna Tyršovo nám., 

- 23. prosince, Živé jesličky, louka u farního kostela v Roztokách, sdružení Roztoč, 

- 24. prosince, Štědrý den v Husově sboru, 

- 30. prosince, Taizé - zpěvy a diskuzní skupinky, ZŠ Roztoky, ZŠ Žalov, 8.30 hod., 

- 31. prosince, Taizé - zpěvy a diskuzní skupinky, ZŠ Roztoky, ZŠ Žalov, 8.30 hod., 

- 31. prosince, Modlitba za mír ve světě, Festival národů v obou ZŠ, 23.00 hod., 

- 1. ledna, Mše svatá, vedená p. Bubeníčkem, ZŠ Roztoky, 

- 1. ledna, Bohoslužba, vedená p. farářkou Kučerovou, ZŠ Žalov, 

- 2. ledna, Zpěvy Taizé, ZŠ Roztoky, ZŠ Žalov. 

Více informací v příloze kroniky a prezentaci Roztoky 2014. 
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Roztocké děti: 

 Dětský sbor (Roztoky město pro život), který navštěvuje téměř šedesát dětí  

absolvoval v letošním roce sedm veřejných vystoupení,  např. zpívání u vánočního stromu 

a pásmo koled v Domově Alzheimer. Jeho vedoucí je Vlaďka Drdová. 
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Muzeum 

 V červnu 2014 byla dokončena rekonstrukce zámku poničeného povodní v roce 2002. 

 Projekt obnovy zámečku byl připraven od roku 2006, ale v první etapě podpory 

z Evropských fondů nebyl vybrán k realizaci. S podporou zřizovatele se začal 

připravovat projekt rekonstrukce zámecké stodoly s cílem vytvořit archeologickou 

expozici Stopami věků. Tehdejší hejtman ale v lednu 2011 projekt odmítl. Později 

nečekaně vyslovil názor, že lepší bude opravit zámek než archeologickou expozici. Byl 

proto narychlo oprášen projekt z roku 2006 a ihned se soutěžil dodavatel stavební části, a 

její rekonstrukce byla na podzim 2012 hotova. Po odchodu hejtmana došlo na úřadě 

k mnoha změnám a téměř rok nebylo s kým jednat a zadat soutěže na dodavatele 

interiérových úprav, vnitřního vybavení a expozic.  Poslední smlouvy k realizaci expozic 

byly podepsány až v březnu 2014. Dodavatelské firmy ale termín 19. června stihly a 

spolu s mimořádnými výkony autorek nové stálé expozice Ivany Kubečkové, Marcely 

Šášinkové, Hany Hermanové, Jany Klementové a externistce, bývalé ředitelce muzea Evy 

Balaštíkové, která stála u projektu od jeho vzniku, až po realizaci, se podařilo v termínu 

zámeček znovu otevřít veřejnosti. 

Spolupracovníky jim byli: Dr. M. Vlk, Věra 

Slavíková, konzervátor pan Preclík, 

z hospodářské zprávy pan Kulička a Vágner, 

všichni pod vedením paní ředitelky PhDr. Zity 

Suchánkové to dokázali a zámek byl 19. června 

2014 slavnostně otevřen veřejnosti! 

 Slavnostního aktu otevření se zúčastnili: Zita Suchánková, ředitelka SMR, Milan 

Němec-náměstek hejtmana StK pro oblast školství, mládeže a sportu, Karel Horčička-

radní StK pro oblast kultury a památkové péče, Zdeněk Štefek-radní StK pro oblast 

kultury a památkové péče, Václav Chytil-1. náměstek ředitele Úřadu Regionální rady 

regionu soudržnosti Střední Čechy, Tomáš Šantavý-autor projektu z Atelieru TS, Petr 
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Kajer-ředitel divize 2 společnosti Subterra a Jan Jakob-starosta města Roztoky, autoři 

expozic a více než 300 hostů. 

 Slavnost zahájilo Klasické dechové trio a Dechová 

harmonie ZUŠ Roztoky, závěr odpoledne patřil orchestru 

Melody Makers a zpěvu Ondřeje Havelky. 

 Cílem rekonstrukce a nového využití zámku bylo 

zkvalitnit nabídku služeb a zvýšit  turistický potenciál. Náklady ne realizaci činily téměř 

80 mil. Kč, dotace poskytnuté z ROP SČ byly zhruba 62 mil. Kč, zbývající částku 

uhradil Středočeský kraj. 

 Na zámku vznikly nové expozice: Vrchnostenská 

správa panství aneb jak bydlel a úřadoval pan správce, 

z přelomu 18. a 19. století, kdy majitelé zdejšího 

panství byli 

Lichtenštejnové, ale 

zámek využívali jako 

hospodářskou jednotku, jejíž chod zajišťovali tři 

vrchnostenští úředníci v čele se správcem statku. Tato 

expozice je umístěna v dolní části zámku spolu s nově 

umístěnou svatební síní. 

 V horním patře zámku je umístěna expozice 

Život v letovisku aneb jak se jezdilo do Roztok na 

letní byt. Je to první expozice na českém území, 

která se věnuje pronikání střední vrstvy, převážně 

z řad pražských obchodníků a továrníků 

z velkoměsta na venkov. Roztocké Tiché údolí je 

z časového hlediska nejstarší lokalitou tohoto typu. 

 Při otevření zámku bylo uvedeno do provozu i informační středisko. 
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 Likvidace následků povodně z roku 2002 byla ukončena, ale důsledky povodně 

z roku 2013 čekají na nápravu.  

 Zámeček se před povodní v loňském roce, kdy byla podle sdělení muzeu 45letá voda, 

podařilo díky nezměrnému nasazení hasičů z Roztok a Nového Strašecí uchránit před 

zaplavením (v opačném případě by byla přišla rekonstrukce za 80 mil. vniveč a nikdo už 

by SMR nic nedal), znovu však povodeň dolehla na nechráněný Braunerův mlýn i Ateliér 

Zdenky Braunerové. Peníze od pojišťovny by stačily na uvedení do původního stavu, ale 

je třeba změna.  

 V přízemí Mlýna byly umístěny konzervátorské dílny se speciálním vybavením, 

složitými a drahými přístroji. Přístroje byly včas za pomoci externích firem rozebrány a 

přestěhovány do vyšších pater, což však stejně jako opětovné sestavení stálo nemalé 

finanční prostředky. Pro minimalizování nákladů počítá protipovodňové opatření 

s přestěhováním vybraných pracovišť do vyššího patra. S tím souvisí nutné stavební 

úpravy příček, napojení rozvodů, vybudování venkovního schodiště a celková přestavba 

přízemní části. Škody na Ateliéru se týkají pouze samotné budovy, veškeré vybavení se 

podařilo včas vystěhovat a už by se mohli vrátit i pracovníci ze stísněných prostor zámku 

na svá pracoviště.  

 Atelier Zdenky Braunerové je stále uzavřen. 

 

 Středočeské muzeum v Roztokách (dále SMR) je příspěvkovou organizací, jejímž 

zřizovatelem je Středočeský kraj (StK). Jeho náplní jsou činnosti výstavní i odborné, v 

oblasti etnografické, archeologické, historické, zoologické a botanické. Pravidelně vydává 

sborníky, slouží jako metodické centrum a důležitou součástí je i oddělení konzervační.  

 Má 44 zaměstnanců a nyní bylo možné díky dokončenému projektu stav průvodců a 

pracovníků informačního centra zvýšit. 

 Muzeum je otevřeno: středa - neděle od 10 do 18 hodin, 

 vstupné: základní 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 130 Kč, děti do 6 let zdarma. 

  



78 
 

 Během roku bylo v SMR otevřeno několik zajímavých výstav (všechny jsou uvedeny 

v kapitole Kultura). Z nich uvádím: 

V zahradě byla opět otevřena Letní keramická 

plastika. 

 

V návštěvnickém centru byla k vidění 

diplomová práce Pavly Danešové 

z fakulty architektura ČVUT 

Jaké by to bylo?  

revitalizace průmyslového areálu 

Nádražní 23. 

 

 

KÁ KÁ KÁ, ateliér intermediální tvorby prof.M.Knížáka 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prosinci Betlémy, 

tentokrát tištěné 
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 V rámci rekonstrukce byly zaznamenány mimořádně zajímavé nové poznatky vzešlé 

ze stavebně historického průzkumu, o nichž se dosud nevědělo. Zpracovány byly 

v katalogu „Zámek Roztoky“, který vyšel v letošním roce s podporou Ministerstva 

kultury České republiky. 

 V letošním roce byl také vydán SMR Středočeský vlastivědný sborník č. 32, 183 

stran včetně obrazových příloh, cena 142 Kč. 

 23. dubna schválilo ZM pojmenování veřejného prostranství vedoucí od ulice 

Nádražní k areálu Středočeského muzea na „Zámek“. 

 Město také podpořilo SMR poskytnutím finančního daru ve výši 35 000 Kč na 

změnu informačního  systému, a v říjnu schválila RM spoluúčast města ve výši 10 000 

Kč (propagační předměty) na zhotovení trhací mapy města Roztoky a jeho nejbližšího 

okolí, která vyjde v roce 2015. 

 30. května se konalo v historickém sále roztockého zámku „Setkání kronikářů okolí 

Prahy, které uspořádal Státní okresní archiv (SOA) Praha západ a SOA Praha východ, 

spolu se SMR. Zúčastnilo se ho 48 kronikářů a bylo pro všechny velmi podnětné. 

Setkání zahájila Mgr. Marcela Šášinková (SMR), spolu s vedoucími obou archivů. 
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Roztoč 

 Již po sedmnácté se v Roztokách a Úněticích konal 

Masopust, který pořádalo sdružení Roztoč ve spolupráci se 

Středočeským muzeem v Roztokách, obcí Únětice, Kravínem 

Únětice a Spolkem pro obnovu únětické kultury. 

Vše začalo na nádvoří Středočeského muzea, kde byla zvolena 

Královna masopustu, průvod se vydal na první zastávku na 

Tyršovo náměstí a dále ulicí Legií až na Holý vrch, kde se 

tradičně setkají průvody masek z Roztok, Únětic a Suchdola. „V letošním průvodu šlo 

několik tisíc lidí. Na Holém vrchu v radostném sdílení tančilo 

v kruhu takové množství maškar, že už přesahovaly horizont 

a nedohlédly z jednoho kraje na druhý. To je moment 

přesahující nejen horizont, ale i nás. Touha lidí sdílet radost, 

společně slavit a pokračovat v dávných obyčejích“, říká zakladatelka sdružení Roztoč a 

iniciátorka obnovy této tradice Jitka Tichá. 

 Masopust by se nemohl uskutečnit bez významné práce více než sta dobrovolníků, a 

přispění mnoha sponzorů a dárců, kteří přispěli finančně, materiálem nebo dary do 

tomboly. 

 22. dubna se konala v ateliéru Roztoče v Jungmannově ulici valná hromada sdružení 

Roztoč, která je vždy spojena s projekcí fotek, občerstvením, vzpomínkami i plány. 

 Hned dva soubory Roztoče se objevily na celostátní přehlídce Dětská scéna Svitavy 

2014. Taneční soubor Na patě při tanečním kroužku Po špičkách, vedený Zuzanou 

Smugalovou byl navržen do širšího výběru s choreografií Konektivita. Dětský divadelní 

soubor Cára carara při dramatickém kroužku, vedený Dorou Tichou a Adamem Krátkým, 

byl nominován s představením Čokoláda. 

 Na Otevřeném celostátním festivalu scénického tance a pohybového divadla 

Podzimní Fantazie 2014 získal TS Na patě Cenu poroty pro choreografii Duše řeky. 

Celkem bylo na přehlídce 11 choreografií od pěti souborů z celé ČR. 
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Taneční studio Po špičkách působí pod vedením Zuzany Smugalové již 13 let. 

 Děti ze sdružení Roztoč získaly 4 čestná uznání na 42. ročníku mezinárodní dětské 

výstavy Lidice 2014, kde bylo přihlášeno 27 868 prací ze 77 zemí světa. Práce vznikly ve 

výtvarné dílně Semišová myš, kterou vede Dorotka Tichá.  

Čestná uznání získali: Bohdanecký Tomáš 9 let, Pižlová Alena 7 let, Šromová Barbora 

7 let, Withersová Innes, 8 let. 

 V březnu se konal Roztočený víkend pro rodiče s dětmi, kde bylo možné během 

jediného víkendu zvládnout námět, animaci, střih i zvučení jedinečného animovaného 

filmu s podporou týmu profesionálů. 

 5. dubna se na půdě Roztockého zámečku 

konalo zajímavé divadelní představení Čokoládový 

večer, založené na autorských textech dětí z divadelního 

souboru Cára carara při sdružení Roztoč, doplněné 

hudbou a autorským čtením studentů DAMU. 

 Soubor s tímto představením vystoupil také na 19. ročníku celostátní dílny 

dramatické výchovy „DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE 2014“ pořádané ve 

dnech 18.-24. září v Jičíně a další reprízu Čokolády představil soubor na Divadelní 

přehlídce katedry dramatické výchovy DAMu „Děti-výchova-divadlo“ 12. října 2014 v 

Divadle Disk a Řetízek v Praze. 

 V  rekonstruovaných půdních prostorách roztockého zámku byla 15. června otevřena 

výstava Rodina zemědělství, kde vystavovaly děti z výtvarných kroužků Roztoče. 

 Na louce u kostela sv. Klimenta na Levém Hradci 

se s roztočím školním rokem 19. června rozloučili 

všechny děti, jejich vedoucí, rodiče i příznivci na 

Zahradní slavnosti.  

                                                     foto sdružení Roztoč  
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V létě se konaly příměstské tábory: Pět dní s cirkusem pro 

mládež 10 - 18 let, a Prázdniny s hudbou pro děti  

7 - 13 let. Pobytový tábor Všemi smysly byl týdenní na 

chalupě v Jizerských horách. 

 Pěvecký sbor Local Vokal provedl za letošní rok 

sedm samostatných koncertů a dalších osm vystoupení 

při různých kulturních akcích. Velkou zásluhu na tom 

má sbormistr Martin Šmíd. Foto z vystoupení v Senátu ČR. 

                                                    foto sdružení Roztoč 

 Zápis do kroužků na rok 2014/15 probíhal v září a to do 30 různých kurzů a 

kroužků pro děti i dospělé. 

 Organizace Sdružení Roztoč a Beleco zahájily aktivity na obnovu ohrožených 

přírodních stanovišť v přírodní rezervaci Roztocký háj-Tiché údolí a na vrchu Řivnáč. 

 V rámci projektu dojde k odkřovení zanikajících vřesovišť a stepí a obnově pastvy 

koz a ovcí. 

  V těchto lokalitách se nacházejí cenná teplomilná stanoviště skalních stepí a 

vřesovišť. Na ně je vázán výskyt 14 druhů zvláště chráněných živočichů a rostlin (např. 

kriticky ohrožená ještěrka zelená a endemitní brouk váleček český, který se celosvětově 

vyskytuje na několika lokalitách na Žatecku a pak právě na Krásné hoře v přírodní 

rezervaci Roztocký háj-Tiché údolí) a 53 druhů uvedených v červených seznamech jako 

ohrožených. Tyto druhy jsou vázány na slunné plochy s řídkým bylinným porostem. Dříve 

byla tato území přirozeně udržována pastvou, s ústupem zemědělského využívání z větší 

části zarostla náletovými křovinami. Rozlehlá vřesoviště se rozpadla na malé fragmenty, 

které jsou každým rokem menší a hrozí jejich zánik. Odstraněním náletových křovin a 

zvláště kontrolovanou pastvou ovcí a koz lze navodit podmínky vhodné k obnově těchto 

biologicky významných území a zabránit jejich zániku. 

 Projekt se zaměří hlavně na děti díky víkendovým výpravám do krajiny spojené 

s uměleckou tvorbou i s přírodovědným poznáváním. 
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 Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP 

fondů. 

 Podzimní brigáda se konala 18. října. Odstraňování náletových křovin bylo spojeno 

s povídáním přírodovědce Pavla Marhoula, ukázku práce s pasteveckým psem, dojení 

kozy a večer opékáním buřtů. 

 Koncem října se na loukách u Trojanova mlýna objevilo stádo koz a ovcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. prosince se konaly Vánoční trhy dětských prací. 

 

 

 

Více informací v příloze kroniky.  Foto J.Weberová. 
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Rožálek 

 Začátek roku 2014 přivítala hernička mateřského centra v novém. Díky 

finančnímu daru od společnosti Eaton byl pořízen nový koberec. 

 Program 2014:  

Miminka - povídání, písničky, básničky a masáže pro úplně nejmenší návštěvníky, 

Batolátka - opičí dráha, říkadla, písničky a hry pro děti od 1 roku, 

Sluníčka -  adaptační program bez rodičů pro děti, které ještě nechodí do MŠ, 3 hodiny 

         her, povídání, tvoření a pohybu, jednou měsíčně doplněné o keramiku, 

Výtvarka a volná herna - tvoření s maminkou, tatínkem, babičkou… z různých 

materiálů, 

Gymbalony - cvičení od dvou let s rodiči, 

Hrádky všemi smysly - herna s Montessori pomůckami, keramika, 

Angličtina pro nejmenší a flétna pro děti od 4 let. 

Pro maminky: 
Aerobic a lekce angličtiny a italštiny, kdy mohou maminky využít programu pro děti. 

 V únoru se konal v Rožálku tradiční karneval a pro 

maminky se vrátila ZUMBA (80 Kč), pro děti byl zajištěn 

program v herně (30 Kč). 

 V květnu se konala Jarní slavnost.                                           foto MC Rožálek 

 V srpnu se nově uskutečnil Týden řemesel, kde děti viděly práci včelaře, jak se vyrábí 

mýdlo, tvořily z keramické hlíny, malovaly smaltované hrnečky a navštívili jsme vesničku 

Botanicus. 

 V září se konal opět zápis do kurzu Sluníčka, Podzimní bazárek a Podzimní 

slavnost s Beruška Bandem. 

 Nejvíce si na své práci cení toho, že se jim stále daří udržet svoje aktivity 

nízkoprahové, tj. může je navštívit kdokoli, pokud má zrovna čas a chuť za příznivý 

příspěvek a nemusí se zavazovat předplatným a jinými administrativními překážkami. 
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Lexik 

  V lednu a únoru 2014 probíhaly v Lexiku závěrečné prezenční dny všech čtyř 

programů projektu Komunikace s médii jako odborná kompetence, které jsou studenty 

hodnoceny jako velmi přínosné. Navazoval další běh kurzu Vytváření mediálního obrazu 

organizace, o který byl velký zájem. Cílem bylo oslovení médií a spolupráce s nimi.  

 V březnu začínal kurz Práce s digitální fotografií doma i v práci, archivace, úpravy 

a styly. 

 Před zápisem do školy probíhalo v pedagogicko-psychologické poradně vyšetření 

školní zralosti. V dubnu začal program Grafomotorika pro předškoláky s rodiči. 

 Připraven byl nový kurz Prvňáček pro děti, které již do první třídy chodí a potřebují 

rozvíjet psaní, v květnu speciální program Grafomotorika pro prvňáčky. 

 V červnu proběhl seminář Marketing v praxi (nejen pro manažery a vedoucí 

pracovníky), v červenci intenzivní kurz Angličtiny na dovolenou. 

 Oblíbené letní tábory se konaly v Lexiku nebo v okolí Roztok. Jsou to: Sportovně 

turistický tábor s angličtinou, pro děti od 6 do 13 let, Novinářský tábor s exkurzemi pro 

děti od 9 do 15 let a rozjezd před školou pro děti od 9 do 14 let, Rozjezd před školou 

s češtinou a matematikou a Rozjezd před školou s češtinou a angličtinou. 

 Projekt Chůvy: příležitost - odbornost - rozvoj začal. Více než dvacet studentů se 

bezplatně seznámilo s prací profesionální chůvy pro děti od 0 do 7 let dítěte. Zároveň 

bylo spuštěno e-learningové studium, které bylo zakončeno certifikovanou státní 

zkouškou. 

 

Pro firemní vzdělávání, semináře a přednášky nabízí Lexik svoji 

vybavenou počítačovou učebnu, k dispozici má počítače, 

diaprojektor i interaktivní tabuli.  

Také sestaví počítačové kurzy na míru. 

                                                                                                           foto Lexik 
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 Koncem srpna měl Lexik příležitost v rámci projektu Prevence specifických poruch 

učení pro dobrý start do školy prezentovat výsledky své práce médiím na velké tiskové 

konferenci v Praze. Zájem projevila nejen tisková média, také Česká televize (ČT1) a 

televize Prima, které uvedly konferenci v hlavních zpravodajských relacích a 

z rozhlasových stanic Český rozhlas, Český rozhlas - Radiožurnál a ČRo Regina. 

 V říjnu se konal ve spolupráci s organizací Business & Professional Women Praha 

seminář Jak promítnout své vášně a talenty do své práce a jak na tom postavit vlastní 

prosperující podnikání. 

Více informací v příloze kroniky. 
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Sport 

 4. ledna se vydalo rekordních osm stovek pochodníků na 46. ročník Tříkrálové Okoře. 

Na Okoři je čekal sokolník se cvičenými dravci a malé turistické sázení, v cíli v roztockém 

zámku koláče, čaj a hlavně tři králové a na nádvoří pobavili svým vystoupením kejklíři. 

Pochod každoročně pořádá TOM Roztoky. 

 31. května připravil TOM Svišti opět strastiplnou pouť za záchranu princezny, 

Pohádkový les, kterého se zúčastnilo více než 240 dětí se svými rodiči nebo prarodiči. 

 

Sokol: 

 V současné době má roztocký Sokol něco přes 600 členů, z toho polovinu tvoří děti. 

Sportovním aktivitám se členové věnují v osmi oddílech: atletika, volejbal, stolní tenis, 

florbal, košíková, kulturistika, nohejbal a oddíl všestrannosti, který zahrnuje aerobic, 

gymbaly, cvičení dětí a rodičů s dětmi (podrobnější rozpis v příloze kroniky). 

 Činnost roztockého Sokola je financována z členských příspěvků, vedlejší 

hospodářské činnosti, dotací a darů. Jednota má právní subjektivitu a hospodaří se svým 

majetkem. Prodej nemovitého majetku je však vázán na souhlas ČOS. 

 Při obnově majetku si jednoty musí pomoci především sami. ČOS poskytuje bezúročné 

půjčky, na které se využívají peníze z prodaného majetku, ale financování větších oprav 

půjčka nepokryje.  

 V roztocké sokolovně byly zatím provedeny jen částečné změny, nový povrch v přísálí 

a zřízeny dva WC u zadního vchodu. 

 Připravuje se však rekonstrukce sociálního zázemí, která je pokryta částečně 

z vlastních zdrojů, pomohlo město (ZM 24. září 2014 souhlasilo na základě žádosti TJ 

Sokol s prodloužením termínu čerpání účelového daru ve výši 240 000 Kč do konce roku 

2015 a jeho navýšením o 160 000 Kč s čerpáním do konce roku 2015), a z nemalé části i 

soukromý sektor.  
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 V letošním roce se na Přebor předškoláků župy Jungmannovy 

přihlásilo 20 dětí z oddílu předškoláků a cvičení rodičů s dětmi. 

Přebor se konal 7. června a na závody se sjelo 126 dětí. Naše děti 

nastoupily v bílých tričkách s logem TJ Sokol a křestním jménem a 

hned vzbudily respekt u ostatních závodníků. 

 Za své úžasné výkony si odvezly 7 medailí - 3 zlaté a 4 

stříbrné. Závodily v atletických disciplínách (běh na 40m, skok z místa do dálky, hod 

tenisovým míčkem), nové disciplíně šplh do 3 metrů a míčovém trojboji (hod na 

basketbalový koš, kop na branku, a hod do branky). 

 Zlatou medaili vybojovala Kateřina Myškovská v atletice, Kateřina Lánská 

v míčovém trojboji a Ondřej Čtyroký v míčovém trojboji, každý ve své kategorii. 

 Stříbrnou medaili vybojovala Kateřina Fleková v atletice, Markéta Kubánková 

v atletice a ve šplhu, Ema Stanislavová v atletice, každá ve své kategorii. 

 Děti tak úspěšně zakončily celoroční sportování v tělocvičně. Zásluhu na výkonech 

má určitě i jejich vedoucí Martina Sasková.  Foto TJ Sokol 

Atletika: 

 Roztocká atletika má nejpočetnější potenciál v přípravce, kde pravidelně trenuje 150 

malých atletů. Využívána byla tělocvična v Žalově a od podzimu i nová tělocvična ZŠ 

Roztoky. O atletické naděje se starají Martina a Martin Matasovi a pomáhá pan 

František Tomiška.  

 Někteří odchovanci sbírají již body v kategoriích mladších žáků a žákyň - Bětka 

Spurná, Matyáš Kohout a Vojta Antoš. 

 Nejlepším umístěním v roce 2014 bylo 3. místo Matyáše Kohouta v běhu na 1500 m 

v kategorii mladších žáků na přeborech Středočeského kraje. Chybí dorost! 

Stolní tenis: 

 Stolním tenistům se podařilo postoupit do třetí ligy. 

 Začalo to už v roce 2007 kdy přišel do oddílu Josef Žáček, bývalí hráč Sparty, který 

v Roztokách dlouho žije, následoval příchod momentální jedničky týmu Michala Smrčka, 

který je vůdcem týmu, má zkušenosti z první ligy i z profesionální soutěže v Německu, 
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vrátil se roztocký rodák Jirka Jirásek, bývalý hráč pražského El Niňa, postupně přišli i 

další kvalitní hráči z blízkého okolí, kteří měli zájem hrát za Roztoky. Velkou oporou 

byli svými výkony Michal Špaček a Petr Levenec. I mladí hráči mají při dobrých 

výsledcích zajištěn postup sestavou směrem vzhůru bez ohledu na vůli funkcionářů. 

V současnosti jsou čtyři týmy od třetí okresní třídy až po ligu, což je pro růst talentované 

mládeže ideální. 

 V oddíle je padesát hráčů, z toho třicet dětí. Ty trénují na osmi stolech, v plánu je 

dva přikoupit. Bez problémů by zaplnili dvojnásobné množství tréninkových hodin. 

Volejbal: 

  Ve 4. nejvyšší soutěži ve volejbalu mužů byl Sokol Roztoky koncem roku na 

3. místě. 

 

Fotbal: 

 V roztockém oddíle SK Roztoky se neustále zvyšuje počet členů, hlavně z řad dětí a 

mládeže. V současné době je 7 družstev, z toho 5 mládežnických. Jsou obsazeny všechny 

čtyři kategorie přípravek a žáků a také děti v minipřípravce. Nejlepší výsledek mělo 

družstvo mladších žáků, které obsadilo 1. místo ve skupině „B“ okresního přeboru. 

Radost dělaly přípravky. Starší, mladší a na paty jim šlape minipřípravka. Sezona byla 

zakončena 21. června Dokopnou. Z rostoucího zájmu je radost, ale vše stojí nemalé 

peníze. Pomáhají sponzoři, Město Roztoky a s místním Sokolem je výborná spolupráce. 

 Díky kvalitnímu trávníku jezdí do Roztok trénovat reprezentační výběry chlapců a 

dívek z ČR i zahraničí. 

 V závěru podzimní části fotbalové sezóny 2014/15 se umístila všechna mužstva na 

předních místech svých soutěží.  

 Mužstvo A prošlo celou podzimní částí bez ztráty jediného bodu a po 13 vítězstvích 

vedli s náskokem pěti bodů. Bylo to spolu s dvanácti vítězstvími v jarní části 25 

mistrovských utkání za sebou bez porážky i remízy. 

 Mužstvo B skončilo na třetí příčce. 
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 Družstvo dorostu hrálo jako jediné z mužstev Středočeskou krajskou soutěž a 

skončilo na čtvrtém místě,  

starší žáci - na místě druhém, mladší žáci na třetím, starší přípravka na čtvrtém místě a 

mladší přípravka hraje soutěž turnajovým způsobem a skončila na prvním místě. 

 28. června 2014 bylo městem Roztoky oficiálně otevřeno nové multifunkční 

sportoviště na křižovatce ulic Masarykova a Obránců míru. Při této příležitosti se konal 

1. ročník nohejbalového turnaje amatérských trojic pod záštitou a za osobní účasti 

starosty města Jana Jakoba. Turnaje se zúčastnilo 7 družstev. Po vysilujících bojích 

obsadilo : 

1. místo družstvo Kocanda 

2. místo družstvo Team prezident 

3. místo družstvo team Hasiči. 

 Hřiště je otevřeno denně od 8 do 21 hodin. 

Skauti: 

 Letošní rok zahájili třetím ročníkem Skautského plesu. Kromě 

pravidelných schůzek organizovali zajímavé výpravy do mnoha 

míst naší republiky a o letních prázdninách proběhly v několika 

týdnech letní tábory. Pro vedoucí byl uspořádán zdravotnický 

kurz. Foto Skauti 

 Město Roztoky také finančně podporuje formou grantu oddíl moderního bojového 

umění sebeobrany.  Oddíl vznikl v roce 2000. Tréninky probíhají 2x týdně v žalovské 

tělocvičně a členy oddílu jsou děti od šesti let i dospělí muži a ženy, vedoucí oddílu je 

Jana Nehybová. 

 Zakládající členkou oddílu je Anna Posingerová, která je od svých šestnácti let 

nepřetržitě členkou české reprezentace. Jejím největším úspěchem je první místo 

z Mistrovství světa (MS) v Severní Korei v roce 2011, kolébce tohoto sportu, ze silového 

přerážení (wirok). V letošním roce se na mezinárodním mistrovství Czech Open stala 

nejúspěšnější seniorkou a na ME v Bělorusku, kde se ČR umístila na třetím místě 
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vybojovala A.P. stříbro ve sportovním boji jednotlivců (matsogi) a s týmem seniorek 

získaly zlato ve sportovním boki a stříbro ve speciálních technikách (t-ki). 

 V květnu si ze závodů v Praze přivezli medaile i nejmladší členové oddílu. Katka a 

Matyáš Kohoutovi stříbrné, Matyáš Lain a Vojta Šturm bronzové medaile. 

Tenis: 

 Po jarních prudkých lijácích, kdy byly kurty zaplaveny bahnem, probíhaly již letní 

intenzivní kurzy tenisu v Žalově bez problémů. Konaly se i dva oficiální turnaje baby 

tenisu a tenisový kemp, na kterém se rekordnímu počtu 65 

účastníků ve věku 6 až 17 let věnovalo 8 trenérů a instruktorů.  

 Od září se rozběhly pravidelné tréninky, otevřeno bylo 

občerstvení a od listopadu rozšířený obchod se sportovními 

potřebami. Hala byla postavena 5. října. 

 20. prosince se odehrál již 7. vánoční turnaj roztockého LTC ve čtyřhrách. Turnaje se 

zúčastnilo 10 deblových párů z členů roztockého tenisového klubu. Po vyrovnaném boji 

se vítězem turnaje stal pár J. Slanec ml. a Z. Šimoník, který ve finále porazil dvojici 

K. Janda a M. Uvarov. Třetí místo vybojoval rodinný pár J. Brádler a R. Brádler. 

 21. srpna již poosmé vyrazili příznivci Občanského sdružení Levý Hradec Na 

Řivnáč, aby vzdaly hold svým předkům. Na vrcholu zapěli píseň Čechy krásné, Čechy 

mé….a po sestupu se uchýlili do restaurace Na Hřišti k přátelskému posezení. 

Studio Nad Vltavou: 

V dubnu slavilo malé studio Jóga nad Vltavou v Roztokách první rok své existence. Jóga 

se zde cvičí každý den kromě pátku v ranních a jeden den ve večerních hodinách. 

  Kurzy tchaj - tí proběhly pro začátečníky i mírně pokročilé. Pro děti byl připraven 

kroužek pohybové a taneční průpravy a maminky večer navštěvovaly břišní tance. Jedno 

odpoledne je také jóga pro předškoláky, která je upravená do hravé formy tak, aby se děti 

seznámily s vlastním tělem. Jeden den v týdnu je věnován cvičení čchi - kungu s meditací, 

pátek je vyhrazen masážím a shiatsu. 
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 Kromě pravidelných aktivit pořádalo studio celodenní semináře, např. Tantra jógy 

pro ženy, který byl zaměřen na pánevní dno, pro všechny věkové skupiny. 

 V létě uspořádalo dva cvičební pobyty v Chorvatsku. 

 21. ledna probíhalo slavnostní vyhlášení 37. ročníku novinářské ankety Zlatý volant.  

Již potřetí získala Gabriela Jílková z Roztok Cenu Elišky Junkové jako nejlepší žena - 

závodnice v automobilovém sportu. 

 Při světovém finále třídy ROK na trati SOUTH GARDA v italském Lonatu, 

kterého se zúčastnilo přes 300 jezdců z celého světa se podařilo Gabriele Jílkové v nabité 

mužské konkurenci dojet na 6. místě. Je to aktuálně nejlepší česká okruhová závodnice.  

 V letošním roce se mistrem republiky v závodech Supermoto stal Pavel Kejmar z 

Roztok. Obhájil tak i loňské vítězství.  

 Na mistrovství světa vybojoval v Supermotu 5. místo. Je to historicky nejlepší 

umístění v tomto sportu. 

 

 3.listopadu 2014 krátce před svými 83. narozeninami zemřela legenda roztocké 

atletiky pan Karel Šerpán, jehož jméno zůstane navždy spojeno se závodem Velká 

Kunratická.  

Více informací v příloze kroniky. 
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Okolí Roztok 

  Je to už 10 let kdy byl na začátku roku 2004 založen dobrovolný svazek obcí a poté 

11. března zájmové sdružení právnických osob Přemyslovské střední Čechy. Za 10 let 

bylo vykonáno hodně práce a pomoci. 

 Prosincové ZM v roce 2013 schválilo zařazení správního území Města Roztoky do 

územní působnosti místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy o.p.s. na období 

2014 - 2020. 

 Od ledna 2014 se k dosavadním 80 obcím, kde o.p.s. působí a z nichž mohou žadatelé 

získávat podporu na svoje projekty, přidalo dalších 10 z Kladenska. Oblast působení 

zahrnuje celé Slánsko, zhruba polovinu území spadající pod Kladno, obce z okruhu 

pověřené obce Roztoky (sever okresu Praha-západ) a pár obcí od Kralup nad Vltavou. 

Asi 570 km2 a 85 tisíc obyvatel. Byly podpořeny téměř dvě stovky projektů s celkovou 

podporou zhruba 70 milionů korun. Již probíhá devátý ročník kulturního festivalu 

Přemyslovská divadelní orba, každoročně vydávají velmi kvalitní brožury, pořádají 

semináře a školení a poskytují servis obcím pro zpracování výběrových řízení a 

strategických plánů. Ve spolupráci s dalšími sdruženími probíhají dva projekty: Učíme se 

filmem a Varhany znějící 2014. 

 6. června se po rekonstrukci otevřelo koupaliště v Libčicích pod názvem Libčická 

plovárna, která je celá v novém. Modré bazény izolované novou fólií, občerstvení, hudba, 

houpačky. 

 Vrchní sládek Únětického pivovaru Vladimír Černohorský byl za svoji celoživotní 

práci v českých i zahraničních pivovarech uveden so Síně slávy českého pivovarnictví a 

sladařství, a to symbolicky v předvečer Dne českého piva a svátku patrona českých 

pivovarníků sv. Václava. 

 Vladimír Černohorský se v posledních třech letech významně podílel na 

znovuobnovení Únětického pivovaru, který rychle získal místo na trhu díky tradičně 

vařené nefiltrované a nepasterizované desítce i dvanáctce. Věnoval se také vědeckému 

výzkumu a stál u řady patentů a receptury prvního českého nealkoholického piva. 
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Počasí 

 Letos jakoby nebyla zima, sníh skoro vůbec a teploty začátkem roku v noci kolem 

nuly, přes den 3-50C, taková deka, nízká oblačnost, inverze, nepříjemně. Až cca 

v polovině ledna i sluníčko až do 130. Od 22. do 27. ledna mrzlo (26. -110, 27. poprašek 

sněhu), únor byl hodně větrný, ale chyběl sníh, byla pouze pořádná námraza. Obří 

tlaková níže zapříčinila jarní počasí v Česku, sněhové bouře na severovýchodě Spojených 

států a rozsáhlé záplavy ve Velké Británii. 

 Letošní zima patřila k nejteplejším za posledních 80 let. 

 Březen byl nejteplejší za poslední půl století. Průměrná teplota byla 6,6 stupně, což 

je o 3,9 stupně víc než dlouhodobý normál z let 1961 až 2014. V Roztokách v týdnu od 

10. března krásné počasí, ráno nula, odpoledne až 150C, 13. března bylo naměřeno 

v Praze-Karlově 21,10, padl teplotní rekord starý 7 let (19,70). Hned 14. března padly na 

území ČR teplotní rekordy na 83 místech. 20. března padl v Klementinu 130 let starý 

rekord (19,90C), 23. března už pršelo! 

 Duben opět houpačka, na horách i sněžení koncem měsíce krásně teplo. 

 Květen začal lijáky, prudkým ochlazením, ale už 5. května bylo opět 200C, 18. 

května se prudce ochladilo (70) a 19. května přišel déšť, z něho liják i s 

krupobitím. Žalovský potok opět nevydržel a plavala i ulice Potoky. 

Více v kapitole Život ve městě, foto pan Tomáš Kratochvíl. Bylo ale 200.C. Teplé 

počasí s prudkými bouřkami  a lijáky vydrželo až do konce měsíce. 

 V červnu začátek příjemný, rána chladná (60C), odpoledne 20-230C, už od sedmého 

velká vedra.  V Roztokách 9-320C, 10-330C, 11-320C, teplotní rekordy byly překonány na 

polovině ze 135 měřených stanic. Měsíc červen byl nejsušší. Největší sucho ve Středních 

Čechách a na Jižní Moravě. Byla malá splavnost řek, řeka Sázava měla pouze 1/5 

dlouhodobého průměru. Koncem měsíce bylo příjemných 200C, na horách v mrazových 

kotlinách i pod nulou. 

 Konec července byl nejteplejší, 20. července v Roztokách 330C, úplně mrtvo, bouřky, 

potom tropická noc a celý další týden kolem 28-330, v noci 17 - 190C. 

 V srpnu rána chladná, teploty kolem 18-200C a hodně přeháněk.  
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 Září začalo 150 a deštěm, ale už pátého zde bylo 23 a dále až 250C.. Od 11. září už 

zase pršelo i celé dny a zvedaly se některé toky řek a říček. 24. září byly v Roztokách ráno 

40 a pocitová teplota 0,60C. 

 Říjen byl teplotně příjemný, 180C, přeháňky, koncem měsíce opět padaly teplotní 

rekordy. 

 I listopad začal teplotními rekordy a také v dalších dnech se teploty držely nad deset 

stupňů. Začal však problém s nepříznivým ovzduším, smogem. 

  Hned úvod prosince způsobil kolaps v dopravě vlakové i tramvajové, velká námraza. 

Popsáno podrobně v kapitole Doprava. Teplotně byl také nad průměrem. Kolem Vánoc opět 

padaly teplotní rekordy. V Roztokách bylo 25. prosince ráno 20, slunečno, odpoledne 90C. 

Potom se začalo ochlazovat a konec roku byl mrazivý. 

 

Více informací v příloze kroniky. 
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