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Město Roztoky
Historie
150 let

v roce 1861 Dr. František Augustin Brauner zakoupil tehdejší malý nyní
Braunerův mlýn,

130 let

18. května 1886 byla zastupitelstvem obce zadána stavba silnice do
horních Roztok a Žalova veřejnou dražbou, 16. června byla stavba za
16 000 zl. zahájena. Na silnici se pracovalo do 1. září 1887. Účet i
s vícepracemi byl 31 600 zl. Po konečné dohodě bylo za stavbu silnice i
s kanálem k č. 4 vyplaceno 24 000 zl., výstupy, vyměřování a přípravné
práce stály obec 7 300 zl. (Památní kniha osady Roztocké 1875),

125 let

v r. 1891 začala obec žalovská stavět silnici po cestě k Žalovu a spojit ji se
silnicí hlavní,

120 let

v r. 1896 začala stavba Maxmiliánky,

115 let

v r. 1901 byla provedena hydrotechnická úprava toku Únětického potoka,

60 let

v r. 1956 byla zahájena výstavba sídliště pro zaměstnance MZO - 21
patrových dřevěných dvojdomků (nazývané „finské domky“),

60 let

v r. 1956 začalo budování ochranné hráze kolem Penicilinky,

60 let

v r. 1956 začalo stálé autobusové spojení na trati Praha-RoztokyÚholičky,

25 let

v r. 1991 vyšlo první číslo časopisu Odraz,

15 let

byly provedeny nástavby na některých domech v Masarykově ulici,
Braunerově ulici a Obránců míru, foto v kapitole Život ve městě

15 let

začala výstavba domů Na Ostrohu, dokončena v roce 2002,

10 let

v r. 2006 bylo dokončeno budování Tyršova náměstí a vybudovány
parkovací stání v zelených pásech v Masarykově ulici ,
foto v kapitole Život ve městě.
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Současnost
V letošním roce se na zasedáních ZM a RM rozhodovalo:
Zastupitelstvo města Roztoky dne 16. prosince 2015
schválilo územní rozpočet města na rok 2016 ve výši
145 300 380 Kč jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy
a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let.
Souhlasilo s využitím zůstatku na účtech a termínovaném vkladu ve výši 19 835 000 Kč.
Čerpání rozpočtu k 31. prosinci 2016 ve výši 112 397 917,34 Kč.
1. jednání RM - 13. ledna


schválila v platném znění vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního
místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZŠ Roztoky, okres Praha - západ,
Školní náměstí 470, Roztoky s nástupem od 1. srpna 2016,



vzala na vědomí úpravu studie architektů Evy a Ondřeje Smolíkových (LH) a uložila
realizaci první etapy (oddělení pozemku pana Arnošta Odvalila) v souladu
s dohodou,



schválila a vydala na základě projednaného návrhu územní opatření o stavební
uzávěře ve vymezené části k.ú. Žalov,



nesouhlasila s umístěním záměru Polyfunkční dům Roztoky-Žalov v podobě
navrhované společností Atelier 8000 spol. s r.o. na pozemku p.č. 3028/5 a 3028/155,
k.ú. Žalov. Objemy a výška staveb jsou předimenzované, výstavbu v této ploše
prověří právě pořizovaný RP, RM se přiklonila k přísnější regulaci rekonstrukcí
rodinných domů i dalších objektů, ale hlas rady je pouze doporučující, je stanoviskem
města pro jednání stavebního úřadu, který má konečné slovo,



nesouhlasila se záměrem výstavby rodinného domu podle studie a trvá na zachování
stávajícího způsobu využití objektu na p. č. 116, k.ú. Roztoky a na redukci
okenních otvorů směrem k pozemku ve vlastnictví města tak, aby odpovídaly
schválené PD. Schválení záměru by výrazně omezilo vlastnická práva Města
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Roztoky a možnost dalšího využití přilehlého pozemku p.č.117 k.ú. Roztoky u
Prahy,


souhlasila s vydáním publikace Roztoky proti totalitě, Občané

perzekvovaní

komunistickým režimem po únoru 1948, autora J. Plachého,


schválila přidělení kulturních grantů na 1. pol. 2016,



vzala na vědomí rezignaci paní Jitky Šrejberové z pozice členky komise kulturní a
dopravní k 31. lednu 2016 a jmenovala na návrh strany zelených k 1. únoru 2016 do
komise kulturní sl. Denisu Najmanovou a do komise dopravní p. Františka Svatoše,



poděkovala kardinálu Dukovi za nabídku umístění náhrobku sv. Vojtěcha na Levém
Hradci a dovolila si vyžádat další informace,



vzala na vědomí informaci o vzniku Spolku Svatá Ludmila 1100 let,



schválila Darovací smlouvu s příkazem mezi Dárci (obyvateli ulice Svojsíkovi sady) a
Městem Roztoky, kterou se budou Dárci podílet na rekonstrukci ulice Svojsíkovi
sady. Celková hodnota daru je 123 000 Kč.

2. jednání RM - 27. ledna


schválila vybudování kanalizačních přípojek a revizních šachet ve výši 224 847 Kč
bez DPH, (v ulicích Wolkerova, Pod Řivnáčem a Na Valech bylo vybudováno
celkem 62 přípojek na které se postupně připojují majitelé nemovitostí),



schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Dovybavení JSDH Roztoky VDP“ z
Programu 2016 z rozpočtu Stčk ze Stč. Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS se závazkem spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových
uznatelných nákladů.

1. zasedání ZM - 27. ledna


schválilo, aby dalším členem kontrolní komise „ Kontrola činnosti RM jako
zřizovatele při řešení krizové situace v ZŠ“ byl pan Šmíd,
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vyjádřilo politování nad tím, že právě v naší obci vznikla tzv. Pražská deklarace
Bloku proti islámu a že v místním hotelu Academic zaznívaly xenofobní a
protievropské názory. ZM se od této akce distancovalo,



uložilo MÚ prověření stavu všech sítí v Nádražní ulici podle dostupné dokumentace
a předložení k informaci na březnovém ZM,



vzalo na vědomí informaci ředitele RHG o diabetologické ambulanci, rekonstrukci
budovy nemocnice a pozvání zastupitelů na její prohlídku,



vzalo na vědomí vyhodnocení uplatněných požadavků dotčených orgánů, podnětů
sousedních obcí a dalších připomínek k návrhu Zadání územního plánu Roztoky,



uložilo pověřenému zastupiteli Richterovi a MÚ, aby při dalších fázích zpracování
návrhu nového územního plánu Roztoky v lokalitě Na Panenské I bylo určení ploch
uvedeno do souladu se skutečností,



schválilo zadání územního plánu Roztoky,



schválilo rozdělení dotačních prostředků na rok 2016 ve výši TJ Sokol 233 000
Kč, SK Roztoky - oddíl kopané 185 000 Kč, Roztoč Roztoky 143 000 Kč, SPCCH
58 000 Kč a Junák 50 000 Kč.

3. jednání RM - 10. února


schválila výběr lokalit pro umístění stojanů na kola s rozšířením o lokalitu ZŠ
Roztoky. Souhlasila se zpracováním jednoduché studie pro přesnější návrh umístění
a samotného provedení stojanů na kola pro jednotlivé lokality,



uložila připravit zadávací dokumentaci na architektonické řešení vybraných
prostranství města dle prezentace městského architekta T. Slavíka,



souhlasila s pořízením územních studií pro veřejné prostranství města - ÚS Vstup do
města, ÚS Žalov - K Levému Hradci, ÚS Stezka pro pěší a cyklisty u Vltavy.
Souhlasila, aby pořizovatelem studií byl příslušný úřad územního plánování,



souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo pro „Aktualizaci Generelu odvodnění města
Roztoky 2020“, která bude zahrnovat kompletní zpracování problematiky odvodnění
k.ú. Žalov za 383 900 Kč,
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vzala na vědomí informace o možnosti využití objektu čp. 34 jako zařízení MŠ a
případné možnosti odprodeje do vlastnictví města (další vývoj řešení nové MŠ i ZŠ
podrobně v kapitole Školství),



souhlasila, aby se Roztoky stali hlavním partnerem firmy Turista v mobilu (natočení
reportáže dvoudenních výletů, inzerci v Aplikaci TVM, inzerci na webu Turista
v mobilu do výše 25 000 Kč,



schválila výjimku ze Zásad při rozdělování veřejných zakázek malého rozsahu pro
vystavení objednávky na firmu SčVK ,a.s. na vypracování PD rekonstrukce
vodovodního řadu (ul. Přemyslovská a nový přívod do VDJ ve výši 465 730 Kč bez
DPH (pokračování v roce 2017),



schválila peněžitý dar ve výši 10 000 Kč ve prospěch Babyboxu pro odložené děti.

2. zasedání ZM - 24. února


souhlasilo se zahájením projednávání návrhu zadání RP Dubečnice,



zvolilo pí. Miroslavu Vaškovou do funkce přísedící Okresního soudu Praha-západ na
období 2016-2020,



souhlasilo se založením spolku SVATÁ LUDMILA 1100 let, z.s., Tetín a účastí
města Roztoky jako zakládajícího člena spolku, schválilo účast města Roztoky na
ustavující schůzi spolku, schválilo navrhované stanovy spolku a pověřilo
zastupováním města ve spolku starostu J. Jakoba a jeho zástupce radního Štiftera,
které zmocnilo ke všem jednáním a další činnosti spolku,



uložilo městu, aby byl dán podnět SÚ na prověření plnění plánovací smlouvy pro
oblast Panenská II.

4. jednání RM - 16. března


jmenovala členy konkurzní komise pro konkurz na obsazení místo ředitele ZŠ
Roztoky: Jana Jakoba, starostu města a RNDr. Dagmar Caislovou, předsedkyni
školské komise, jako členy určené zřizovatelem, Ditu Sýkorovou jako členku určenou
krajským úřadem, Mgr. Jana Kordu, ředitele ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. Praha, jako
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odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti základního školství,
Mgr. Marii Kubánkovou - členku pedagogického sboru ZŠ Roztoky, Mgr. Borise
Tvarůžka, inspektora ČŠI, Mgr. et Mgr. Lucii Čelikovskou - předsedkyni školské
rady.
RM jmenovala předsedou konkurzní komise Mgr. Jana Kordu. K jednání konkurzní
komise byla jako odborník s hlasem poradním přizvána Mgr. Marie Bloudková,
zástupkyně odborové organizace při ZŠ Roztoky,


vzala na vědomí pracovní verzi návrhu územní studie lokality Přívoz,



vzala na vědomí návrh zadání RP Dubečnice,



vzala na vědomí informační materiál týkající se výsledku odvolacího řízení ve sporu
o pozemky na školní zahradě (bohužel spor město prohrálo a část školní zahrady,
soukromý pozemek, bude nutno oplotit),



schválila závěry komise pro hodnocení grafických návrhů památníku Jana Palacha v
Roztokách a součinnost při vlastní realizaci památníku s vítězem soutěže.
Vyhodnocen byl uchazeč č. 10 Šimoník architekti s.r.o. Roztoky,
uložila MÚ zajistit právní stanovisko v záležitosti smluvních závazků v souvislosti
s rekonstrukcí objektu pro archiv MÚ a zajistit kalkulaci případné demolice objektu
pro archiv MÚ v areálu Sokola (řešení pokračuje).
23. března TOP 09 a Sakura vypověděly koaliční smlouvu z důvodu jejího

opakovaného porušování ze strany ODS. Rozhodli se po delší době, kdy nebylo možné
s místní ODS najít způsob vzájemné spolupráce. Na konci března byla situace ZM
dořešena i personálně.
5. května byla podepsána nová koaliční smlouva mezi stranami: TOP 09 (Jan
Jakob), SAKURA (Tomáš Novotný), Volba pro město (Jana Chržová).
5. jednání RM - 30. března


vzala na vědomí informaci o vyjádření památkářů k rekonstrukci na Levém Hradci,
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odvolala na návrh MO KSČM pí. M. Růžkovou z komise stavební a rozvoje města
ke dni 31.března 2016 a jmenovala pí. Alenu Matysovou členkou komise stavební a
rozvoje města ke dni 1.dubna 2016.

3. zasedání ZM - 30. března


vzalo na vědomí informaci o stavu všech sítí v Nádražní ulici podle dostupné
informace a uložilo informovat majitele a provozovatele sítí o plánované
rekonstrukci v Nádražní ulici a vyžádání informací o technickém stavu a stáří
příslušných sítí,



pověřilo vedení města jednáním s obcí Úholičky o podmínkách prodeje či směny
pozemků p.č.3768 a 3769 v k.ú. Žalov,



odvolalo místostarostu města Jaroslava Huka s účinností od 1. dubna 2016,



zvolilo místostarostkou Marii Šlancarovou s účinností od 1. dubna 2016,



schválilo místostarostce Marii Šlancarové odměnu ve výši 26 652 Kč s účinností od
1. dubna 2016,



určilo místostarostkou pro zastupování starosty pro roky 2016, 2018 Marii
Šlancarovou a místostarostou pro zastupování starosty pro rok 2017 místostarostu
Mgr. Tomáše Novotného,



zvolilo členkou RM Janu Chržovou s účinností od 1. dubna 2016,



odvolalo člena finančního výboru (FV) Tomáše Ivana,



zvolilo za člena FV Jaroslava Kubečku,



vzalo na vědomí informaci o zahájení projednání zadání RP Horní Žalov a
Solníky.

6. jednání RM - 13. dubna


souhlasila s podáním stížnosti k ESLP ve Štrasburku ve věci neoprávněného vydání
pozemků v restituci potomkům V.P. a souhlasí s odhadem nákladů na zastoupení ve
výši 30 000 Kč (skončeno neúspěchem),
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schválila závěry komise na stavební práce „výroba a montáž oplocení pozemku
v areálu NKP Levý Hradec v k.ú. Roztoky u Prahy firmou AMIKA FIRST, s.r.o.
za cenu 400 961,94 Kč vč. DPH. Zároveň žádá záruky řádného a kvalitního
provedení díla autorským (AD) a technickým (TDS) dozorem externími
poskytovateli pro něž předpokládá náklady 8 400 Kč AD a 26 870 Kč na TDS
včetně DPH,



vzala na vědomí „Žádost o přidělení ekvivalentů pro záměr VTP Žalov a požádala
MÚ o zabezpečení její právní analýzy,



souhlasí s podáním dovolání k Nejvyššímu soudu ve věci podané žaloby na obnovení
původního řízení o vlastnictví pozemků p.č.1301/3 a 1301/4 v k.ú. Roztoky u
Prahy,



vzala na vědomí petici za rozumnou podobu souboru v Nádražní ulici,



vzala na vědomí informaci o připravených podkladech PD na komplexní řešení TU
z hlediska vodovodního, kanalizačního, komunikačního a dopravního. Postup byl
konzultován s městským architektem Slavíkem a odborem ŽP.

7. jednání RM - 27. dubna


vzala na vědomí informaci o výsledku konkurzního řízení a souhlasí s tím, aby
uchazečka o místo ředitelky ZŠ, kterou komise doporučila na první místo absolvovala
psychologický test,



souhlasila, aby PD na rekonstrukci vily č.p.125 byla zpracována ve variantě
v jednom poschodí MŠ a v jednom poschodí komunitní centrum (prostor pro
neziskové organizace).

4. zasedání ZM - 27. dubna


vzalo na vědomí návrh zadání RP a schválilo zadání RP Dubečnice,



odvolalo člena kontrolního výboru Tomáše Zámečníka a zvolilo členkou KV Ivetu
Fučíkovou,
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nesouhlasilo s odkupem pozemku p.č. 1301/3 o výměře 42 m2 za nabízenou cenu
63 000 Kč a p.č.1301/4 o výměře 917 m2 za nabídnutou cenu 2 500 000 Kč.
29.

dubna

se

konalo

tradiční pietní shromáždění
k připomenutí obětí transportu
smrti
hřbitově.

na

levohradeckém
Vzpomínky

se

zúčastnili veterán válečných bojů plukovník Pavel Vranský,
ministr J. Dienstbier, zástupci německé a polské ambasády, Armády ČR, Čestná stráž
Armády ČR, starosta Suchdola a místostarosta Prahy 6. Školní děti pod vedením pí.
učitelky Kubánkové a Bromovské zazpívaly moc hezky naši hymnu. V den piety se plk.
v.v. Pavel Vranský dožil 95 let, přání a květiny mu předal starosta města.
Pieta pokračovala u pomníku roztockých Židů a na
roztockém nádraží, kde se zúčastnila a zavzpomínala i pí.
Václava Stárková, přímá účastnice tehdejší pomoci.
5. května se na Školním
náměstí a na Levohradeckém náměstí u památníků padlých
konala Připomínka 71. výročí konce 2. světové války.
8. jednání RM - 11. května


jmenovala na návrh konkurzní komise ředitelkou příspěvkové organizace ZŠ
Roztoky, Školní nám. 470 s účinností od 1. srpna 2016 Mgr. Olgu Janouškovou,
(podrobnosti v kapitole Školství),



schválila dohodu o provedení archeologického výzkumu na akci Žalov, obec Roztoky,
Levý Hradec, oplocení pozemku a přípojka inženýrských sítí vzhledem k faktu, že
podle zákona ji nemůže realizovat jiný zhotovitel,
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souhlasila s odvoláním Ing. Josefa Šaška a se jmenováním Ing. Petra Matušky do
povodňové komise města s okamžitou platností,



souhlasila se smlouvou o výpůjčce mezi Městem Roztoky a Římskokatolickou
farností.

5. zasedání ZM - 25. května


vzalo na vědomí a schválilo zadání RP Solníky,



uložilo pořizovateli RP Solníky návrh lesoparku - oddychové zóny v severní části
řešeného území,



vzalo na vědomí návrh zadání a schválilo zadání RP Horní Žalov,



schválilo závěry komise v koncesním řízení na provozovatele vodovodů a kanalizací
pro veřejnou potřebu města Roztoky ze dne 4. května 2016 a uzavřít s vítězným
uchazečem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice koncesní smlouvu na
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Roztoky s účinností
od 1. července 2016 na dobu 10 let,



uložilo starostovi města zakotvit do smlouvy s provozovatelem vodovodů a
kanalizací, že schvalování přípojek nových staveb s kapacitou nad 8EO bude
schvalovat provozovatel na základě souhlasu RM,



souhlasilo se zrušením DSO „Řešení odpadních vod Statenice-Únětice-Roztoky“
s likvidací (dle stanov),



vzalo na vědomí informaci o technickém stavu a stáří sítí v Nádražní ulici.

9. jednání RM - 30. května


vzala na vědomí informaci o studii možnosti výstavby nové budovy ZŚ,



souhlasila s uzavřením dodatku Dohody o provedení archeologického výzkumu č.
715 095 s Archeologickým ústavem AVČR, Praha na vícepráce v maximální výši
10% celkové částky, na základě zjištěných mimořádných skutečností,



jmenovala členem komise dopravní k 1. červnu 2016 pana Oto Veselého,
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vzala na vědomí informaci o řešení realizace koncesního řízení provozovatele
vodovodů a kanalizací ve věci schvalování přípojek nových staveb separátní
smlouvou.

10. jednání RM - 15. června


schválila zadávací podmínky pro výběr zhotovitele územního plánu města Roztoky
v předloženém znění, komisi pro výběr zhotovitele a vyhlášení veřejné zakázky,



doporučuje ZM souhlasit s odkupem pozemku a. č. 307/4 v k.ú. Roztoky u Prahy o
výměře 499 m2 za cenu 480 Kč/m2,



schválila výjimku pro vystavení objednávky na realizaci zemních prací při
rekonstrukci vodovodu v ul. Smetanova ve výši 415 797,82 Kč bez DPH z důvodu
koordinace zemních prací s rekonstrukcí komunikace,



souhlasila se zapojením MÚ Roztoky do projektu Trojlístek sblížení tří generací a
souhlasila s nákupem licence a dalšími náklady ze smlouvy ve výši 13 000 Kč a
podepsáním smlouvy mezi Centrem pro rodinu a sociální péči Brno a MÚ Roztoky,



schválila finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče EDA pro rok 2016
ve výši 10 000 Kč,



vzala na vědomí žádost Archeologického ústavu AV

ČR o navýšení nákladů na záchranný

archeologický

průzkum v lokalitě NKP Levý Hradec - akropole o
109 110 Kč bez DPH a souhlasila vzhledem k tomu, že
šlo o unikátní výzkum konaný v lokalitě znovu po 70
letech.
6. zasedání ZM - 29. června


vzalo na vědomí návrh územní studie Přívoz a doporučilo ji zapsat do centrální
evidence územně plánovací činnosti, (je podkladem pro zpracovatele nového
územního plánu),



vzalo na vědomí zprávu o uzavření koncesního řízení,
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souhlasilo na doporučení RM s návrhem Dohody o vydávání vyjádření provozovatele
k připojení na kanalizaci,



souhlasilo s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přeložka kabelu SŽDC do pozemků města p.č. 69/1 a 2593/1 v k.ú. Roztoky v rámci
akce „Vltava - ochranná hráz Roztoky, nová zemní hráz“. Věcné břemeno bude
zřízeno bezplatně.

11. jednání RM - 20. července


souhlasila s navýšením systemizace míst na OSRMŽP o jeden celý úvazek a na
OKVM o jeden celý úvazek - z toho 0,5 na podatelně a 0,5 v kanceláři OKVM,



vzala na vědomí informaci tajemníka MÚ ve věci ukončení pracovního poměru
vedoucího OSRMŽP a o dalším postupu,



2016 schválila závěry komise k zakázce na služby „Zhotovení projektové
dokumentace



rekonstrukce objektu armaturní komory vodojemu Žalov“.

vzala na vědomí petici - sdělení obyvatel ulice Na vyhlídce a požádala představitele
spolku Equilibrum Education z.s., aby se svým záměrem seznámili RM a následně
veřejnost v rámci veřejné prezentace (Opičí dráha - 2 veřejné prezentace - další
jednání v roce 2017),



pověřila starostu Jakoba projednáním možnosti přístavby MÚ Roztoky
s představiteli Římskokatolické církve,



konstatovala, že cesta s místním názvem „K nádraží“ je lesní cestou, vyhovující účelu
a vjezd na ni je omezen speciálním zákonem. Nesouhlasí proto s tím, aby zde byla na
náklady města budována zpevněná komunikace,

12. jednání RM - 27. července


vzala na vědomí informaci starosty o možnosti výstavby nové budovy ZŠ,
další podrobnosti v kapitole Školství,



souhlasila s opravou přístupového můstku U Zastávky v souladu s projektovými
úpravami vodoteče U Zastávky,
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vzala na vědomí informaci J. Kolcuna ze společnosti Equilibrum Education o
projektu Opičí dráhy,



pověřila s okamžitou platností Ing. Ivana Golla vedením Odboru správy a rozvoje
města a životního prostředí MÚ Roztoky až do nástupu nového vedoucího odboru,



vzala na vědomí informaci místostarosty Mgr. Novotného o dokončení publikace o
Levém Hradci,



požádala SČVK a Technické služby města o předložení seznamu míst propadlých
kanalizačních vpustí a harmonogram jejich oprav.

13. jednání RM - 10. srpna


schválila prodejní cenu publikace Roztoky proti totalitě ve výši 112 Kč s DPH,



vzala na vědomí informaci o možnosti řešení posunu autobusové zastávky na Levém
Hradci (nemůže být na jednom místě výstupní a nástupní zastávka),



schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Středočeskému muzeu Roztoky ve výši 35
000 Kč,



vzala na vědomí informaci o zpracování studie revitalizace hřiště v Tichém údolí a
uložila zpracovat její kompletní projektovou dokumentaci.

7. zasedání ZM - 24. srpna


vzalo na vědomí stížnost p. Sádla na opakované porušování zavíracích hodin a
nadměrnému hluku v prostorách sportovního areálu Roztoky - Žalov a uložilo OŽP
navrhnout protihluková opatření v tomto areálu,



uvítala veřejný příslib náměstka primátorky hl.m. Prahy, že hlavní město přispěje
částkou 10-20 mil. Kč na výstavbu parkoviště u nádraží v Roztokách.

14. jednání RM - 7. září


uložila zpracování rozboru ekonomické výhodnosti využití půdního prostoru nad
stávající budovou MÚ s dopadem na statické řešení krovu a stropu nad 2.n.p., kdy je
nutné zohlednit možné varianty přístavby budovy směrem do dvora, objednání
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statického zajištění části krovu a stropu, které jsou v havarijním stavu, připravit
výběr projektanta opravy stropu, krovu a fasády,


souhlasila s bezúplatným záborem městských pozemků pro stavbu „Vodovodní
přivaděč Velké Přílepy, Statenice, Úholičky“,



schválila závěry komise pro výběr zhotovitele územního plánu města Roztoky,
Atelier T-plan, s.r.o. Praha 7,



uložila předložení smlouvy o převodu ekvivalentů v rámci kapacity ČOV,



schválila Memorandum o spolupráci při zajištění pediatrické lékařské péče
v Roztokách,



vzala na vědomí informace o možnostech výstavby a provozování sociálně
zdravotnického zařízení v Roztokách,



schválila prodejní cenu publikace Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci ve výši 60
Kč,



souhlasila se vstupem města do grantového projektu Příběhy Tichého údolí
spoluúčastí ve výši 15 000 Kč na grantu v hodnotě 60 000 Kč,

15. jednání RM - 21. září


schválila závěry komise na stavební práce „úprava vybraných prostor hřbitova na
Levém Hradci „ firmou Amika First, s.r.o., Praha 8 za cenu 296 075 Kč bez DPH,



vzala na vědomí informaci o riziku plynoucího ze zahájení rekonstrukce ulice
Pilařova díky nutnosti rozsáhlého záchranného archeologického průzkumu před
zimním obdobím, souhlasila s přesunem této stavby na rok 2017,



schválila pachtovné se Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s. na rok 2017 v
souladu s koncesní smlouvou: výše Roztoky - pitná voda - 2 580 000 Kč, odpadní
voda - 3 680 000 Kč. Výše pachtovného - předaná, převzatá: pitná voda - 210 000
Kč, odpadní voda - 790 000 Kč.

8. zasedání ZM - 21. září


rozhodlo o námitce spol. EKOSPOL, a.s., RP Dubečnice,
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souhlasilo s vypořádáním uplatněných připomínek k RP Dubečnice,
vydalo RP Dubečnice, který v říjnu nabyl právní moci,


schválilo po doporučení RM Memorandum o spolupráci při výstavbě areálu VTP
Žalov a ZŠ Žalov mezi městem Roztoky a společností VTP Žalov s r.o. s úpravami:
- čl. 1 odst. 6:„Cena za projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí
a stavebního povolení pro provedení stavby nepřesáhne celkovou částku 1 500
000 Kč bez DPH“,
- čl. 1 odst. 15: “Společnost poskytne příspěvek na zbudování plánovaného
dešťového řadu v Žalově ústícího do Vltavy a rekonstrukci chodníku směrem
k ulici Lidická/Přílepská v souhrnné výši 5 947 500 Kč,



schválilo změnu zadání RP Horní Žalov a doplňuje text:
„Z řešeného území RP Horní Žalov jsou vyjmuty pozemky p.č. 2990/1, 2990/2,
2992, 2994/2 vše v k.ú. Žalov s tím, že budou vypuštěny i další p.č. 2993,
2991,2990/2, 2996/11, 2995/14, 3027/3, 3027/4, 2994/37, 2996/3, 3026(st.) a
části p.č.2996/1, 2996/4, 2996/5 a 3028/1 v k.ú. Žalov,



vzalo na vědomí informaci o stavu zpracování studie proveditelnosti intenzifikace
ČOV,



schválilo předložené znění memoranda o společném postupu při intenzifikaci ČOV
Roztoky,



vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností s jednou úpravou.

9. zasedání ZM - 5. října


schválilo předložené znění Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů - KÚ
Středočeského kraje a města Roztoky s technickým doplněním jako přípravu projektu
„II/242 Roztoky - zajištění skalního masivu“. Smlouvu musí odsouhlasit Rada
Stk a podepsat hejtman.

Ve dnech 7. a 8. října se konaly volby do zastupitelstev krajů.
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Výsledky voleb v Roztokách: stran 20, alespoň 1 hlas 20.

Platné hlasy:
TOP 09
ODS
Koalice KDU-ČSL,SZ,SNK ED
Starostové a nezávislí
ANO 2011
ČSSD
KSČM
Česká pirátská strana
Volební účast: 42,54%

601
344
322
320
273
159
136
99

24,59%
14, 07%
13,17%
13,09%
11,17%
6,5%
5,56%
4,05%

Výsledky voleb ve Středočeském kraji: stran 20, v zastupitelstvu 6.
Platné hlasy: název
ANO 2011
Starostové a nezávislí
ČSSD
ODS
KSČM
TOP 09
Volební účast: 34,76%

celkem
72 795
64 621
48 226
45 759
35 534
22 928

20,76%
18,43%
13,75%
13,05%
10,13%
6,54%
Celkem:

mandáty
16
15
11
10
8
5
65

Starosta Roztok Jan Jakob se stal zastupitelem, ale zůstal v opozici.
Je členem krajského Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu a výzkum.
Jeho hlavním cílem je, aby byla nastavena spravedlivá pravidla pro udělování dotací pro
středočeská města a obce.
16. jednání RM - 12. října


souhlasila s výpovědí smlouvy o nájmu nebytových prostor s Úřadem práce Prahazápad,



odvolala na vlastní žádost z komise sociální a zdravotní pí. Alici Tondrovou a
jmenovala s okamžitou platností pí. Jitku Kazimourovou,



vzala na vědomí rezignaci pí. Aleny Matysové z komise stavební a rozvoje města a
s okamžitou platností jmenovala p. Dalibora Noska.
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10. zasedání ZM - 26. října


vzala na vědomí otevřený dopis občanů města ve věci umístění sousoší sv. Vojtěcha
na Levém Hradci,



uložilo vedení města a OSRMŽP zajistit projektovou dokumentaci pro výstavbu
nové budovy ZŠ v Žalově v pasivním standardu a zároveň tak, aby bylo dispoziční a
konstrukční řešení navrženo s ohledem na možnost navýšení kapacity školy v
budoucnosti formou nástavby či přístavby,



vzalo na vědomí informaci OSRMŽP o postupu při změně účelu využití daru Letiště
Praha na krytí nákladů na rekonstrukci ulic Sedláčkova a Svojsíkovy sady (nedalo se
využít na rekonstrukci ulic v Žalově).
Od 1. listopadu má město nového správce bytového a nebytového fondu - pana

Holíka. Do konce října byl zaměstnancem společnosti MIVA (dosavadní správce), takže
je zajištěna kontinuita. Se společností MIVA se jedná o ukončení spolupráce dohodou.
17. jednání RM - 9. listopadu


schválila Plán preventivní údržby na rok 2017, předložený SČVK,



vzala na vědomí plán oprav a rekonstrukcí městských komunikací na rok 2017 a
plán projektové přípravy rekonstrukcí pro realizace v dalším období, dle příloh,



stanovila cenu za řádkovou inzerci v časopise Odraz počínaje 1/17 na 10 Kč bez
DPH za každých započatých 40 znaků.

11. zasedání ZM - 23. listopadu


rozhodlo o tom, že etapizace výstavby v lokalitě Panenská II. bude upravena na
principu, že po polovině realizace rodinných nebo bytových domů daného bloku musí
být vybudována MŠ a související veřejná zeleň (parky),



rozhodlo, že bude omezena celková výška opěrné stěny v severní části lokality Na
Panenské II na 4 m,
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vyjádřilo podporu záměru TJ Sokol Roztoky podat žádost o dotaci pro rok 2017
v rámci programu 133510 MŠMT. ZM pro tuto akci v roce 2017 počítá v rezervě
rozpočtu města jako spoluúčast 4 mil. Kč,



pověřilo starostu města dokončením dohody se Sokolem o
odstranění objektu dětské skupiny a zabezpečení projektu na
odstranění objektu a ekologické likvidaci azbestu,



uložilo MÚ zajistit právní posudek na možnost vymáhání
škody

v souvislosti

s projektem

dětské

skupiny

na

projektantovi,


uložilo MÚ zajistit finanční audit v ZŠ,



odvolalo Tomáše Šalamona z kontrolního výboru ZM,



vydalo obecně závaznou vyhlášku města Roztoky č. 3/2016 o místních poplatcích,



vzalo na vědomí informaci starosty o výsledku soudního řízení ve Štrasburku,
které skončilo naším neúspěchem.

18. jednání RM - 7. prosince


schválila směrnici č. 4/2016, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a
petic,



schválila harmonogram provádění mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2017,



vzala na vědomí akustickou studii a návrh protihlukových opatření na sportovišti
Žalov (realizováno bude v roce 2017 a dále),



vzala na vědomí informaci o vývoji záležitosti společného postupu s okolními obcemi
ve věci intenzifikace ČOV a souhlasila s dopisem obci Statenice ze dne 27. října
2016 a vzala na vědomí informaci o jednání starostů v záležitosti ČOV,



uložila MÚ vymáhat náhradu na společnosti MIVA Praha, FM a.s.,



odvolala z pozice předsedy Dopravní komise (DK) Stanislava Čáslavku a jmenovala
novým předsedou Michala Přikryla,



odvolala z pozice člena DK Františka Svatoše,
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vzala na vědomí rezignaci Jana Jakoba z pozice člena DK,



vzala na vědomí zprávu o zpracovávaném generelu odvodnění města a uložila
přípravu postupu akcí, které by omezily odvádění srážkových vod do splaškové
kanalizace.

19. jednání RM - 12. prosince


schválila zadání auditu ZŠ za dobu 2015-16 ve výši 180 000 Kč,



vydala Změnu územního opatření o stavební uzávěře v lokalitě Tiché údolí v k.ú.
Roztoky u Prahy.

12. zasedání ZM - 21. prosince


vzalo na vědomí podklady provozovatele VaK pro kalkulaci cen vodného a stočného,
předané pitné vody a převzaté odpadní vody k čištění pro rok 2017,

schválilo:

vodné 32,15, stočné 31,07, předaná pitná voda 17,01, převzatá odpadní voda km
čištění 22,26 Kč, celkem 63,22 Kč/m3 ,bez DPH 15%,


schválilo závazné ukazatele územního rozpočtu na rok 2017,



schválilo územní rozpočet na rok 2017 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a
výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let. Schodkové hospodaření bude
sloužit k investování investičních akcí,



schválilo dohodu o omezení kapacity budov MŠ na pozemku p.č. 319, 336/1 a
336/2,



vzalo na vědomí informaci, že na funkci člena ZM rezignoval ze zdravotních a
osobních důvodů pan Čáslavka a pan starosta Jan Jakob rezignuje z časových
důvodů na své členství v radě školy.



schválilo přesun částky 23 450,80 z příspěvků na provoz ZUŠ do fondu
investičního za účelem nákupu klavíru.

Více informací v příloze kroniky, foto J. Weberová.
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Obyvatelé města
K datu 31. prosince 2016 mělo město Roztoky cca 7 722 obyvatel (MÚ Roztoky),
z toho v roce 2016 se
narodilo
92
zemřelo
65
přihlásilo 247
odhlásilo
187
občanů.
Cizinci přihlášeni pouze k trvalému pobytu v Roztokách nejsou započteni. Odhadem
je jich cca 500.
Dle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) mělo město Roztoky
k 31. prosinci 2016 8 208 obyvatel
průměrný věk
39,4 celkem

4 010 muži
38 muži

4 198 ženy
40,7 ženy

V letošním roce se konalo Vítání dětí v zasedací síni MÚ ve dvou termínech. 12. května,
37 dětí ve třech skupinách a 20. října, 28 dětí ve třech skupinách. Vítají se pouze děti,
jejichž rodiče o to mají zájem a přihlásí se.

29. července 2016
oslavili zlatou svatbu - 50 let společného života
manželé Marie a Břetislav Chocholovi
z Roztok
Tradiční setkání s nejstaršími spoluobčany se konalo 26. ledna. Sešlo se 25 jubilantů
osmdesátníků, pětaosmdesátníků a šest seniorů ve věku 90 a více.
Další setkání jubilantů proběhlo 20. září, kde se setkalo s vedením úřadu 22 seniorů,
z toho pět ve věku 90 a více.

Roztocký občan, pan David Lomos, zlatník, se stal středočeským živnostníkem roku a
poté zvítězil i v kole celostátním, takže byl vyhlášen Živnostníkem roku 2016.
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Šestého února se na tyrolské hoře Geierspitze vlivem oteplení utrhla lavina, pod níž
zahynulo pět českých skialpinistů. Jedním z nich byl roztocký občan Roman „Ropák“ Tyl
ve věku 37 let. Byl nejen zdatným horolezcem i skvělým tátou dvou malých dětí.
V létě odešel ve věku nedožitých 95 let pan Stanislav Čáslavka. V Roztokách žil 45
let. Pracoval jako předseda Rady starších roztocké náboženské obce Církve
československé husitské, byl přesvědčený sokol a od roku 1990 do roku 1995 psal kroniku
města. Kromě toho psal i kroniku náboženské obce.
Více informací v příloze kroniky.
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Život ve městě
V letošním roce nebyla ukončena žádná významná investiční akce, vše je v přípravné
fázi. Nejdůležitější prací bylo termínové zvládnutí vydání RP Dubečnice, které stanovil
městu soud. Při nesplnění termínu by musela být zrušena stavební uzávěra. Pracovalo se
na dalších RP, výstavbě MŠ, ZŠ, ČOV a dalších důležitých akcích.
Dubečnice Ekospol:
ZM 24. února souhlasilo se zahájením projednávání návrhu zadání RP Dubečnice.
V polovině března rozhodoval soud ve sporu mezi
společností Ekospol a městem Roztoky, který se týkal
budoucí zástavby lokality Dubečnice. Majitel pozemků má
zcela jiné představy o zastavění pozemků než představitelé
města. Tato lokalita byla určena k zástavbě změnou
územního plánu před 15 lety a nyní to nelze změnit, snad omezit a stanovit jasná
pravidla. V loňském roce vypracovaná studie stanovila 4 možné varianty zástavby,
z nichž ZM 18. listopadu 2015 doporučilo k dopracování variantu č. 4.
Zároveň bylo zahájeno zadání Regulačního plánu (RP), který musí respektovat i
developer. Soud mezi tím rozhodl, že město musí RP vydat do půl roku a do října 2016
zrušit stavební uzávěru. Vzhledem k zákonným lhůtám při procesu schvalování RP byl
tento termín šibeniční.
V březnu vzala RM na vědomí návrh zadání RP a koncem března schválila
uzavření smlouvy o dílo na zpracování RP v celkové výši 620 000 Kč bez DPH (včetně
bonusu ve výši 100 000 Kč bez DPH za dodržení termínů),
ZM 27. dubna schválilo zadání RP ,
ZM 21. září rozhodlo o námitce spol. EKOSPOL, a.s. k RP, souhlasilo s
vypořádáním uplatněných připomínek a vydalo RP Dubečnice.
Následně byl RP vyvěšen na úřední desku a po 15 dnech nabyl platnosti.
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Vědeckotechnické parky:
ZM 21. září schválilo po doporučení RM Memorandum o spolupráci při výstavbě
areálu VTP Žalov a ZŠ Žalov mezi městem Roztoky a společností VTP Žalov s.r.o.
s úpravami:
-

čl. 1 odst. 6: „Cena za projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení pro provedení stavby nepřesáhne celkovou částku 1 5600 000 Kč
bez DPH“,

-

čl. 1 odst. 15:“Společnost poskytne příspěvek na zbudování plánovaného dešťového
řadu v Žalově ústícího do Vltavy a rekonstrukci chodníku směrem k ulici
Lidická/Přílepská v souhrnné výši 5 947 500 Kč“.
Obsahem memoranda je závazek města umožnit výstavbu 3 objektů VTP (udělit

výjimku ze stavební uzávěry), za příslib investora vybudovat cca na 1/3 ZŠ.
Pro úspěšné pokračování bylo nutné schválit také změnu zadání v části RP Horní Žalov.
Vily č. 110 a 125 v Tichém údolí:
Pro vilu č.p. 125 byla dokončena zadávací studie, čeká se na vyjádření dopravních
orgánů a památkářů - zajíždění minibusu do zahrady vily, což by znamenalo i částečné
vybourání historické chráněné brány a zatíženosti památkově chráněné zahrady.
Pro vilu č.p. 110 město společně s architektem Eflerem podniklo krok k záchraně
cenné dřevěné verandy. Projekt na její opravu je zaslán na odbor památkové péče a odbor
životního prostředí nadřízenému orgánu k vyjádření.
RM v dubnu souhlasila, aby PD na rekonstrukci vily č.p.125 byla zpracována ve
variantě v jednom poschodí MŠ a v jednom poschodí komunitní centrum (prostor pro
neziskové organizace,
v květnu RM schválila zadávací podmínky pro výběr zhotovitele kompletní
předprojektové a projektové přípravy revitalizace areálu vily č.p.125 v Tichém údolí a
souhlasila s rámcem pro uzavření smlouvy s ing. Hurtem stran dotací pro obnovu vily č.
125.
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Nádražní ulice:
15. března se konala Veřejná prezentace Bytového
souboru Nádražní ulice ve sborovně ZŠ Roztoky, kde
nejprve pan starosta seznámil přítomné s vývojem jednání
od roku 2010 a projektanti představili svůj projekt.
V diskusní části byli připomínky především k výšce staveb.
Pan Matas ze strany zelených inicioval petici „Za rozumnou podobu souboru
v Nádražní ulici“, kterou v dubnu vzala na vědomí RM, podepsalo ji 230 občanů, 119
občanů podepsalo petici elektronickou cestou.
Na Dubečnici:
Probíhala příprava výstavby na další části území Na Dubečnici pod názvem
Zahrady Roztoky.
Výstavba Na Panenské II:
Pokračovala výstavba v ulici Václava Havla.
Regulační plán Panenská II:
V listopadu ZM rozhodlo, že etapizace výstavby v lokalitě Panenská II. bude
upravena na principu, že po polovině realizace rodinných nebo bytových domů daného
bloku musí být vybudována MŠ a související veřejná zeleň (parky),
a rozhodlo, že bude omezena celková výška opěrné stěny v severní části lokality Na
Panenské II. na 4 m.
Regulační plán Horní Žalov:
V květnu ZM schválilo zadání RP Horní Žalov,
v září schválilo ZM změnu zadání, které řešilo vyjmutí pozemků, které se týkají
výstavby ZŠ na tomto území a jejich odkoupení městem od firmy Trigema.
Regulační plán Solníky:
V květnu ZM schválilo zadání RP Solníky a uložilo jeho pořizovateli návrh
lesoparku-oddychové zóny v severní části řešeného území.
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Regulační plán Tiché údolí:
V prosinci vydala RM Změnu územního opatření o stavební uzávěře v lokalitě Tiché
údolí.
Úpravy budovy MÚ Roztoky:
Byly provedeny interiérové úpravy toalet v přízemí (přeměna na kuchyňku pro
zaměstnance), podlahy a toalety v patře, kuchyňky v patře tak, aby odpovídaly
současným standardům.
Levý Hradec:
V dubnu letošního roku probíhala pod dohledem a pokynů
pracovníků Národního památkového ústavu oprava branky
levohradeckého hřbitova.
RM vzala v březnu na vědomí informaci o vyjádření
památkářů k rekonstrukci na Levém Hradci.
13. dubna RM schválila závěry komise na stavební práce „výroba a montáž oplocení
pozemku v areálu NKP Levý Hradec v k.ú. Roztoky u Prahy firmou AMIKA FIRST,
s.r.o. za cenu 400 961,94 Kč vč. DPH. Zároveň žádala záruky řádného a kvalitního
provedení díla autorským (AD) a technickým (TDS) dozorem externími poskytovateli
s předpokládanými náklady 8 400 Kč AD a 26 870 Kč na TDS včetně DPH.
V květnu začala průvodcovská sezóna. Průvodcovská služba byla k dispozici
každou sobotu a neděli, vždy v celou hodinu. Zájemce provedla komentovanou
prohlídkou po hradišti, v kostele poskytla popis fresek a nahlédnutí k základům původní
rotundy. Levý Hradec v letošní sezoně navštívilo 1901 návštěvníků, tržba činila 40 764
Kč-předáno MÚ. Bylo prodáno 221 pohledů, při Noci kostelů bylo dětem darováno 115
ks pohledů a partnerské škole z Pasova předáno 28 pohledů.
11. května byla RM schválena dohoda o provedení archeologického výzkumu na akci
Žalov, obec Roztoky, Levý Hradec, oplocení pozemku a přípojka inženýrských sítí
vzhledem k faktu, že podle zákona ji nemůže realizovat jiný zhotovitel - vlastní
nemovitost, která je užívána, ale není v ní nikdo trvale hlášen,
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15. června bylo RM schváleno navýšení nákladů na záchranný archeologický
průzkum v lokalitě NKP Levý Hradec - akropole o 109 110 Kč bez DPH.
Šlo o unikátní výzkum konaný v lokalitě znovu po 70 letech, který celý hradilo město
a stál přes tři sta tisíc korun.
7. listopadu se konalo Veřejné slyšení o proměnách Levého Hradce (LH).
Byla představena Studie nově budované klidové zóny, rozptylové loučky a kolumbária na
LH jejími autory, roztockými architekty E. a O. Smolíkovými a první etapa, která byla
již realizována a během níž obec nechala zhotovit oddělovací plot mezi svým a privátním
pozemkem. Součástí veřejného slyšení byla také přednáška PhDr. Kateřiny Tomkové o
archeologickém průzkumu, který úpravám předcházel v červnu tohoto roku.
Text, který vyšel v regionálnímu tisku: autor: PhDr. Kateřina Tomková, foto ARU Praha, J. Weberová

Na akropoli Levého Hradce v Roztokách u Prahy probíhal letos v květnu a červnu
archeologický výzkum. Výsledky byly zveřejněny první listopadový týden.
Průzkum, který prováděl Archeologický ústav AV ČR Praha, přinesl nálezy od pozdní
doby kamenné (5. tisíciletí př.n.l.) po současnost. Většina ze 197 zkoumaných objektů
pochází z mladší až pozdní doby bronzové (1300 až 800 př. n. l.) a raného středověku
(850 až 1300).
„Zásobní jámy, žlábky svědčící o vnitřním členění akropole, četné kůlové jamky, jámy
různých rozměrů a oblázková dláždění dokládají intenzivní sídlištní aktivity v prostoru
západně kostela sv. Klimenta, který byl později od vrcholného středověku využíván
k zemědělským a zahradním účelům,“ uvedla archeoložka Kateřina Tomková, která se na
přemyslovské hradiště Levý Hradec dlouhodobě specializuje.
Velkým překvapením podle ní bylo zjištění, že hřbitov u kostela sv. Klimenta v období
12. až počátku 13. století zasahoval i jižně od dnešní hřbitovní zdi. Etážové pohřbívání
překrylo starší sídlištní horizont (10. až 11. století) a bylo ukončeno na počátku vrcholně
středověkého období, jak o tom svědčí překrytí některých hrobů oblázkovým dlážděním a
následně uloženou kulturní vrstvou.V ýzkum prokázal existenci mimořádně cenných
archeologických situací, které potvrzují oprávněnost památkové ochrany národní kulturní
památky Levý Hradec,“ dodala K. Tomková.
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Obr.1 Pohled do sondy - pravěký žlábek v popředí, raně středověká
jáma při východním profilu.
Foto: ARÚ Praha

Obr.2

Oblázkové zpevnění povrchu a jemu předcházející horizont
s kůlovými jamkami
Foto: ARÚ Praha

Preparace
hrobu 1

hrob 1 – pozůstatky neanatomicky uložené kostry

hrob 1, pod nímž jsou uloženy anatomicky uložené části
koster označené jako hrob 2 a 4. Vlevo povrch výplně hrobu
3.
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Pravěký žlab

Patka L7 – zahloubené objekty v podloží

foto J. Weberová

Odpady:
Hned v lednu schválila RM harmonogram provádění mobilních sběrů komunálních
odpadů v roce 2016 a v březnu souhlasila s instalací dvou nových stanovišť na
separované odpady: 1) křižovatka ulic V Solníkách a Spěšného
2) ul. Husova u čp. 1221.
Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2016 v příloze kroniky.

Již 10 let sbíráme staré elektro. Vysloužilé elektro sbírá a recykluje
ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním systémem a zajištuje zhruba
polovinu tuzemského sběru a recyklace. Za tu dobu se postaral o sběr a následnou
recyklaci více než 15 milionu spotřebičů. Většina toho, čeho se zbavujeme se dá úspěšně
recyklovat a získané suroviny znovu použít. A Roztoky sbírají odpovědně!
V prosinci převzal pan starosta za Roztoky Certifikát od Kolektivního systému
ELEKTROWIN za sběr vysloužilých elektrospotřebičů v kategorii: Nejvyšší průměrná
výtěžnost Wintejnerů ve Středočeském kraji za období říjen 2015 - září 2016.
27. dubna schválilo ZM nové znění příloh č.1 a č.2 OZV č.1/2015 O systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na obvodu města Roztoky s účinností od 15. dubna 2016.
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Svoz separovaného odpadu zajišťovaly i v roce 2016 Technické služby města, svoz
popelnic, kontejnerů z domácností i biopopelnic zajišťovala firma Regios a.s.
Dnem 31. května končí splatnost poplatku za svoz odpadů pro rok 2016. Poplatek
byl stanoven ve výši 600 Kč na osobu a hradí ho každý občan do 75 let s trvalým
pobytem na území obce, dále cizinci s pobytem na území obce a osoby, vlastnící
nemovitost, ve které není nikdo trvale hlášen, ale je užívána. Od poplatku je osvobozeno
třetí a každé další nezletilé dítě v rodině, částečně je od poplatku osvobozen občan, který
se více než 6 měsíců zdržuje mimo území města.
Všechny nádoby, které mají být vyváženy (mimo bioodpad) musí být od 1. června
označeny nálepkou s rokem 2016. To platí i pro osoby osvobozené od poplatku.
Dnem 30. dubna byla ukončena splatnost poplatků za psy na rok 2016. Poplatek za
jednoho psa je v letošním roce 200 Kč a 100 Kč, jehož majitel pobírá důchod. Poplatek se
platí od věku tří měsíců psa, povinnost přihlášení psa je do 15 dnů od pořízení.
RM 20. července schválila Technickým službám města nákup žacího stroje značky
Viking v hodnotě 150 000 Kč a v září ZM schválilo TS nákup nákladního vozu IVECO
EUROEDUCO a využití finančních prostředků ve výši 1 684 228 Kč z investičního
fondu TS na jeho nákup.
Voda:
Prosincové ZM v roce 2015 schválilo na základě předloženého návrhu SčVK, a.s.
ceny vodného a stočného pro rok 2016 ve výši: vodné 32,19 Kč/m3, stočné 29,09 Kč/m3,
celkem vodné a stočné 61,28 Kč/m3 bez DPH.
ZM 25. května schválilo závěry komise v koncesním řízení na provozovatele
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Roztoky ze dne 4. května 2016 a
uzavřít s vítězným uchazečem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice koncesní
smlouvu na provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Roztoky s
účinností od 1. července 2016 na dobu 10 let.
V červnu vzalo ZM na vědomí zprávu o uzavření koncesního řízení,
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a souhlasilo na doporučení RM s návrhem Dohody o vydávání vyjádření provozovatele
k připojení na kanalizaci,
RM 21. září schválila pachtovné se Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s. na
rok 2017 v souladu s koncesní smlouvou: výše Roztoky - pitná voda:2 580 000 Kč,
odpadní voda: 3 680 000 Kč. Výše pachtovného - předaná, převzatá: pitná voda: 210
000 Kč, odpadní voda: 790 000 Kč,
V listopadu RM žádala SČVK o předložení plánu oprav propadlých kanalizačních
vpustí v místech, kde není oddělená splašková a dešťová kanalizace (v letošním roce bylo
opraveno 12 kanalizačních vpustí),
21. prosince ZM vzalo na vědomí podklady provozovatele VaK pro kalkulaci cen
vodného a stočného, předané pitné vody a převzaté odpadní vody k čištění pro rok 2017
schválilo: vodné 32,15, stočné 31,07, celkem vodné a stočné 63,22 Kč /m3 bez DPH.
Čistírna odpadních vod (ČOV):
ZM-25.května souhlasilo se zrušením DSO „Řešení odpadních vod StateniceÚnětice-Roztoky“ s likvidací (dle stanov),
RM-7.září uložila předložení smlouvy o převodu ekvivalentů v rámci kapacity ČOV,
ZM-21.září schválilo předložené znění Memoranda o společném postupu MČ
Suchdol, Únětice, Statenice a Roztoky, při intenzifikaci ČOV Roztoky, obec Statenice
ale Memorandum nepodepsala. Vzhledem k tomu, že intenzifikace je velice nákladná a
dosažení dotace je vázáno podáním do prosince 2017 bylo rozhodnuto všemi o zaslání
dopisu obci Statenice o vyjádření,
RM-7.prosince vzala na vědomí informaci o vývoji záležitosti společného postupu s
okolními obcemi ve věci intenzifikace ČOV, souhlasila s dopisem obci Statenice ze dne 27.
října a vzala na vědomí informaci o jednání starostů v záležitosti ČOV.
Komunikace:
Hned v lednu

vyčlenilo ZM 500 000 Kč na řešení

havarijní situace v ul.

Potoky a její opravu.
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V roce 2016 byla dokončena ulice Vidimova, dokončena
návaznost ulic Žirovnického - Třebízského, provedena
kompletní

rekonstrukce

ulice

Sedláčkova a dokončena část
ulice Smetanova.
V ulici Svojsíkovy sady byla provedena výměna
vodovodních přípojek a povrch z dlažby s finanční spoluúčastí obyvatel.
Byly opraveny nízké zídky kolem chodníků v Masarykově ulici,
které jsou a vždy byly tak oblíbené hlavně malými dětmi.
Nový chodník byl vyhotoven v ulici Braunerova.
Po rekonstrukci ulic Jana Palacha a Puchmajerova byl vypracován
posudek ing. P., jehož cílem bylo posouzení jednotlivých částí PD - směrové řešení trasy,
výškové vedení, šířkové uspořádání, příčné klopení a konstrukce vozovky. Všechny
posuzované části byly v souladu s předpisy.
V ulici Jana Palacha, především na Školním náměstí na jaře
postupně rozkvétaly krásné květiny, v
květnu byly ještě doplněny travnaté
koberce, do středového pásu osazeny
lavičky, na kraji chodníků sedačky a nové odpadkové koše. Na
podzim musel být vyměněn jeden nemocný ořešák ve středovém pásmu, který byl napaden
houbou a hnilobou kmene, hned byl však nahrazen novým. Na křižovatce Jana Palacha a
Školního nám. byly odstraněny poškozené břízy v těsné blízkosti chodníku u vodního
prvku a byly nahrazeny úzce rostoucími javory.
Žalovský potok:
RM 30. března konstatovala, že stav dolní části Žalovského potoka je havarijní a
životy ohrožující. Uložila vedení města požádat SÚ Roztoky o nařízení zabezpečujících
prací vlastníkem pozemku p.č. 2460/1 v k.ú. Žalov (České dráhy, a.s.). Jednání pokračují.
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Hřiště:
14. března ZŠ v Roztokách otevřela pro potřeby žáků ZŚ, ale i ostatní zájemce nové
víceúčelové hřiště, jehož dostavba skončila na podzim 2015. Hřiště má nyní upravené
okolí a vysazenu zelenou keřovou clonu od tělocvičny. Od 8.00 do 16.00 je hřiště
k dispozici žákům ZŚ, od 16.00 do 19.00 hod. je možné si hřiště pronajmout pro
soukromé aktivity (basketbal, volejbal, nohejbal, házená, přehazovaná),
v červenci vzala RM na vědomí akustickou studii a návrh protihlukových opatření
na sportovišti Žalov (stálé stížnosti),
byla zpracována studie na revitalizaci hřiště v Tichém údolí.,
Na hřišti u žalovské školy byla odstraněna multifunkčí
věž, která byla od nového školního roku nahrazena novou za
750 000 Kč se zárukou 10 a půl roku. Hřiště je denně
využíváno mnoha dětmi. Běžná záruční doba je 5 let.
Trhy:
V letošním roce se konaly tři Bleší trhy. Ten první, 28.
května byl spojen hned se dvěma sbírkami. Jedna směřovala
na Ukrajinu, druhá do uprchlického tábora v Idomeni. Bleší
trhy mají stále větší oblibu a prodejní místa jsou hned
rozebrána.
Co je nového!
S Klubem českých turistů bylo připraveno nové značení cest do nejbližšího
roztockého okolí. Jedna cesta (žlutá) vede přes zdejší
pravěké hradiště k zámku ve Statenicích (6,5 km) až k
rotundě na Přední Kopanině (cca 11 km). Cesta mimo jiné
vede přes dětská hřiště, např. lanové hřiště v Úholičkách.
Prodloužena byla zelená turistická značka z dolních
Roztok k železniční zastávce Úholičky a k přívozu v Podmoráni. Přímo v Roztokách
byla vyznačena cesta od Levého Hradce na Řivnáč.
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Opět jsme se mohli kochat velmi hezkým květinovým
záhonem v parku na Tyršově nám.

Jungmannova 286:
V domě Jungmannova čp. 286, který je v majetku města, byla už
téměř dokončena kompletní rekonstrukce celého objektu. V roce 2014
začala rekonstrukce bytů, dále bylo provedeno zavedení a rozvod
plynu, zateplení domu a oprava střechy. V roce 2016 stála rekonstrukce
cca 1 500 000 Kč.
Během roku ukončily prodej: Stříbrnictví na Tyršově nám. 1733, které se odstěhovalo
do chodby vedlejšího domu za holičství, naproti je prodejna Zdravé výživy, MAVO-textil
v Masarykově ulici čp. 725. V září byla uzavřena známá restaurace U Šmucrů, ale již 9.
prosince se opět otevřela v pronájmu pana Josefa Jarolímka,
v Přílepské č. 1348 otevřela prodejnu
firma Hecht, zahradnické potřeby,
v Jungmannově

č.

191

prodejna RAW.
Na konci roku byly uzavřeny: Prodejna novin v Nádražní ulici čp. 23, prodejna
obuvi na Tyršově nám. čp. 427.
Majitelé domu čp. 171 formou dohody s MÚ souhlasili s bezúplatnou péčí po dobu 5
let o zeleň v prostoru památníku s křížem,
u řeky, v Solníkách a TU byly instalovány příjemné lavičky.
Město Roztoky uspořádalo 3. září již pošesté Den dětí a seniorů., kde se sešel za
hezkého počasí rekordní počet návštěvníků. Byl připraven bohatý program a záchranáři
zkontrolovali téměř stovce návštěvníků hladinu cukru v krvi a tlak.
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10. září se konaly Slavnosti Pravého a Levého břehu.

Každoročně se připomíná v našem městě
17. listopad 1939 a 1989. Nebylo tomu
jinak ani letos, ale programu na Tyršově
nám. předcházelo ještě odhalení pomníku
Jana Palacha ve stejnojmenné ulici. Návrh
i realizace pomníku byla provedena ateliérem Šimoník architekti s.r.o.,
reprezentovaným manželi Zdeňkem a Kristinou Šimoník a kolegyní
Martinou Peštovou.
Na připomínce 17. listopadu promluvili starosta města Jan Jakob, poslanec Daniel
Korte a Vojtěch Sedláček. Následoval kulturní program.
27. listopadu začalo adventní období, které jsme na Tyršově náměstí
uvítali programem pro děti, vánočními trhy, rozsvícením vánočního
stromu i mikulášskou nadílkou. Zpívaly Roztocké děti, vánoční strom
vlastnoručně vyrobenými ozdobami okrášlily děti z MŠ Havlíčkova,
letos v kombinaci fialovo-stříbrné, na závěr vystoupil pěvecký sbor ROSA. Náměstí žilo.

Více informací v příloze kroniky. Fota: J. Žirovnický, J. Weberová.
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Před patnácti lety v roce 2001 byly dokončeny nástavby domů v Masarykově ulici.

3/2001

5/2001

10/2001
Nástavby byly provedeny na domech:
Masarykova čp. 748,749,750,751,752,762,763,764,772,773,720,721,963,964,
Braunerova čp.994,995,996,1021,1022,1023,
Obránců míru čp. 1516, 1517.

V roce 2001 byla zahájena výstavba domů Na Ostrohu, dokončena byla v roce 2002.

foto: archiv Web
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Tyršovo náměstí v roce 2016

foto J. Weberová
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V roce 2006 byly s ukončením výstavby Tyršova náměstí vybudovány také parkovací místa
ve středních zelených pásech v Masarykově ulici.
foto: archiv Web

2006

2006

2016
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Doprava
V lednu 2016 vzala RM na vědomí petici „za zachování klidné ulice Jana Palacha
bez autobusové linky“, kterou podepsalo 152 občanů.
Změna trasy autobusové linky 359 bude projednána na veřejném slyšení, které se do
konce roku 2016 nekonalo.
V letošním roce velmi sužoval všechny obyvatele Roztok, jezdící do Prahy naprostý
kolaps dopravy v ul. Jugoslávských partyzánů, která byla naprosto neprůjezdná.
Probíhala rekonstrukce ulice Korunovační a všechen provoz byl směrován na Vítězné
náměstí, které bylo totálně ucpané. Auta stály ze všech směrů v kolonách, autobusy stály
a nestíhaly jízdní řád. Od září byla provedena změna, která situaci značně usnadnila, ale
oprava Korunovační byla plánována až do konce roku. Všechny autobusy z ul.
Jugoslávských partyzánů dále nedojížděly na kruhový objezd, ale odbočovaly na
odjezdovou plochu suchdolských a dalších autobusů. Odjížděly všechny, včetně
suchdolských, z Evropské. Na opačné straně Vítězného náměstí směrem na Prašný most,
byl zřízen světly regulovaný přechod od tramvaje k metru. Rekonstrukce Korunovační se
zkrátila, takže byla otevřena před vánocemi, situace se zklidnila, ale dojezd autobusů i
přechod zůstaly.
Na Praze 6 ještě k tomu začaly platit modré zóny, které zajišťují parkování
obyvatelům Prahy 6. Mimopražští nemají kde parkovat. Pražští radní jsou si prý vědomi,
že zavedení modrých zón bez dalších opatření není ideálním řešením a hledají lokality na
svém území, kde by se dala zřídit záchytná parkoviště. To je ale dost pozdě. Náš pan
starosta měl v říjnu na Praze 6 jednání o dopravě.
Zatím byla zadána studie o možnostech zvýšení kapacity parkoviště u roztockého
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nádraží a Magistrát hl. m. Prahy přislíbil pomoci peněžní částkou 10-20 mil. Kč. Jednání
pokračují.
Vlaková příměstská doprava pod označením S4 (Praha - Masarykovo nádr. Kralupy nad Vltavou/Roudnice nad Labem) je provozována jednotkami 451 a 471
s půlhodinovými intervaly: Ro-P 4.31 - 22.31, P-Ro :4.41 - 23.11.
Linka S41 Roztoky-Libeň je provozována ve všední den stále starými jednotkami
451/452 v půlhodinových intervalech R-Li od 5.23 do 21.23, pouze od 10.23 do 13.23
v hodinovém intervalu, Li-R od 4.57 do 20.57 v půlhodinových a od 9.57 do 13.57 v
hodinových intervalech. O víkendech je linka protažená do Hostivaře, provozována je
motorovým vozem 809 a jede v hodinových intervalech: R-Ho od 6.20 do 19.20, H-Ro od
7.11 do 20.11 hod. Na ostatních tratích už dávno jezdí nové soupravy, ale na naší trati
je stále vše při starém.

Více informací v příloze kroniky. Fota: J. Weberová
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Bezpečnostní situace
V prosinci 2016 došlo ke změně sídla Obvodního oddělení Policie ČR Libčice nad
Vltavou. Obvodní oddělení se přestěhovalo v rámci města Libčic nad Vltavou z adresy ul.
Za Kovárnou čp. 376 na adresu: Hřbitovní čp. 735. Jedná se o zrenovovaný objekt
naproti hřbitovu. Zároveň došlo na změnu telefonního čísla, které nyní je: 974 866 400.
1. května v roce 1991, před 25 lety byla založena Městská policie.
V roce 2016 byl personální stav Městské policie do 31. května 10 strážníků, od 1. června
9 strážníků.
Z činnosti městské policie:
-

na pokutách bylo uloženo 41 900 Kč,

-

za pokutu nezaplacenou na místě 20 000 Kč,

-

projednáno 514 přestupků v dopravě, vše místní úprava
(parkování, zákaz vjezdu a pod.), z toho 54 přestupků bylo oznámeno odboru
přestupků-oddělení dopravních přestupků MÚ Černošice, šetřeno 183 přestupků
proti majetku, veřejnému pořádku, občanskému soužití a územní samosprávě,

-

v rámci hlídkové činnosti bylo zajištěno a následně předáno Policii ČR k realizaci 18
pachatelů trestné činnosti,

-

8 řidičů, kteří řídili vozidlo po požití alkoholu a 16 hledaných osob,

-

v rámci hlídkové činnosti nalezena 4 vozidla v pátrání a kontrolováno 638 osob,
zejména v nočních hodinách,

-

provedeno 56 odchytů volně pobíhajících psů.

Podklad: Zpráva o činnosti MP Roztoky za rok 2016

23. dubna byl Městské policii oznámen pokus vloupání do kostela sv. Klimenta na
Levém Hradci. Na místě byl zjištěn zvenku o fasádu opřený žebřík a poškozená mříž
okna, kterou se pachatel pokusil vypáčit, což se mu nepodařilo. Do kostela se pachatel
nedostal a věc byla předána Policii ČR.
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Hasičský záchranný sbor STčK (dále HZS), stanice Roztoky:
Během roku 2016 provedl 217 zásahů. Z toho byla zhruba třetina zásahů požárních,
ostatní zásahy technického charakteru. Zvyšuje se počet zásahů u dopravních nehod.
Sbor dobrovolných hasičů Roztoky (dále SDH):
Během roku měla jednotka cca 50 výjezdů k nejrůznějším událostem. SDH pomáhá,
předvádí techniku a organizuje hry pro děti při všech akcích města i dalších.
Za poslední roky se velmi zlepšilo technické vybavení. V letošním roce získali
dotaci ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši
200 000 Kč, která byla využita na nákup čtyř dýchacích přístrojů. Město se na
spolufinancování podílelo 5%, tj. 10 000 Kč.
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Zdravotnictví, sociální služby
V roce 2016 byly v našem městě zajištěny tyto zdravotnické služby:
praktičtí lékaři
dětští lékaři
stomatologie
ortodoncie
gynekologie
psychiatrie
kožní
psychologie
ušní
foniatrie
logopedie
neurologie
oční
lékárna

4
2
3 + 2 zubní laboratoře
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2

Přehled ambulantních lékařských služeb v městské
nemocnici:
interní ambulance
praktická lékařka
ortopedická ambulance
neurologie
rehabilitace - ambulance
RTG
Sono, ultrazvuk

1
1
2
1
1
1
1

RHG s.r.o. spravuje i nadále 77 lůžek následné péče.
V roce 2016 byla společností RHG, s r.o. dokončena rekonstrukce nemocnice tentokrát
rehabilitačním oddělením.

foto Lukáš Ryzák

Lékařská pohotovostní služba: nejbližší Kladno, K Nemocnici 2814,
Lékařská pohotovost na letišti Václava Havla Praha, (cena 50 Kč za hodinu).
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V květnu se konal seminář „Zdravý vývoj nožiček“ v zasedací síni MÚ. Přednášela
špičková odbornice v oblasti ortopedie-podiatrie a prezidentka České podiatrické
společnosti MUDr. Marie Součková.
V září schválila RM Memorandum o spolupráci při zajištění pediatrické lékařské
péče v Roztokách a bylo o něm informováno ZM.
Upraveny budou prostory stávajícího Úřadu práce v Havlíčkově ulici, který ukončí
svoji činnost ke dni 31. ledna 2017. V obecním objektu bude po rekonstrukci zřízena
pediatrická ordinace s každodenním provozem.
Dosavadní provozovatel pediatrické ordinace (a nájemce vedlejších obecních prostor
v Havlíčkově ulici) Ing. Šalamon prodal svou firmu společnosti Česká nemocniční s.r.o..
Město o tomto kroku neinformoval.
Aktuálním majitelem dětského střediska se stala společnost Česká zdravotnická a.s.,
která poskytuje v rámci svých pracovišť služby v oboru gynekologie a stomatologie.
Společnost je součástí holdingu zastřešujícího široké spektrum zdravotní péče na území
hlavního města Prahy.
Organizace Home Care Services & Supplies, pobočka pro Středočeský kraj poskytuje
v našem městě domácí zdravotnickou péči. Péče je poskytována přímo v domácnostech
občanů kvalifikovanými zdravotními sestrami. Před zahájením péče je třeba doporučení
praktického lékaře nemocného. Tato zdravotnická péče je určena všem věkovým
kategoriím nemocných občanů, tedy nejen seniorům. Péče zdravotní sestry je hrazena ze
zdravotního pojištění. Adresa: Huťská 211, 272 01 Kladno.
Sociální služby:
Sociální služby poskytuje společnost Hever s poplatkem 120 Kč za 1 hodinu.
V lednu souhlasila RM s uzavřením příkazní smlouvy pro rok 2016 na poskytování
pečovatelských služeb městem Roztoky pro občany Únětic za stejných podmínek jako v
předešlých letech.
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Od 17. března byly upraveny podmínky pro dopravu seniorů nad 65 let a držitelů
průkazů pro zdravotně postižené k lékaři:
Město Roztoky poskytne finanční dotaci na dopravu k lékařům všem seniorům s trvalým
pobytem v Roztokách nad 65 let a všem držitelům průkazu pro zdravotně postižené (věk
není omezen):
-

ve výši 100 Kč na jednu jízdu k lékaři do Prahy a do Velkých Přílep na diabetologii
(na cestu k lékaři a zpět činí dotace 200 Kč),

-

ve výši 50 Kč na jednu jízdu k lékaři v Roztokách (na cestu k lékaři tam a zpět činí
dotace 100 Kč),

-

držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají dopravu k lékaři po Roztokách zdarma.

Dopravní službu senior taxi zajišťuje pan Kuželka, objednávky telefonem.
V červenci RM potvrdila výši nájemného pro byty zvláštního určení v DPS na rok
2016 ve stávající výši 45 Kč/m2 s tím, že rozdíl mezi cenou stanovenou a cenou
skutečnou je dotován z rozpočtu města.
Domov Alzheimer slavil v Roztokách již druhé narozeniny. Při jejich týdenních
aktivitách se střídají: kondiční cvičení, arteterapie, canisterapie, kognitivní cvičení,
tvořivá činnost, hry, náboženská setkání, výlety.
Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH)
V letošním roce byla rozšířena nabídka možných aktivit:
-

rukodělné práce - zdobení květináčů - decoupage (ubrousková technika) - duben,

-

zahájení procházek po Roztokách s holemi - Nordic walking - chodíme pro zdraví a
pro radost,

-

pravidelná kontrolní měření tlaku, cukru, saturace kyslíku v krvi,

-

gymnastika rukou a nohou, cvičení mozku a paměti,
Konala se také klubová setkání, povídání se zajímavými

osobnostmi z Roztok.
V červnu to byl pan Rudolf Šimek, který mluvil o bratrovi
Slávkovi, Levém Hradci, sportu, posilování a dalším, v září
byla

v klubu

uvítána

Marie

Kšajtová,
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dlouholetá

dramaturkyně České televize, která poutavě vyprávěla o své práci i osobnostech, se
kterými se setkala.
Zájezdy ZO SPCCH v roce 2016:
Zámek Náchod a hospitál Kuks, Bečov- 2 okruhy, Nové Hrady u Pardubic a
Choceň,, hrad Bítov a zámek Uherčice, zámek Kroměříž, Třeboň, Klášter Zlatá Koruna a
České Budějovice, zámek Sychrov a muzeum Turnov, Polsko (Kudova Zdroj) i pro
nečleny, Adventní zájezd.
Více informací v příloze kroniky. Fota: Lukáš Ryzák, J. Weberová
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Školství
V přijímacím řízení do MŠ bylo přijato 108 nových dětí, nedostalo se na 58 dětí.
RM souhlasila s navýšením kapacity o jedno dítě z počtu 24 na 25 dětí pro školní rok
2016/17 u pěti tříd MŠ Havlíčkova 1024, v MŠ Přemyslovská a MŠ Spěšného v
odloučeném pracovišti Palackého 781.
V Roztokách je také několik soukromých zařízení, které bylo možno využít pro děti,
které se do školky nedostaly. Jsou to: Esedra (lesní školka), Fantazie, Krok za krokem,
Pohádka, United Children, Václavka, Žirafa.
V únoru vzala RM na vědomí informace o možnosti využití objektu čp. 34 jako
zařízení MŠ a případné možnosti odprodeje do vlastnictví města,
RM v březnu uložila starostovi, aby jednal o podmínkách možného nájmu budovy
pro MŠ, která sousedí s městským pozemkem č. 117 s p. Durdoněm,
žádala pana Durdoně, aby písemně doložil konkrétní podmínky (dokončení stavby
dle dispozic města, výše nájemného, délka nájemného apod.) možného nájmu budovy pro
MŠ, která sousedí s městským pozemkem č. 117,
RM v dubnu souhlasila s předběžnými podmínkami uzavření nájemní smlouvy domu
č.p. 34, p.č. 116 k.ú. Roztoky za účelem zřízení MŠ pro 40 dětí s tím, že podmínky
upravuje takto: cena za pronájem nepřesáhne částku 40 000 Kč měsíčně a v nájemní
smlouvě nebude řešeno odkoupení nemovitosti po ukončení nájemní smlouvy.
Koncem dubna požádalo město o dotaci na novou budovu MŠ pro 50 dětí, která by
měla nahradit stávající pronajatou budovu Kaštánku v Palackého ulici.
RM v dubnu souhlasila s tím, že budova MŠ pro 25 dětí bude realizována místo na
pozemku č.117 k.ú. Roztoky v západní části pozemků p.č.336/1, 336/2 a 319 k.ú.
Roztoky, v ulici Palackého tak, aby nebyla v rozporu s provozem stávající budovy MŠ
Kaštánek, ani s uvažovaným projektem pro 50 dětí.
V prosinci ZM schválilo dohodu o omezení kapacity budov MŠ na pozemku p.č.
319, 336/1 a 336/2.
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V Palackého ulici u současného Kaštánku vznikne jedna nová třída. V soukromých
prostorech za městskou knihovnou se projektuje školka, která bude v nájmu a mají zde
být dvě nové třídy.
Základní škola:
Koncem prosince 2015 skončil ve funkci ředitele školy pan Petr Bezděka, jeho místo
zatím převzal pan zástupce Josef Vondra a na jeho místo, tedy zástupkyní ředitele pro
II. stupeň od února byla paní Hana Beranová,
RM 13. ledna vyhlásila konkurzní řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZŠ Roztoky, okres Praha-západ, Školní
náměstí 470, Roztoky s nástupem od 1. srpna 2016,
16. března byla RM jmenována konkurzní komise pro obsazení místa ředitele/ky ZŠ
Roztoky,
v dubnu vzala RM na vědomí informaci o výsledku konkurzního řízení a souhlasila
s tím, aby uchazečka o místo ředitelky ZŠ, kterou komise doporučila na první místo
absolvovala psychologický test,
konkurzního řízení se účastnily 4 uchazečky, 11. května jmenovala RM na návrh
konkurzní komise ředitelkou příspěvkové organizace ZŠ Roztoky, Školní nám. 470
s účinností od 1. srpna 2016 Mgr. Olgu Janouškovou,
ke dni 30. května RM ukončila pověření řízením ZŠ Roztoky pana Mgr. Josefa
Vondru a
pověřila řízením ZŠ od 31. května do 31. července 2016, paní Mgr. Olgu
Janouškovou.
V prosinci schválila RM zadání auditu ZŠ za dobu 2015-16 ve výši 180 000 Kč.
1. září nastoupilo do pěti prvních
tříd 122 dětí.
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Celá škola je až po střechu už opět naplněna dětmi, proto se urgentně musí hledat řešení.
V květnu vzala RM na vědomí informaci o studii možnosti výstavby nové budovy ZŠ,
7. září RM uložila starostovi předložit ZM variantní řešení možnosti výstavby,
21. září schválilo ZM po doporučení RM Memorandum o spolupráci při výstavbě
areálu VTP Žalov a ZŠ Žalov mezi městem Roztoky a společností VTP Žalov s.r.o.
s úpravami:
čl. 1 odst. 15:“Společnost Trigema poskytne příspěvek na zbudování plánovaného
dešťového řadu v Žalově a ústícího do Vltavy a rekonstrukci chodníku směrem k ulici
Lidická/Přílepská v souhrnné výši 5 947 500 Kč,
ZM 26. října uložilo vedení města a OSRMŽP zajistit projektovou dokumentaci pro
výstavbu nové budovy ZŠ v Žalově v pasivním standardu a zároveň tak, aby bylo
dispoziční a konstrukční řešení navrženo s ohledem na možnost navýšení kapacity školy
v budoucnosti formou nástavby či přístavby.

Letošní olympiády:
Do okresního kola olympiády v českém jazyce postoupily 2 žákyně ně naší školy:
Eliška Panenková (8.B)

8. místo

Ema Štěpánková (9.B)

14 místo.

Do okresního kola olympiády v anglickém jazyce postoupili 3 žáci naší školy:
Daniela Krásná (6.-7. tř)

9. místo

Roman Ďuriš (8. a 9. tř)

21. místo

Eliška Panenková

5. místo.

Do okresního kola olympiády v matematice postoupili 3 žáci naší školy:
Tereza Buchtová (9.A)

2. místo

Eliška Šantorová (5 C)

4.-9. místo,

Filip Ošťádal (5.A)

10.-15. místo

(pátá třída - 65 soutěžících).
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V březnu bylo oficiálně otevřeno pro potřeby žáků
ZŠ i ostatní zájemce nové venkovní víceúčelové hřiště,
jehož dostavba skončila na podzim 2015. Od rána od
8.00 do 16.00 je hřiště k dispozici pro žáky ZŠ,
družiny, klubu a zájmových kroužků. Od 16.00 do
19.00 je možné hřiště pronajmout pro své soukromé
účely (basketbal, nohejbal, volejbal, házená, přehazovaná).
V květnu se uskutečnil výměnný pobyt zdejší ZŠ na Slovensku. Zájemci z 5.-9. tříd
navštívili Poprad, kde bydleli jako hosté v rodinách žáků popradské ZŠ. Během
pětidenního pobytu poznali Poprad, podnikli výlety do přírody a poutavý byl program ve
speciální učebně environmentální výchovy, kterým děti provázela pracovnice TANAPu.
Během příštího roku jsou pozvány děti z Popradu do Roztok.
Již deset let trvá spolupráce se ZŠ v našem partnerském městě Skawina.
V letošním roce přijela polská návštěva v době od 16. - 20. května do Roztok. Bylo
to 20 dětí ze 4. a 5. tříd, 3 paní učitelky, průvodkyně a řidič stravovali se v obou
jídelnách školy. Naši žáci se pochlubili prezentací o naší škole a Zdence Braunerové,
potom sledovali prezentaci polských dětí o spolupráci evropských škol se školou ve
Skawině.
Polská výprava se vydala na Levý Hradec, do zámku a ateliéru Zdenky Braunerové.
Také výlet do Prahy se velmi vydařil, děti viděly starou Prahu, Pražský hrad a Karlův
most.
Žáci naší školy se zúčastnili 8. ročníku výtvarné soutěže O putovní pohár
statutárního města Zlína MUDr. M. Adámka na téma „Francie - země pohádek, příběhy,
historie, dobrodružství“. Soutěž byla součástí Mezinárodního festivalu filmů pro mládež
ve Zlíně. V kategorii dětí 7-11 let získala M. Marková 1. místo (Julius Verne: Vynález
zkázy)). Cenu poroty a velké uznání od výtvarníků získala M. Jansová (Jean de La
Fontaine: Bajky. Ta si cenu osobně převzala při slavnostním vyhlášení ve zlínském
zámku.
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Ve školním roce 2016/17 měla ZŠ Roztoky (v Roztokách a Žalově) :
53 pedagogických a 8 nepedagogických pracovníků, 12 pracovníků školní jídelny, a 21
výchovných asistentů.
Od září byl na ZŠ zaveden projekt EU, ve kterém byly v pracovních činnostech ve
třídě 4. D a ve výtvarné výchově v 6. C zaváděny prvky CLIL. Je to obsahové a jazykové
integrované učení, kdy dochází k propojení jazykové výuky a vyučeného předmětu. Právě
umění jednat v anglickém jazyce v různých situacích je velkou výhodou pro budoucí
směrování žáků. Výuka touto metodou potrvá i ve 2. pololetí.
Slíbila jsem informovat o výsledku soutěže na název ZŠ, ale věc je zatím odložena.
Fota: MÚ, J. Weberová
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Základní umělecká škola:
V lednu se vždy žáci naší ZUŠ zúčastní soutěží ZUŠ, které v letošním roce
probíhaly v oboru komorní hry s převahou dechových nástrojů. Z časových důvodů
proběhlo školní i okresní kolo. Pro obě kola byla pořadatelem naše ZUŠ.
V konkurenci 17 komorních souborů všechna tělesa naší ZUŠ zvítězila a postoupila
do krajských kol, což je velkým úspěchem žáků i jejich učitelů.
kat. I.b. Trio zobcových fléten -Václava Bromovská, Ema Maršová, Adéla Černíková,
krajské kolo - čestné uznání,
kat.II.b Trio zobcových fléten-Veronika Kubánková, Lucie Häcklová, Alžběta
Matasová,
kat.IV.a Trio příčných fléten-Magdaléna Holasová, Karolina Koutenská, Filip
Šimík,
krajské kolo - 3. místo,
kat.I.a Klarinetové duo- Veronika Škráčková, Filip Šplíchal,
krajské kolo - 1. místo s postupem do ústředního kola,
kat.III.a
Klarinetové trio -Tobiáš Pařízek, Jan Jursík, David Duszek,
krajské kolo - 2. místo,
kat.II.a Malé žesťové trio-Jan Lederer, Lukáš Vrtěl, Emma Veškrnová,
krajské kolo - 2. místo,
kat.III.a
Barokní žesťové trio-Šimon Kadeřábek, Jakub Jelínek, Pavel Novák,
krajské kolo - 2. místo.
Pedagogové: Marie Rozsypalová, Hana Šulcová, Bohumír Šlégl, Jiří Fousek.
Naše ZUŠ byla také pořadatelem okresního kola soutěže pro akordeon a
akordeonové soubory. Z tohoto kola postoupili čtyři sólisté a dva soubory.
kat.0 Max Franke, 3. místo,
kat.IV. Eliška Soperová, 2. místo,
kat.VIII.
Alena Voltrová, 2. místo,
kat.X. Hana Voltrová, 1. místo s postupem do ústředního kola.
V komorní hře:
kat.I. akordeonový kvartet, 2. místo,
kat.IV. akordeonový kvintet, 2. místo.
Všechny soutěžící na akordeon vede pedagožka Monika Fukasová.
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V dubnu připravila ZUŠ výchovný
koncert pro MŠ a festival populární i
jiné hudby na nám. 5. května před MÚ,
Roztocký babylon. V květnu Veřejný a
Absolventský koncert na zámku a
Zahradní koncert v červnu na louce u MÚ.
V červnu se žáci ZUŠ zúčastnili návštěvy partnerského města Skawina a úspěšně
vystoupili s polskými žáky na společném koncertu. Spolu s ředitelem ZUŠ je doprovázela
místostarostka pí. Šlancarová.
10. listopadu se konal hudební festival Roztocký
podzim, na kterém vystoupili žáci a učitelé ZUŠ,
Komorní orchestr ZUŠ a jako hosté festivalu Ladislav
Frej - recitace a Klasické dechové trio.

V historickém sále roztockého zámku se 8. prosince žáci i učitelé ZUŠ rozloučili
s rokem 2016 Vánočním koncertem.
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V červnu vzala RM na vědomí záměr půdní vestavby
ZUŠ Roztoky financovaný z rozpočtu ZUŠ a s návrhem
souhlasila. Následovalo mnoho příprav a práce během
prázdnin.

16. prosince byly slavnostně zprovozněny zbývající půdní prostory budovy ZUŠ.
Vznikl tak velice pěkný nový prostor k výuce i malým koncertům.

Jednotlivé koncerty jsou uvedeny v kapitole Kultura v kronice i příloze. Foto ZUŠ, J. Weberová
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Městská knihovna
Co nového v Městské knihovně v roce 2016:
Byla zavedena meziknihovní výpůjční služba se Středočeskou vědeckou knihovnou
v Kladně a Únětické knihovně byly předávány k půjčení knihy, které čtenáři v Roztokách
již mají přečtěné.
Byly zakoupeny RFID čipy, které nesmírně usnadnily půjčování i inventarizaci knih
a umožnily lépe chránit knihovní fond. Čtečka je zatím propůjčena, snad příští rok,
v listopadu přijala RM nabídku firmy Connect plus s.r.o. na zřízení připojení
optického internetu pro MK Roztoky, realizace posunuta na rok 2017,
v prosinci souhlasila RM s každoročním uzavřením Městské knihovny od 23. - 31.
prosince .
Během roku se v MK konalo mnoho akcí, které jsou zahrnuty v kapitole Kultura.
V roce 2016 navštívilo knihovnu celkem čtenářů:
uživatelé internetu
návštěvníci do 15 let
registrovaní čtenáři (zaplatily registrační poplatek
90 Kč plný, 60 Kč důchodci, 30 Kč děti)
z toho čtenáři do 15 let
výpůjčky celkem

11 846
975
2 427
869

naučná literatura dospělým
krásná literatura dospělým
naučná literatura dětem
krásná literatura dětem
periodika
rozmnoženiny za úplatu

3 977
21 644
712
3 702
2 949
2 139
134
4 278
2 010

úhrada v Kč

černobílé
barevné
černobílé bez DPH 15%
barevné bez DPH 15%

Beseda o pouličních knihovnách pro Roztoky se konala 22. března.
Prodej vyřazených knih se konal 14. března - 7. dubna.
V MK se konalo více přednášek i setkání, které jsou uvedeny v kapitole Kultura.
Více informací v příloze kroniky v kapitole Městská knihovna a Kultura.
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266
33 271

Církve
Církev římskokatolická:
21. dubna 1991 byla obnovena Svatovojtěšská pouť na Levém Hradci. Poutní mši
koncelebroval na louce před kostelem pražský světící biskup J. Lebeda za účasti
nejvyšších představitelů státu včetně prezidenta Václava Havla, Dagmar Burešové,
Petra Pitharta, Karla Schwarzenbergra, Pavla Tigrida a cca dvou tisíc účastníků.
Pan kardinál Dominik Duka při své návštěvě Levého Hradce a Roztok nabídl
Levému Hradci monumentální náhrobek sv. Vojtěcha, který měl být původně instalován
ve svatovítské katedrále.
V říjnu vzalo ZM na vědomí otevřený dopis občanů města ve věci umístění náhrobku
sv. Vojtěcha na Levém Hradci, který je nesouhlasný a obdobně se vyjádřili i členové
roztocké farnosti. Proto bylo panu kardinálu Dukovi městem sděleno, že tento dar není
pozitivně přijímán. Začátkem listopadu bylo písemně panu starostovi sděleno, že v této
situaci bere p. kardinál svůj návrh zpět.
Město Roztoky i farnost Roztoky se staly jedněmi ze zakládajících členů spolku
Svatá Ludmila 1100 let, spolu s městem Mělník, obcí Tetín a farností Beroun. V Radě
spolku je město zastoupeno starostou Janem Jakobem, farnost p. Petrem Bubeníčkem.
Spolek připravuje výročí umučení sv. Ludmily, které uplyne v roce 2021.
Úvodní setkání u kulatého stolu se uskutečnilo 2. června v Arcibiskupském paláci
v Praze na téma: Světice a kněžna Ludmila: Lokalita-region-svět pod patronací
kardinála D. Duky. O praktickou činnost v Roztokách se zatím starala hlavně katolická
farnost v čele s P. Bubeníčkem.
Kostel sv. Klimenta se připojil k programu Noci kostelů. 10. června pro děti
průvodcovská služba připravila

Hradec dětem - výchovný program zakončený

znalostním orientačním během po levohradeckých valech, odpoledne se konala prohlídka
Minulost dávná i blízká, večer kulturní program. V neděli měli všichni roztočtí občané
vstup na prohlídky zdarma. Při této příležitosti navštívilo kostel sv. Klimenta cca 200
občanů.
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Římskokatolická farnost: Bohoslužby v Roztokách a na Levém Hradci o vánocích 2016
24. prosince
25. prosince
26. prosince
30. prosince
31. prosince
1. ledna

Roztoky, 15.30 hod.
Roztoky, 10.15
Levý Hradec, 10.15
Roztoky, 18.00
Levý Hradec, 18.00
Roztoky, 10.15
Levý Hradec, 19.00

Štědrovečerní mše svatá
Slavnost Narození Páně
Svátek sv. Štěpána
Svátek Svaté rodiny
Mše svatá a Te Deum s požehnáním
Slavnost Matky Boží

Do putování zvonů pro kostel sv. Karla Velikého na Karlově se zapojil i Levý Hradec.
Tři velké zvony, které v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na
pražském Karlově chyběly od nacistické okupace v roce 1942 dostal kostel při příležitosti
700. výročí narození Karla IV.
Byly odlity v Polsku a na jejich cestě do Prahy byla jejich první zastávka v Roudnici
nad Labem v augustiánském klášteře. Druhé zastavení se konalo na Levém Hradci, kde
se v kostele sv. Klimenta sloužila bohoslužba slova s modlitbou za duše předků a za
český národ, které se zúčastnilo 60 občanů. V Roztokách se zvony spolu s poutníky
nalodily na loď Bohemia, která přepravila zvony dále do Prahy. Do karlovského kostela
dorazily zvony 9. července 2016.
Zvony byly financovány z kostelní sbírky a darů mecenášů.
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30. října kardinál Dominik Duka zahájil obřad žehnání tří nových zvonů kostela
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově .

mše svatá

zvonová komora věže karlovského chrámupolicejního kostela

Foto: archiv Duchovní správy u kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého
v Praze - Novém Městě

Více informací v příloze kroniky.
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Církev československá husitská ( CČSH):
Husitská diakonie CČSH v Roztokách působí již 15 let a nabízí pomoc osamělým,
nemocným a jejich rodinám a lidem v těžkých životních situacích. Vedle farářky zde
působí kazatel a pastorační asistentka.
Husitská diakonie v Roztokách zorganizovala v letošním
roce 2 humanitární sbírky.
V březnu sbírku šatstva pro Diakonii Broumov a 21. října pro
Diakonii Broumov a Ukrajinu.
Rada města schválila CČSH jednorázový finanční
příspěvek na provoz automobilu ve výši 20 000 Kč.
V dubnu se konal v Husově sboru Velikonoční koncert.
Bohoslužby se v Husově sboru konají v neděli v 9 hodin.
V novém školním roce mimo výuky náboženství ve školách, pravidelných bohoslužeb
a biblických hodin začaly i další aktivity:
Každý čtvrtek od 14 do 16 hod. se konala Kavárnička pro seniory, která byla
otevřena všem bez rozdílu vyznání, všem, kteří chtějí přijít mezi lidi. Stará se o ni
obětavě pí. Helena Kantorová. Každý první čtvrtek v měsíci je zpívání s harmonikou,
první neděli v měsíci probíhá nedělní škola - malování, vyprávění, hry a výlety po
okolí,
poslední čtvrtek v měsíci se schází Klub Jeroným - večerní setkání mladých a střední
generace nad Písmem, rozhovory nad osobními i společenskými tématy.
V září se konala na zahradě Husova sboru Zahradní slavnost se soutěžemi,
opékáním buřtů i občerstvením,
25. září se v Husově sboru konala velmi zajímavá přednáška Konzervace zbroje sv.
Václava. Přednášeli: restaurátoři paní Alena Havlínová a Ing. Dušan Perlík.
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V listopadu se
konal Koncert
pro

Pavla

Málka.

Po bohoslužbě na první Adventní neděli se konala vernisáž výstavy na téma „České
Vánoce“.
5.

prosince

přinesl

hodným

dětem, po odříkání
básničky,

dárečky

Mikuláš s čertem a
anděly.

10. prosince, se konal Benefiční koncert žáků pěvecké školy paní Jarmily Kosinové.
Výtěžek koncertu šel na podporu Azylového domu sv. Kláry ve Znojmě, jejichž výrobky
CČSH prodává.
24. prosince, Čtení vánočního příběhu o narození Pána
Ježíše Krista, Husův sbor,
25. prosince, Bohoslužba - Hod Boží vánoční, Husův
sbor,
1. ledna, Novoroční bohoslužba.
Více informací v příloze kroniky. a v kapitole Kultura.
Foto: J.Weberová
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Kultura
Pokračování výstav z roku 2015 ve Středočeském muzeu (dále SMR):
-

do 29. března, Pellé - Braunerová, SMR,

-

do 1. května, Opus Musivum, SMR.

Rok 2016:
-

19. ledna, Případy dr. Mejzlíka, MK,

-

23. ledna, Masopust v Roztokách a Úněticích, sdružení Roztoč,

-

24. ledna, Červená Karkulka, divadlo pro děti, sokolovna Roztoky,

-

26. ledna, Austrálie - Uluru, Filip Šír, Městská knihovna (MK),

-

27. ledna, Hravé čtení s Adélou, MK,

-

7. února, Domek plný pohádek, Divadlo hračka, sokolovna Roztoky,

-

9. února, Swing, MK,

-

10. února, Hravé čtení s Adélou, MK,

-

11. února, Výživa dětí, MK,

-

13. února, Skautský ples, sokolovna Roztoky,

-

14. února, O perníkové chaloupce aneb Jenom jako, hotel Academic,

-

20. února, Vycházka Řež-Roztoky za zimujícími vodními ptáky, Roztoč,

-

21. února, Pohádky tetky Popletky-Liduščino divadlo, sokolovna Roztoky,

-

21. února, Mozaikování, sdružení Roztoč,

-

23. února, Píšete rádi?, MK,

-

24. února, Hravé čtení s Adélou, MK,

-

24. února, Písně ze staré Prahy, galerie hotel Academic,

-

27. února, Workshop mandal, MK,

-

27. února, Tradiční maškarní ples, hotel Academic,

-

1. března, Seminář-Význam komunikace, MK,

-

5. března, Nokturno s poezií Vl. Holana, galerie hotel Academic,

-

6. března, Čarovná rybí kostička, Divadlo v kufru, sokolovna Roztoky,

-

10. března, Swing, MK,

-

12. března, Roztočená sobota, workshop pro děti i rodiče, Roztoč,
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-

12. března, Country bál s kapelou Klikaři, hostinec Na Růžku,

-

18. března, Menflowers, Studio mladých, hostinec Na Růžku,

-

19. března, otevřeno kolejiště KŽM Roztoky, Nádraží Roztoky,

-

19. března, Komiksová dílna-fotoromán, Roztoč,

-

20. března, Velikonoční jarmark, Nám. 5. května Roztoky,

-

20. března, Koblížek na cestách, Kvítko, sokolovna Roztoky,

-

20. března, Local Vocal, koncert, SMR,

-

21.-24. března, Velikonoční týden v muzeu, SMR,

-

21. března, Koncert pražského komorního kytarového orchestru a ZUŠ, SMR,

-

22. března, Muzicírování s Muzičkou, zasedací síň MÚ,

-

22. března, Pouliční knihovny v Roztokách, MK,

-

23. března, Hravé čtení s Adélou, MK,

-

1. dubna, Intuitivní háčkování, Roztoč,

-

2. dubna, Keramická dílna, Roztoč,

-

8. dubna, Jarní rejdění s Beruška Bandem, Rožálek,

-

10. dubna, Matylda zasahuje, divadlo, hotel Academic,

-

10. dubna, Drobečky z perníku, D studio, hotel Academic,

-

10. dubna, Jarní koncert dětí a lektorů Roztoč, SMR,

-

15. dubna, Papírová hračka, výstava, SMR, do 7. srpna,

-

19. dubna, Roztocký Babylon, ZUŠ, ZŠ Roztoky,

-

22. dubna, Vernisáž ze stepí, lesů a luk, otevření chodidlária a výstavy, Roztoč,

-

23. dubna, Komiksová dílna, Roztoč,

-

23. dubna, Sádlo teče proudem, divadlo, tělocvična Žalov,

-

24. dubna, Velikonoční koncert, CČSH, Husův sbor,

-

24. dubna, Folklorní tančírna, Roztoč,

-

29. dubna, Pietní vzpomínka na oběti transportu smrti, Levohradecký hřbitov,

-

29. dubna, Čarodějnice, hřiště Žalov,

-

30. dubna, Čarodějnice U Šraněk, občerstvení U Šraněk,

-

4. května, Večer pro potěšení II., galerie hotelu Academic,

-

5. května, Připomínka 71. výročí konce 2. světové války, Školní nám., Žalov,
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-

8. května, Veteráni 2016, 37. ročník, SMR,

-

10. května, Jubilejní koncert Komorního orch. Dvořákova kraje, SMR, 40 let trvání,

-

12. května, Psychická pohoda a její vliv na zdraví a rodinu, MK,

-

12. května, Veřejný koncert ZUŠ, SMR,

-

13. května, Hry a klamy, výstava, SMR, do 10. července,

-

18. května, Hravé čtení s Adélou, MK,

-

19. května, Absolventský koncert žáků ZUŠ, SMR,

-

20. května, Muzejní noc, národní zahájení festivalu, SMR,

-

20. května, David Kraus s kapelou, Café bar Eiffel,

-

21. května, Jíst spolu, společný oběd před budovou MÚ,

-

24. května, Pálí nás palmový olej? MK,

-

24. května, Taneční představení žáků tanečního oddělení ZUŠ, ZŠ,

-

25. května, Letní keramická plastika, SMR, do 1. listopadu,

-

25. května, Divadelní večer na půdě SMR, sdružení Roztoč,

-

28. května, Jarní bleší trh, park na Tyršově náměstí,

-

28. května, Pohádkový les, Tiché údolí,

-

29. května, Výstava výtvarných kroužků Roztoče, půda SMR,

-

3. června, Den dětí s Beruškou Bandem, Tyršovo nám.,

-

4. června, výstava modelové železnice, klubovna KŽM, nádraží Roztoky,

-

4. června, Dětský den s myslivci, Holý vrch,

-

4. června, Zámeček 2016, letní festival pro celou rodinu, park SMR,

-

6. června, Tango se Soňou Červenou (90 let), SMR,

-

9. června, výstava výtvarných kroužků, Roztoč, půda SMR,

-

11. června, Roztocké pivní slavnosti, park Tyršova nám.,

-

18. června, Skupina Typ-český bigbit, občerstvení U Šraněk,16. června,

-

16. června, Zahradní koncert ZUŠ, louka před MÚ, nám. 5. května,

-

18. června, Den na řece, řeka Roztoky - Řež,

-

19. června, Filharmonický komorní orchestr ladí, koncert, nádvoří zámku, SMR,

-

19. června, Přednáška Mistr Jeroným Pražský, Husův sbor,

-

21. června, Karel IV, potomek císařů i světců, MK,
65

-

23. června, Zahradní slavnost, sdružení Roztoč, Levý Hradec,

-

25. června, Letní keramická plastika, SMR, do 31. října,

-

26. června, Hurá na prázdniny-Beruška Band, občerstvení U Šraněk,

-

2. července, Letní bleší trh, park nám. 5. května,

-

29. července, Malá velká auta, SMR, do 17. ledna 2017,

-

21. srpna, 10. jubilejní výstup na vrch Řivnáč, restaurace Bernard-in (U Hřiště),

-

26. srpna, Oko bere, Vole padni, SMR, do 20. listopadu,

-

3. září, Podzimní bleší trh, park na Tyršově náměstí,

-

3. září, Den dětí a seniorů, louka před MÚ, nám. 5. května,

-

6. září, Společný koncert, pěvecký sbor ROSA a Woodbury Wind, SMR,

-

10. září, Slavnosti levého a pravého břehu, přívoz Roztoky-Klecany,

-

11. září, Zahradní slavnost, zahrada Husova sboru,

-

15. září, Poškodí inkluze české školství? - diskusní večer, ZŠ Roztoky,

-

17. září, Malířský plenér s Adélou Karger, park SMR,

-

17. září, Koncert Filharmonického komorního orchestru, SMR,

-

20. září, Šmejdi, MK,

-

27. září, Souznění očima generací, půda SMR,

-

9. října, Eliščiny pohádky, loutkové divadlo, hotel Academic,

-

9. října, Víkend s bohem, divadlo, hotel Academic,

-

15. října, Výstava modelové železnice, klubovna KŽM, nádraží Roztoky,

-

22. října, Mozaikování, ateliér Sdružení Roztoč,

-

23. října, Kudy cesta do pohádky, Divadélko Kvítko, sokolovna,

-

23. října, Navštívení krásy, SMR,

-

5. listopadu, Country bál s kapelou Klikaři, hostinec Na Růžku,

-

6. listopadu, O Sněhurce, Divadlo v kufru, sokolovna,

-

10. listopadu, Kouzlo vzájemného porozumění, MK,

-

12. listopadu, Výstava modelové železnice, klubovna KŽM, nádraží Roztoky,

-

13. listopadu, O chytré princezně, divadlo Pohádka, hotel Academic,

-

13. listopadu, Popel a pálenka, komedie, hotel Academic,

-

20. listopadu, Minimax a mravenec, Divadlo KáKá, sokolovna,
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-

22. listopadu, Irán, Daniel Narwa, MK,

-

25. listopadu, Historické vánoční ozdoby, výstava, SMR, do 19. února 2017,

-

26. listopadu, Svátek světel, vrch Řivnáč, sdružení Roztoč,

-

27. listopadu, Já se tam vrátím, poezie a hudba, SMR,

-

29. listopadu, Chemie lásky a Shakespeare, Michael Londesborough, MK,

-

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

-

3. prosince, Marika Singers, vokální sbor, hotel Academic,

-

4. prosince, Perníková chaloupka, Divadélko Kvítko, sokolovna,

-

4. prosince, Adventní koncert, Local Vocal, kostel sv. Klimenta , Levý Hradec,

-

6. prosince, O princi z knížky, pohádka, SMR,

-

6. prosince, Marie Fischerová-Kvěchová, výstava, SMR, do 26. března 2017,

-

9. prosince, Pěvecká pocta Antonínu Dvořákovi, SMR,

-

10. prosince, Vánoční trhy dětských prací, ateliér sdružení Roztoč,

-

11. prosince, Adventní neděle v muzeu, SMR,

-

11. prosince, Vánoční koncert pěveckého sboru ROSA, SMR,

-

11. prosince, Příběhy dnů adventních, hotel Academic,

-

13. prosince, Mandaly, MK,

-

17. prosince, Vánoční mini design market, atelier JoE,

-

17. prosince, Dětská akce s klauny, Perfect Café, Lidická ul., naproti Tescu,

-

18. prosince, Vánoce, aneb cesta do Betléma, Divadélko Kvítko, sokolovna,

-

18. prosince, Česká mše vánoční - Jan Jakub Ryba, ZŠ Roztoky,

-

23. prosince, Živé jesličky, atelier Roztoč, louka u kostela nám. 5. května,

-

24. prosince, Čtení vánočního příběhu o narození Pána Ježíše Krista, Husův sbor,

-

25. prosince, Bohoslužba - Hod Boží vánoční, Husův sbor.
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Taneční skupina Po špičkách získala několik ocenění na přehlídkách scénického tance:
Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance:
IV, skupina (8 let)

Ocenění za tvořivost a hudební cítění

III. skupina (9 let)

Ocenění za tvořivost a hudební cítění

III. skupina (9let)

Ocenění za práci s prostorem a světlem

Středočeská krajská přehlídka:
IV. skupina (7let)

Ocenění za vtipný nápad s využitím živé hudby a slova

I skupina (14-15 let

Ocenění za výbornou taneční připravenost dívek.)

V červnu skupina Po špičkách ukončila školní rok tancem pod širým nebem
v podvečerním čase v Roztokách, kde téměř 90 tanečnic a jeden tanečník předvedlo
závěrečné vystoupení všech skupin.

Atelier JoE:
Atelier JoE v Roztokách získal ve XXII. ročníku Bienále Fantázie 2016 ve
slovenském Martině dvě ocenění. Čestná uznání obdrželi Vojtěch Tošner a skupina 13
autorů:
Do soutěže došlo 5400 děl z 33 zemí světa je to velký úspěch.

Divadélko Kvítko, zahájilo v říjnu svoji již 40. divadelní sezonu. V květnu 1977 byl
čtyřmi nadšenci založen divadelní soubor. V osmdesátých letech se podařilo ze sklepních
prostor v Nádražní č.23 vybudovat vlastní divadlo. Poslední představení se v těchto
prostorách konalo 23. září 2012, kdy se bylo nutno vystěhovat z důvodu demolice celého
objektu. Domov opět našli tam, kde to celé začalo, v Sokole.
Více informací v příloze kroniky
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Muzeum
V rámci rozšíření nabídky návštěvníkům
Středočeského muzea v Roztokách (dále SMR) byl
29. ledna zpřístupněn model zámku, určený
především pro nevidomé a slabozraké. Hmatový
model (70x25 cm, š x v), vznikl díky projektu
Zpřístupnění nových expozic SMR pro nevidomé a
slabozraké. Celková cena modelu je 90 000 Kč. Osahat si model konkrétního objektu je
pro nevidomé velmi zajímavé a poučné.
Stavební vývoj zámku prošel pěti architektonickými proměnami a muzeum by rádo
zpřístupnilo všechny. Nyní je první model, u kterého je popisný text v Braillově písmu, a
představuje současnou podobu zámku. Model je umístěn v Informačním centru v přízemí
zámku.
Stálé expozice pro návštěvníky: Jak bydlel a úřadoval pan správce/Vrchnostenská
správa panství a Jak se jezdilo do Roztok na letní byt/Život v letovisku.
Z roku 2015 pokračovaly výstavy: Pellé-Braunerová do 27. března a Opus Musivum
do 1. května.
Od 1. dubna byl po zimní přestávce znovu otevřen
Ateliér Zdenky Braunerové.
16. dubna se v Ateliéru konal pořad Přátelství
básníka a malířky (Z. Braunerová - J. Zeyer), čtení
z jejich vzájemné korespondence s klavírními vstupy.
Středočeské muzeum bylo vybráno k zahájení národního Festivalu muzejních nocí
dne 20. května 2016. Do celé akce se zapojilo asi 500 institucí, festival se koná
pravidelně od roku 2005.
Vzácní hosté se do Roztok dopravili po Vltavě lodí Valencia. Po téměř
dvouhodinové plavbě byl XII. ročník v historickém sále zámku zahájen.
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Na

nádvoří

zámku následoval
bohatý program a
do

23

zůstaly

hodiny
otevřeny

všechny výstavy a
muzejní expozice. Během této akce byla také na půdě zámku instalována putovní
výstava Památky s příběhem, která představila příkladně obnovené památky za
finančního přispění Středočeského kraje v letech 2010 - 2014.
Z výstav a akcí ve Středočeském muzeu.
Výstava Hodiny ze Schwarzwaldu, kde bylo
shromážděno 60 exponátů dřevěných kolečkových hodin
z regionu jižního Německa i Čech od pol. 18. do konce
19. stol. z osobní sbírky.
Den Země - svátek ekologie s dílnami a provázením se
uskutečnil 22. dubna.
V květnu otevřená výstava Hry a klamy.
4. června se v SMR konal festival Zámeček pro všechny věkové
kategorie.
6. června v historickém sále výjimečný koncert Tango se Soňou Červenou (90 let) v zajetí
rytmu.
foto:
Jan
Žirovnický

70

V srpnu byla otevřena výstava Oko bere, Vole padni aneb unikáty kartářského řemesla.
Během výstavy se konaly nejen komentované prohlídky, ale i karetní škola, dílna výroby
hracích karet apod. Vernisáže výstavy se zúčastnilo téměř 200 osob. O výstavě se
zmiňovaly např. Parlamentní listy, Rádio Praha, Radio dnes, Týden.cz., Eurozpravy.cz.
15. října se konal Den archeologie. Na
komentovaných prohlídkách, o které byl
velký zájem, se mohli návštěvníci na půdě
roztockého zámku seznámit s unikátním
bronzovým pokladem a v parku si ověřit svoje znalosti. Poklad
byl vystaven až do 30. října a konaly se ještě dvě komentované
prohlídky.
Od 25. listopadu mohli návštěvníci
obdivovat Historické vánoční ozdoby a
stojany

na

soukromé

vánoční
sbírky

stromky
paní

ze
Věry

Dvořáčkové.. Jak jsem četla v návštěvní knize, pro hodně
návštěvníků to byla krásná vzpomínka na jejich dětství. Výstava byla k vidění do 19.
února 2017.
V prosinci

byla

otevřena

výstava

Marie

Fischerová-

Kvěchová známá i neznámá o české

malířce, ilustrátorce i oděvní

návrhářce, která byla ukončena 26.

března 2017.

Návštěvnost SMR v roce 2016:1.ledna - 31. prosince - 35 057 návštěvníků,
vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč, rodinné 130 Kč, školy 30 Kč.
V roce 2016 vydalo SMR v rámci své publikační činnosti Středočeský vlastivědný
sborník, svazek 34/2016 - Muzeum a současnost, řada společenskovědní.
Více informací v příloze kroniky v kapitole Muzeum i Kultura. Foto J. Weberová
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Roztoč
Masopust nezačíná obchůzkou a průvodem, ale je to
vyvrcholení velkých příprav. Celý týden probíhaly v ateliéru
Roztoče opravy masek, šití kostýmů, výroba škrabošek a další práce
např. malování cedulí apod.
Svátek byl zahájen páteční obchůzkou masek s muzikou a
vinšováním, v sobotu 23. ledna se
maškary

setkaly

na

zámku

v Roztokách, kde byla zvolena královna masopustu a celý
průvod

masek

v čele

s královnou se dal do
pohybu směrem na Tyršovo nám., ulicí Legií, Zeyerovou
s několika zastávkami na Holý vrch. Tam se schází
průvody z Roztok, Suchdola a Únětic. Po kolových
tancích, zápasu medvědů a popravě klibny se přešlo do Únětic na masopustní speciál,
muziku a večerní masopustní ples.
Při přípravách, průběhu i úklidu Masopustu odvedlo mnoho dobrovolníků cca 2 000
hodin práce. Bez této pomoci by nemohl Masopust být, jaký je. Všichni zaslouží
poděkování.
V únoru proběhla ve spolupráci Sdružení Roztoč a České společnosti ornitologické
vycházka za poznáním ptactva kolem vltavských břehů.
Během března a dubna se prováděla na dvoře ateliéru Roztoč v Jungmannově ulici
úprava terénu a vytvoření „chodidlária“ - senzorického herního prvku, jehož součástí jsou
přírodní materiály z lokalit zahrnutých do dvouletého projektu „Obnova dlouhodobě
neudržovaných biologicky cenných mokřadních biotopů a vřesovišť“ v Tichém údolí.
Tento projekt zahrnoval také obnovu vřesovišť na lokalitách přírodní rezervace
Roztocký háj -Tiché údolí

a vrch Řivnáč. Došlo k odstranění náletových dřevin,
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zahájena pastva ovcí a koz. Konaly se výpravy do krajiny, Prázdniny na stepi pro děti,
brigády, přednášky, podařilo se vybudovat piknikovou zónu na vrchu Řivnáč.
Zarůstání, neobhospodaření. Hlavní hrozby pro cenná stanoviště v okolí Roztok, kde
jsou cenná teplomilná stanoviště se zanikajícími fragmenty skalní stepi. V přírodní
rezervaci Roztocký háj -Tiché údolí, tak na vrchu Řivnáč probíhala historicky pastva.
V Tichém údolí soukromá, na Řivnáči bývala obecní pastvina, které byly opuštěny a
postupně zarůstají. Z rozlehlých vřesovišť zbyly pouze fragmenty, které se viditelně
zmenšují. Vřesoviště jsou přestárlá s nízkým stupněm regenerace. Přesto jsou skalní step a
vřesoviště v Roztokách přírodovědně mimořádně významná území s výskytem řady
vzácných a ohrožených druhů. Lektoři dokázali výjimečnou formou propojit vnímání
krajiny s uměleckými aktivitami. Pro děti i dospělé připravili umělecké instalace v krajině,
zážitkové cesty pro všechny smysly, povídání o paměti krajiny a další. Tento projekt
koncem dubna skončil. Díky zájmu místních lidí, MÚ Roztoky i Krajského úřadu
Středočeského kraje budou vybrané aktivity, projektu pokračovat i po jeho skončení pastva, akce pro veřejnost i letní tábor Prázdniny na stepi.
Chodidlárium - stezka pro bosé nohy a proutěný domek bylo slavnostně otevřeno 22.
dubna

včetně

některých
artefaktů,

výstavy
přírodních

které

vznikly

během projektu.
Lidé, kteří se dva roky
podíleli na realizaci těchto projektů se rozhodli založit občanský spolek, který se bude
péči o přírodu a krajinu v okolí Roztok věnovat dlouhodobě jako „Jestřábník“. Při prvním
setkání se pokusili posekat nyní obecní pozemek na Levém Hradci.
Úspěchy kroužků Roztoče:
Kroužek Hra s flétnou, přehlídka Flautohry, ocenění získal soubor Rozpištěné veverky a
Roztočtí pištci, tvůrci z animačního studia získali ocenění na zemském postupovém kole
celostátní přehlídky a v pěti kategoriích postupují dále.
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Na přehlídce dětského divadla získala skupina Cára carara cenu diváků-modrého
delfína a mladší divadelní skupina s představením Život lichožroutů získal od odborné
poroty doporučení na celostátní přehlídku dětského divadla.
Na letošní 44. mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice 2016 získaly děti
z výtvarných ateliérů 2 čestná uznání. Oceněno bylo kolektivní dílo Abeceda z ateliéru
Semišová myš (Dorota Tichá) a obraz Pták Filipa Zavázala z Barevného ateliéru
(Alena Trávníčková). Velký úspěch!
Porota vybírala z 5050 prací z 335 organizací a škol z ČR (celkový počet
zaregistrovaných prací byl 18075 ze 77 zemí) a udělila jen 674 ocenění, (69
individuálních medailí, 1 medaile za kolektivní práci, 40 medailí školám za kolekce a 564
čestných uznání.
Náš konec školního roku jsme oslavili Zahradní
slavností.
Přes prázdniny se konaly tři úspěšné tábory:
Tvůrčí prázdniny, Hudební tábor na zámečku a
Prázdniny na stepi.
V ateliéru Jungmannova se dvakrát týdně cvičila jóga.
S novým školním rokem bylo vypsáno několik nových cyklů dílen pro děti, mládež i
dospělé: žonglérské, animační, komiksové dílny, mozaikování.
Jako podzimní
slavnost

byl

připraven

letošní

Svátek

světel,

který

osvětlil

krajinu okolo Řivnáče. Světlo v dlani se promítlo i do pohybového vystoupení u malých
stolečků podél trasy, světélky rozmístěnými po okolních stromech a cesta pomyslně

74

vyvrcholila odevzdáním svého světla v dlani do hvězdného nebe. Do přípravy se letos
zapojili i mladí umělci ze spřátelené slovinské organizace Cirkokrog.
Vánoční trhy
s Muzičkou:

Adventním koncertem na
soubor Total Vokal 10 let
činnosti.

Levém Hradci oslavil
svého trvání a úspěšné

23. prosince jsme se mohli na Živých jesličkách naladit na vánoční atmosféru, zazpívat si
a domů si odnést betlémské světlo.

Pozvánky na akce sdružení Roztoč i další informace v příloze kroniky v kapitole Roztoč a Kultura.
Foto: P. Brokl, J. Souček, J.Weberová
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Rožálek
Mateřské centrum Rožálek je neziskovou organizací, která se snaží o dostupnost
každému zájemci. U většiny kroužků se nemusí přihlašovat předem. Za návštěvu akce je
platba pro členy MC Rožálek 60 Kč, členství stojí 150 Kč/ kalendářní rok. Pro členy je i
možnost zakoupení permanentky v hodnotě 500Kč / 10 vstupů (neplatí na Sluníčka a
Hrátky s angličtinou). Pro nečleny stojí příspěvek 70 Kč. První návštěva MC je zdarma.
Platí se jen odchozené hodiny.
Program mateřského centra Rožálek pro rok 2016:
Miminka

60/70 Kč

Batolátka - říkanky, písničky, opičí dráha, herna

60/70 Kč

Sluníčka - program pro děti od 3 let

230/250 Kč (3 hod.)

Výtvarka a volná herna pro nejmenší

60/70 Kč

Hraní všemi smysly - herna s prvky Montessori pedagogiky

60/70 Kč

Jóga pro děti, ideální pro děti od 1,5 do 3 let,nutno předplatit 10 lekcí 60 Kč
Hrátky s angličtinou

60/70 Kč

Pro rodiče:
Angličtina, Italština-začátečníci i pokročilí, Zumba.
V dubnu proběhl Bazářek dětského jarního a letního
ošacení.
O letních prázdninách byl v červenci Rožálek zavřený,
v srpnu se konal Plavecký a pohybový týden a Týden
řemesel, který obsahoval keramickou dílnu, návštěvu
ekofarmy, návštěvu řemeslné vesničky Botanicus v Lysé
nad

Labem,

výrobu

smaltovaného

hrnečku

v umělecké dílně Smaltum a
prohlídku úlů s ochutnávkou medu.
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Cena byla 2000 Kč za celý týden, 500Kč za jednotlivé dny.
Koncem měsíce si ještě děti užily Cestu za pokladem.
V novém školním roce 2016/17 byla k již zavedeným aktivitám přidána
Flétna pro nejmenší

60/70 Kč.

Mateřské centrum nabízí v rámci své půjčovny k zapůjčení Skákací hrad.
Více informací v příloze kroniky. Foto MC Rožálek.
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Lexik
Hned v lednu byl zahájen další běh kurzu Chůva pro děti do zahájení školní
docházky, který je přípravou na státní zkoušku, garantovanou MPSV, dle Národní
soustavy kvalifikací.
Neakreditovaný kurz je časově méně náročný, je možný absolvovat i při zaměstnání,
jde o samostudium na základě e-learningu a prezenční dny jsou o víkendech.
Pedagogicko-psychologická poradna funguje pro celou rodinu, od malých dětí po
dospělé. Pro krizovou radu psycholožky se mohou zájemci obrátit přímo bezplatně
mailem, nebo objednat na recepci telefonicky či mailem.
S platností nové legislativy od září 2016 bylo v poradně nutné změnit způsob práce.
Nový systém bude podporou pro děti, rodiče i školy. Pozitivním prvkem inkluzivního
přístupu je snaha o posílení vzájemné spolupráce mezi rodiči, školou a poradnou. Do
centra pozornosti se dostávají nejmenší děti.
Od ledna probíhalo bezplatné orientační vyšetření (screening) v MŠ zaměřené na
školní zralost předškoláků.
Lexik také zajišťoval odborný rozvoj řeči zkušenou klinickou logopedkou.
Začal desetitýdenní program Grafomotoriky pro předškoláky, který probíhal za
přítomnosti rodičů pod vedením odbornice. Děti obdržely zdarma soubor pracovních listů.
Jaký vliv má aromaterapie na dospívání, dospělost, stáří a umírání se mohli zájemci
na přednášce dozvědět v březnu.
V červnu začal nový kurz pro profesionální chůvy.
Od nového školního roku byla rozšířená nabídka:
pro předškoláky:

Malý objevitel a tvořivá angličtinka,

pro malé i větší školáky: angličtina pro 1. a 2. třídu,
pokročilejší angličtina pro první stupeň,
angličtina pro pokročilé žáky druhého stupně,
němčina, ruština pro dětské začátečníky,
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příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
pro dospělé:

angličtina od začátečníků až po pokročilé,
ruštinu s rodilou mluvčí,
francouzština pro středně pokročilé a pokročilé.

Cizince naučíme česky, komunikačním jazykem může být angličtina, němčina, ruština.
Jako nová nabídka byla: Příprava na přijímací zkoušky z matematiky pro žáky 9. tříd.
V prosinci se ještě konaly zkoušky pro profesní chůvy studentů, kteří absolvovali
přípravný kurz od července. Většina absolventů využívá tento kurz jako užitečnou
rekvalifikaci, na kurzy ale chodí i maminky, babičky, které chtějí vědět něco víc o
psychologii, první pomoci, výživě, výchově a vůbec zdravého vývoji dítěte.
Více informací v příloze kroniky.
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Sport
Hned 9. ledna vyrazilo přes
Okoř.

500 turistů na Tříkrálovou

Teplota

kolem nuly, trochu sněhu i

ledu, ale všichni

zdrávi

v roztockém

došli

a

v cíli

zámku je čekal teplý čaj.

28. května se konal Pohádkový les, procházka lesem plným
překvapení, kterou připravují Tomíci za
torzem Maxmiliánky měla letos hezké počasí,
bylo rozdáno mnoho razítek za pěkné výkony a prošlo ji
bezmála tři stovky dětí.
Sokol:
Město v únoru vyčlenilo z rozpočtu 102 000 Kč jako
spoluúčast k dotaci na projekt „Částečná rekonstrukce
hlavního sálu sokolovny-výměna sportovního povrchu a
osvětlení“, podané TJ Sokol Roztoky do Programu 133510 MŠMT.
Vše vyšlo, tělocvična je krásná, jako nová.
Přeboru předškoláků se z Roztok zúčastnilo 20 dětí. Závodily v atletice, míčovém
trojboji a 6 dětí i ve šplhu na tyči a získaly 4 zlaté, 3
stříbrné a 1 bronzovou medaili.

V létě prožili rodiče

s dětmi ve dvou turnusech krásné chvíle na týdenních
letních pobytech.
Sporťáček - sportovní kroužek pro předškolní děti, který vede Martina
Sasková. Kroužek probíhá od září do
června v prostorách TJ Sokol Roztoky.
V průběhu celého dopoledne zde mohly
děti všestranně a různorodě rozvíjet své
pohybové a tvůrčí dovednosti.
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Atletika:
Děti z přípravky a mladšího žactva dosáhli velmi dobrých výsledků na závodech
v Berouně a Staré Boleslavi:
Vojta Antoš, skok vysoký, 2. místo,
Ondra Čurda, v první desítce mezi 250 závodníky přípravek, zlepšil osobní rekord ve
skoku dalekém na 403 cm a přicházejí nové atletické naděje: Anetka Hanousková a Dita
Antošová.
Náš oddíl pořádal 2. Svatováclavský přespoláček, kterého se zúčastnilo přes 80
roztockých dětí. Vítězové jednotlivých kategorií:
Martin Šebek
Barbora Vaňková
Aneta Hanousková
Alžběta Matasová
Ondřej Čurda
Kateřina Čermáková
Šimon Humpl

300 m
300 m
600 m
900 m
900 m
1200m
1200m

01:02,7
01:01,6
02:09,0
03:33,0
03:36,8
04:38,6
04:19,7

1200 m

04:07,4

Kategorie open:
Jiří Kašpar
Nohejbal:
Aktivity oddílu jsou rekreační i výkonnostní. Od jara do podzimu využívají
antukových kurtů v areálu Sokola, kde mimo treninků pořádají dva otevřené turnaje
k zahájení a ukončení sezóny. V letošním roce byli účastníkem soutěže Praha-západ, kde
mužstvo vyhrálo základní skupinu a v nadstavbové části skončilo se shodným počtem
bodů na 2. místě. V přeborech okresu PZ dvojek se umístili na 2. místě, v přeboru trojem
na prvním místě. V pražské soutěži hráli třetí třídu, do které postoupili v roce 2015 a
mužstvo tuto skupinu vyhrálo - největší úspěch za léta činnosti oddílu. Jako vítězi mohli
hrát turnaj mistrů pražského přeboru. kde trojice obsadila ve velké konkurenci třetí místo.
Fotbal:
Během zimních měsíců proběhla valná hromada, zvolen nový rozšířený výbor, nové
stanovy a doplněn byl i název oddílu. Dále se jmenujeme: SK Roztoky,z.s. (zapsaný
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spolek). Byl zakoupen nový traktůrek na sekání trávy, vymalováno v kabinách a
zakoupeny nové treninkové pomůcky.
Trenéři mládeže absolvovali trenérské kurzy na moderní metodu Coerver, a hlavně
ti nejmenší rozšířili opět naší členskou základnu.
Jarní část fotbalové sezony 2015/16 jednotlivá mužstva ukončila :
Áčko - první sezona okresní přebor, ve středním části tabulky,
Béčko - na třetím místě IV. třídy,
Doros t- v I. třídě Stk kraje, ve středu tabulky,
Mladší žáci.-.čtvrté místo,
Starší žáci – zvykají si na nové treninkové metody,
Mladší přípravka a Minipřípravka – A i B mužstva na špici jejich skupiny.
Velký úspěch zaznamenali fotbalisté z mladší přípravky SK Roztoky (ročníky
2007,2008 a 2009), kteří po dobrých výkonech během přátelských utkání vyhráli 21.
února kvalitně obsazený turnaj ročníku 2008 v hale Motorletu v Praze. Konečné pořadí
turnaje bylo: 1. SK Roztoky,z.s., 2. Bohemians Praha, 3. Motorlet Praha.
V červnu jsme sezonu ukončili tradiční Dokopnou s koncertem skupiny MOP.
Skauti:
13. února oslavili skauti v sokolovně na Tyršově náměstí již páté narozeniny svého
skautského plesu, nezapomenutelný večer pro dospělé i děti. Mimo dobré hudby a
bohatého programu bylo opět zajištěno hlídání dětí v plesové školce.
Skauti ale nejen tančí, ale i pátrají v archivu a zjistili, že historie skautských plesů
v Roztokách je téměř sedmdesátiletá. Proto na letošním plese uspořádali výstavku
složenou z historických dokumentů o 2. skatském plese, který se konal v roztocké
sokolovně v březnu 1949.V roce 2012 na tuto tradici nevědomky navázali, takže vlastně
byl letošní ples historicky již sedmý. Je obdivuhodné, že roztočtí skauti dokázali tento
ples uskutečnit ještě v roce 1949. Rok 1950 přinesl oficiální zákaz skautingu.
Tenis:
Ještě na sklonku roku 2015, v prosinci proběhl již 8. ročník tenisového vánočního
turnaje TK Roztoky ve čtyřhrách v žalovské hale. Do turnaje bylo nasazeno 8 deblových
párů různých věkových kategorií.. Vítězem turnaje se stal pár D. Slanec a M. Uvarov,
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kteří porazili pár J. Slanec ml. a L. Valda. Třetí místo obsadila dvojice J. Slanec a L.
Staněk před bratry J. a M. Pastyříkovými.
17. dubna se v tenisovém areálu Žalov stahovala hala a začalo se hrát venku.
V letním období byly ve všední dny připraveny pro širokou veřejnost oblíbené Letní
Intenzivní Kurzy - příměstské tábory s tenisem a dalšími sporty jako Florbal, plavání aj.
V červenci se konal Sportovní tábor, v první polovině srpna proběhl Tenisový camp, a
víkendové soustředění dospělých.
S postupem podzimu byla opět postavena hala a nastalo půl roku tenisu pod
střechou, ve všední dny od 8 do 22 hod., o víkendu od 9 do 21 hodin. V listopadu se konal
Seriál 5 turnajů a na závěr Žalovský Wimbledon ve čtyřhře.
Nový světový rekord Vladimíra Vidima:
21. června odstartoval v Roztokách na Tyršově nám.
další pokus Vladimíra Vidima o světový rekord na
vysokém kole, tentokrát šlo o ujetí 1000 km pro Adélku
Kosovou,

patnáctiletou

roztockou dívku, budoucí
gymnazistku, která se může pohybovat pouze na invalidním
vozíku. Tato jízda se konala pod záštitou Nadace Olgy
Havlové a podpory města Roztoky. Odstartováno bylo 21.
června v 10 hod. a trasa vedla přes Velké Přílepy, Tursko, Kralupy, Veltrusy, Vojkovice,
Hostín u Vojkovic. Finále

po zdolání tisícovky

km proběhlo v obci Chlumín,

kde sídlilo i zázemí

(depo) závodu. Během jízdy

V.V.

kalorie jontovými tyčinkami

a nápoji, snědl např

rýžový nákyp s rozinkami,

ale dal si i malé pivo.

Děkoval svému týmu a

SDH, kteří postavili

doplňoval

velký stan v Chlumíně jako 100% zázemí.
Počasí moc nepřálo i zapršelo. Chybovala i technika, takže nakonec ujel 1058 km, ale
prý lepší více než méně, za 50 hod 18 min.
83

Ještě před startem nechal zřídit transparentní účet, na kterém se sešlo 100 616 Kč,
takže Adélka se bude moci podívat k moři, kde ještě nebyla a
moc po něm touží.
Pan Vidim má již 10 certifikátů, mezi kterými je rekord
na silničním kole - rychlostní, 1x jednokolka, poslední 4 jsou
na vysokém kole - vytrvalostní, všechny jsou světové.
V poslední České knize rekordů jsou uvedeny 2 poslední.
O jeho kvalitách svědčí i to, že týden po rekordu se zúčastnil další charitativní jízdy
111 hodin kolem hranic ČR, kde na silničním kole ujel 623 km a průměrná rychlost se
pohybovala okolo 32 km/hod.
Taekwondo-Roztoky:
Oddíl se zúčastnil závodů Czech Open-mezinárodní závody, kromě ČR dalších deset
států, přihlášeno 39 škol a rekordní počet 450 závodníků.
Za náš oddíl závodilo 11 závodníků v technických sestavách a umístili se:
Honzík Lebeda
žáci - zlato
Katka Kohoutová junior - zlato
Matyáš Kohout
junior - zlato
David Mrázek
senior - zlato
Saša Fishman
žák - stříbro
Terezka Mrázková žákyně - bronz
Anička Lebedová juniorka – bronz
Celkově oddíl skončil na 8. místě z 39 oddílů.
V létě proběhlo oddílové soustředění, na kterém se poctivě připravovali na další
sezonu. Hned v září se 15 závodníků zúčastnilo závodů Moravia Open v Ostravě, kde se
sešli nejmladší závodníci, účastníci republikových soutěží, reprezentanti i závodníci
několika zemí. A výsledky? 15 závodníků - 8 zlatých medailí, 2 stříbrné a bronzové:
Matyáš Kohout
Petr Bromovský
Kateřina Kohoutová
Anička Lebedová
Tomáš Geiger
Vendulka Záhorská
Honzík Lebeda

tuly
tuly
matsogi
tuly
matsogi
speciální techniky
tuly
tuly
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1. místo
1. místo
1. místo
3. místo
1. místo
1. místo
12. místo
2. místo

Adéla Šveňková
Viky Pyzh

matsogi
3. místo
tuly
1. místo
speciální techniky 1. místo
matsugi
1. místo
a pohár za nejúspěšnější žákyni.

Vojta Šturma prohrál s juniorským mistrem světa z Ukrajiny.
Roztocký Drsoň Junior 2016:
V červenci se konal další Roztocký Drsoň Junior., kterého se
zúčastnilo více než 30 dětí. Jeho náplň dětem
zprostředkovala nové znalosti ze světa
přírodních věd a naučila novým pohybovým
dovednostem. Letošní ročník byl třídenní.
První den se konal na Ondřejovské hvězdárně Astronomického
ústavu AV ČR, kde děti načerpaly mnoho zajímavých informací,
druhý den plnily úkoly připravené roztockým SDH a třetí den
po dopoledním odpočinku se konala napínavá hra s překážkami vědeckého charakteru, ke
kterým se musely dostat fyzickým nasazením. Vše se v limitu
splnilo a všichni se dobře bavili.

Nejúspěšnější Supermoto jezdec v historii ČR - Pavel Kejmar z Roztok
V roce 2012 se stal mistrem Německa, od roku 2013 je nepřetržitě mistrem ČR, od
roku 2012 (s výjimkou roku 2013) jezdí sérii závodů FIM WorldChampionship a jeho
výsledky mají stále stoupající tendenci. Jako jednička české reprezentace se zúčastnil
Mistrovství světa národů, kde český tým v roce 2012 a 2015 byl bronzový. V letošním
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roce nejprve příliš nefungovala jeho spolupráce se stájí i spolujezdci, ale svojí bojovností
se mu podařilo v roce 2016 obhájil titul národního šampiona a je tedy čtyřnásobným
mistrem ČR, ve FIM World Championship získal třetí místo a v týmovém závodě
SupermotoofNations získal druhé místo. Pro rok 2017 navázal spolupráci s italským
týmem Degasoline Motorsport, který mu poskytne lepší technické zázemí, takže se máme
ještě na co těšit.
Z Roztok je také malá úspěšná jezdkyně v parkurovém skákání, Kateřina
Růžičková..
Začínala s jezdeckým sportem už ve svých 4 letech s pony koníkem v Praze
v trojském areálu. Od roku 2012 pokračuje s tréninkem ve Velkých Čičovicích. Trénuje
v kategorii A a připravuje na závody své dva pony - Sunny Boy a nově Indigo. Koníky
připravuje pro parkurové skoky i drezuru. Trénuje 4x týdně i o prázdninách a během
svátků. Katka se musí také o své poníky postarat a umět připravit poníka k přepravě.
V letošním roce byla zařazena do projektu „Talent pony“ pod záštitou České jezdecké
federace, kde absolvovala dvoufázové tréninky na dvou pony a sérii pěti soustředění.
V roce 2016 si vyjela kvalifikaci na Mistrovství ČR Pony 2016 a získala
3. místo v kategorii Šampionát nadějí. V celkovém žebříčku Styl šampionátu ČR se
umístila se svým oblíbeným poníkem Sunny Boy na 6. místě a patří mezi prvních 10
jezdecky stylově úspěšných skokanů ve věkové kategorii 8-12 let pony A.
Více informací v příloze kroniky.
Autoři fotek: TOM Roztoky, Sokol Roztoky, M. Sasková, V. Vidim, J. Kolcun, J. Weberová
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Okolí Roztok
V Dobrovolném svazku obcí Údolí Vltavy jsou
zastoupeny obce: Husinec-Řež, Klecany, Kralupy nad
Vltavou, Máslovice, Nelahozeves, Roztoky, Úholičky a
Větrušice. Svazek se již v loňském roce rozhodl (kronika
2015), že chce zlepšit obnovu života na řece. Letos
vybudoval v Roztokách u řeky příjemné lavičky. Svazek
také vždy v červnu pořádá Den na řece, kdy bylo možno jet na raftech od Klecánek do
Podmoráně k přívozu na raftech a zpět lodí, nebo na kolech, které tam loď přivezla, nebo
v opačném směru. Zúčastnili se celé rodiny.

Spolek Art a Craft mozaika:
V Úněticích se v letošním roce podařilo rozšířit prostor ateliéru Magdalena Kracík
Štorkánová, která přizvala ke spolupráci odborníky ve svých specializacích a ateliér nyní
nabízí další unikátní umělecké techniky např. freska, sgrafito, patinování, vitráž) formou
celodenních a víkendových workshopů a individuálních konzultací.
V únětickém pivovaru se zase slavnostně narážel 17. listopadu únětický předvánoční
speciál, polotmavý,13o, výborný!
informací v příloze kroniky. Foto: J. Weberová
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Počasí
Nový rok v Roztokách začínal 3oC, teploty se i nadále
držely lehce nad nulou, byl velký vítr a často se vyskytovala
ledovka.
V polovině února začala inverze, ležela u nás deka, na
horách bylo teplo. Do zimního období se počítají prosinec, leden,
únor a toto období bylo jedno z nejteplejších v historii měření.
Únor byl nejteplejší od roku 1880, kdy se začalo s měřením - ČT
zprávy, 17. března 2016.
Začátkem března bylo až 10oC, v noci kolem 0o, přes den i 15oC.
Duben nás přivítal sněhem, deštěm, větrem a teplotou kolem 0oC. Už 10. dubna bylo
odpoledne i 20oC. Často bývají velké teplotní rozdíly mezi západní a východní částí
republiky. Počasí se rychle střídá.
Na konci května na horách mrzlo, u nás naštěstí 6oC a zataženo.
Začátek června 26-31oC, nepršelo, když déšť, tak rychlá a intenzivní místní bouře.
V červenci byl již 5. července tropický den 34o, noc 23oC. Velká vedra. 18. července
v Řeži 36o, potom velký vítr, 22. července nejteplejší den-vyvrcholení veder. Konec měsíce
příjemné teploty kolem 25oC.
Srpen - 8. srpna strašné vedro, hned dolů a 11. srpna padlo v Klementinu ráno 147
let staré minimum, bylo 10oC, čímž bylo překonáno minimum 10,8oC z roku 1869, na
Šumavě i mrzlo. Ještě na 12. srpna byla studená noc, ale 13. už bylo opět 33o a 14. 36oC.
Potom příjemné teploty, až v úplně v závěru opět přes 32oC.
Hned 10. září padly teplotní rekordy na 46 stanicích.
V Řeži, tedy skoro u nás bylo 31,8oC. Vedra vydržela do 19.
září, pak se ochladilo o 15oC. Přesto bylo září druhé nejteplejší
od roku 1961.
V říjnu i 19o, většinou 13-15oC, přeháňky, pod mrakem,
mlhy - podzim.
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Listopad - vítr, velké ochlazení, 5oC, velká možnost náledí.
Prosinec - Štědrý den byl zamračený s deštěm, 5o, na Štěpána bylo 10oC.
V loňském roce bylo 36 tropických dní, letos jen 7.
Uplynulý rok byl nejteplejší v historii měření. Překonal rok 2015 o 0,07oC. Průměrné
teploty z předprůmyslové éry překonal loňský rok o 1,1oC.

Více informací v příloze kroniky. Foto: J. Weberová
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Rejstřík
„finské domky“
17. listopad
archeologický výzkum LH
armaturní komora vodojemu Žalov
atelier JoE
autobusová linka č. 359
autobusové spojení
babybox
Braunerův mlýn
církev CČSH
církev římskokatolická
časopis Odraz
česká zdravotnická, a.s.
čistírna odpadních vod
čp. 34
den dětí a seniorů
dětská skupina
divadélko Kvítko
dobrovolný svazek obcí Údolí Vltavy
domácí zdravotnická péče
domov Alzheimer
doprava seniorů
Dr. F.A. Brauner
E.O.Smolíkovi
ESLP ve Štrasburku
festival muzejních nocí - zahájení
firma Hecht
firma Regios,a.s.
generel odvodnění
hasičský záchranný sbor STčK st. Roztoky
hmatový model
hotel Academic
hřiště
chodidlárium
Junák (skauti)
kanalizace a přípojky

4
37
12, 13, 14, 28, 29, 30, 31
15
68
41
4
8
4
61, 62
13, 15, 58, 59
4, 20
46
13, 17, 18, 21, 33
8
36
21
68
87
46
47
47
4
5, 29
10, 21
69
36
32
7, 22
44
69
7
16, 21, 35
73
7, 82
6, 13, 14, 15, 16, 22, 33
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Kateřina Tomková
klub českých turistů
koaliční smlouva
komunikace
koncesní řízení
kostel sv. Klimenta na LH
lavičky
letiště Praha
Levý Hradec
Marie Kšajtová
mateřské školy
MAVO textil
Maxmiliánka
memorandum
město Roztoky
městská knihovna
městská nemocnice (RHG)
městská policie
městský architekt
MÚ Roztoky
Na Dubečnici
Na Ostrohu
náhrobek sv. Vojtěcha (sousoší)
nástavby
nejvyšší soud
noc kostelů
obec Úholičky
odpady
ochranná hráz Roztoky „Vltava“
ochranná hráz
okresní soud Praha-západ
opičí dráha
p.č.116
pachtovné
památník Jana Palacha
Panenská I.
Panenská II.
parkoviště

29
35
9
20, 33
13, 14, 32
28, 29, 43, 58, 59
36
20
5,9,11,14,16,17,28,29,35,59
47, 48
8, 11, 20, 22, 37,49, 50
36
4
17, 18, 26, 33, 46
5, 6, 8, 13, 20, 23, 25, 47
57
7, 45
43
7, 11
7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 28
27
4, 38
6, 20, 58
4, 38
11
28, 58
10, 35
21, 31, 32
15
4
8
15, 16
5
17, 33
9, 37
7
8, 20, 27
4, 16, 41, 42
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pedagogicko-psychologická poradna Lexik
pediatrická lékařská péče
petice
policie ČR Libčice nad Vltavou
polyfunkční dům Roztoky-Žalov
pražská deklarace Bloku proto islámu
prodej a odkoupení pozemků
prodejna novin Nádražní čp. 23
prodejna obuvi
prodejna RAW
projekt Trojlístek
příběhy TU - grantový projekt
přívoz-studie
publikace Kostel sv. Klimenta na LH
publikace Roztoky proti totalitě
rada města
regulační plán Dubečnice (Ekospol)
regulační plán Horní Žalov
regulační plán Panenská II.
regulační plán Solníky
regulační plán Tiché údolí
restaurace U Šmucrů
Roman „Ropák“ Tyl
rozpočet
Rudolf Šimek
sbírky šatstva
sbor dobrovolných hasičů a JSDH
sdružení Roztoč
senioři
severočeské vodovody a kanalizace
silnice
SK Roztoky
slavnosti pravého a levého břehu
sociálně zdravotnické zařízení
sociální služby
sokol Roztoky
společnost Ekospol
spolek Art a Craft mozaika
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17, 46
27, 41
43
5
7
5, 8, 9, 10, 11, 12, 14
36
36
36
14
17
9, 14
16, 17
6, 16
5-17,19,20,21,22,25-29,31,33,34,35
8, 9, 11, 17, 18, 25
10, 13, 18, 26, 27
27
10, 13, 27
28
36
24
5, 22,
47
35, 61
6, 44
7, 72-75
23
8, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 32, 33
4
7, 81, 82
37
17
46
7, 9, 21, 80, 81
17, 25
87
92

spolek sv. Ludmila
Stanislav Čáslavka
stavební úřad
stavební uzávěra
stojany na kola
středočeské muzeum
stříbrnictví
studie
svaz postižených civilizačními chorobami
světový rekord V.Vidima-charitativní
školní zahrada
taneční skupina Po špičkách
technické služby
Tiché údolí
transport smrti a výročí 2. světové války
trhy
turista v mobilu
Tyršovo náměstí
ulice Braunerova
ulice Jana Palacha
ulice Jungmannova čp.286
ulice Masarykova
ulice Nádražní
ulice Pilařova arch. průzkum
ulice Potoky
ulice Puchmajerova
ulice Sedláčkova
ulice Smetanova
ulice Svojsíkovy sady
ulice U Zastávky
ulice Vidimova
ulice Žirovnického
únětický potok
úřad práce Praha-západ
územní plán
územní studie
vánoční strom
vědeckotechnické parky Žalov

6, 8, 58
24
8
5, 22, 25
7
16, 69-71
36
7, 9, 14, 25, 29
7, 47, 48
83, 84
9
67, 68
16, 32
11, 22, 28
12
35
8
38, 40
34,
34, 41
36
34, 38, 40
7, 10, 11, 13, 27
17
33
34
20, 34
14, 34
6, 20, 34
15
34
34
4
19, 46
7, 14, 17, 25
37
11, 18, 26
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veřejná prezentace
27, 29
vila čp. 110 a 125
11, 26
vítání dětí
23
vlaková linka S4, S41
42
vodné a stočné
22, 32, 33
vodovodní přivaděč V.Př., Staten.,Úholič. 17
volby do zastupitelstev krajů
18, 19
vyhlášky, směrnice
18,21
Zahrady Roztoky
27
zajištění skalního masivu
18
základní škola
5-9,11,12,13,15,20,21,22,26,27,35,50-53
základní umělecká škola
22, 54, 55, 56
zastupitelstvo města
5,6,7,8,10-18,20,21,22,25,26,27,31,32,33
zlatá svatba
23
zvony pro kostel sv. Karla Velikého na Karlově 59, 60
žalovský potok
34
živnostník roku 2016
23
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