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Město Roztoky
Historie
115 let

v roce 1904 byl v Roztokách postaven Chudobinec, dnes ZUŠ,

110 let

v roce 1909 byla založena veřejná obecní knihovna,

100 let

v roce 1919 byl vyhlášen veřejný konkurz na regulační plán obce,

100 let

v roce 1919 vznikla „Československá obec legionářská v Roztokách“,

95 let

v roce 1924 vznikl v Roztokách Československý červený kříž,

95 let

v roce 1924 vznikl Okrašlovací spolek,

95 let

v roce 1924 byl postaven dvoupatrový hotel s restaurací, velkým sálem a
terasou na místě dřívější menší stavby - Maxmiliánka,

80 let

v roce 1939 byla schválena parcelace pozemků na Tyršově náměstí,

70 let

v roce 1949 byla uvedena do provozu „Penicilinka“,

70 let

v roce 1949 byla otevřena v Chudobinci školní jídelna,

70 let

v roce 1949 byla ve vile Alici v TU otevřena mateřská škola,

5 let

v roce 2014 bylo 1. září otevřeno druhé křídlo ZŠ a tělocvična
v Roztokách.

80 let

15. března 1939 - okupace Čech, Moravy a Slezska německou armádou,

80 let

28. října 1939 - smrt a pohřeb Jana Opletala, uzavření VŠ,

50 let

16. ledna 1969 - upálení Jana Palacha

30 let

17. listopadu 1989 - pád totalitního režimu,

20 let

12. března 1999 - den přístupu ČR do NATO,

15 let

1. května 2004 - vstup ČR do Evropské unie.
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Současnost:
Naše obec je součástí Středočeského kraje, okres Praha-západ, správní obvod
Černošice a skládá se ze dvou katastrálních území: Roztoky a Žalov.
V loňském roce 19. prosince byl ZM schválen rozpočet na rok 2019 ve výši
208 829 325 Kč za příjmy i výdaje. Největší část příjmů tvoří příjmy daňové (136 mil.
Kč), začleněno je v něm také 38,5 mil. Kč, které se podařilo našetřit v minulých letech.
Zároveň byl schválen rozpočtový výhled na roky 2019 až 2022.
1. jednání RM - 16. ledna
•

souhlasila, aby náklady na vývoz žump, které nelze odkanalizovat byly od 1. března
2019 hrazeny v 100% výši městem,

•

vypověděla nájemní smlouvu na užívání pozemku p.č. 2521/1 v k.ú. Roztoky u
Prahy uzavřenou mezi městem Roztoky a Kynologickým klubem Roztoky, která
vstoupila v účinnost dne 1. 1. 2010,

•

souhlasila s předloženou úpravou znění směrnice - Zásady pro poskytování
neinvestičních dotací z rozpočtu města,

•

schválila Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektro zařízení
prostřednictvím stacionárních kontejnerů,

•

odvolala na žádost volební strany Cesta pro město z RR časopisu Odraz pana Jiřího
Macáka a jmenuje na jeho místo paní Evu Sodomovou.

2. jednání RM - 30. ledna
•

souhlasila s limitní cenou 15 mil. Kč bez DPH zakázky „Stavební úpravy objektu
ZŠ Zaorálkova 1300, Roztoky,

•

schválila závěry komise na VZ „dokončení projektové přípravy výstavby nové ZŠ
v Žalově za cenu 2 890 000 bez DPH s dodací lhůtou 90 dní.
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1. zasedání ZM - 30. ledna
•

poskytlo dotaci na rok 2019: Sdružení Roztoč 192 000 Kč, SPCCH 75 000 Kč,
Junák 74 000 Kč, Sokol Roztoky 260 000, EQUILIBRIUM EDUCATION
55 000 Kč, SK Roztoky 230 000 Kč a grant na I. pololetí roku 2019 na akci
MASOPUST, pro sdružení Roztoč ve výši 90 000 Kč,

•

přijalo smlouvu o tzv. služebnosti, která stanoví platbu soukromé společnosti městu
za uložení optických kabelů pod komunikace, kde probíhaly v minulosti
rekonstrukce.

3. jednání RM - 6. února
•

schválila peněžitý dar ve výši 8 000 Kč J. Č. k úhradě nákladů spojených s účastí na
krajských přeborech v motokrosu a jarním soustředění v Itálii,

•

souhlasila s výpůjčkou části pozemku č. 2567 v ulici Na Vyhlídce.

2. zasedání ZM - 20. února
•

schválilo Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu pozemků mezi městem Roztoky a
ZŠ Zdenky Braunerové, příspěvkovou organizací, ze dne 27. září 2017,

•

nesouhlasilo s žádostí o prodej městského pozemku v lokalitě zemníku do doby, než
budou schváleny konkrétní podmínky plánovací smlouvy a výstavby v této lokalitě.

4. jednání RM - 13. března
•

jmenovala s platností od 14. března 2019 Ing. Markétu Skálovou vedoucí odboru
financí na dobu určitou, po dobu trvání rodičovské dovolené paní Dity Dvořákové,

•

jmenovala s platností od 4. března 2019 paní Ditu Dvořákovou, roz. Walterovou,
členkou komise stavební, dopravy a rozvoje,

•

souhlasila s poskytnutím mimořádného příspěvku ve výši 10 000 Kč, spolku Svatá
Ludmila 1100 let, z. s., na financování vydání reprezentativní vědecké monografie o
svaté Ludmile,
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•

souhlasila s náborovým motivačním příspěvkem pro nově nastupující učitele ve výši
30 000 Kč na jednoho. Příspěvek je podmíněn závazkem působení na škole v délce
3 roky,

•

vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na sanaci skalního masivu nad
komunikací II/242 v Roztokách a souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou STRIX
Chomutov, a.s. s nabídkovou cenou 1 875 521,07 Kč bez DPH, limitní cena zakázky
2 074 361 Kč bez DPH,

•

schválila vyhodnocení VZ „Stavební úpravy objektu ZŠ Zaorálkova 1300, firmu
AMIKA FIRST s.r.o. Praha 8 za cenu 14 990 947,62 Kč bez DPH a s dodací
lhůtou 120 dní,

•

schválila zakázku „Dodávka a instalace herních prvků a vybavení pro herní zahrady
dvou MŠ v Roztokách ve výši 380 000 Kč bez DPH,

•

souhlasí s tím, aby ZŠ Roztoky uzavřela smlouvu o bezúplatném připojení
k telekomunikační síti a umístění technologií se společností Connect plus, s.r.o.,

•

schválila Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Roztoky
na období 2019 - 2028,

•

souhlasila, aby nevyužívaná část pozemku č. 1150 byla kultivována a aby zde byla
vybudována komunitní zahrada pro občany,

•

schválila jednorázový příspěvek na podporu projektu „Nejdřív střecha“ na podporu
ubytování osob, které přišly o střechu nad hlavou ve výši 10 000 Kč.

3. zasedání ZM - 27. března
•

zrušilo Jednací řád ZM ze dne 2. března 2011 ve znění schválené změny ze dne
20. listopadu 2013 a schválila nový Jednací řád města Roztoky s účinností od 30.
dubna 2019. Veřejnost může zasílat své náměty k projednání 3 dny před zasedáním
ZM, které se jimi bude věnovat na začátku jednání v limitu 30 minut,
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•

schválilo na doporučení RM poplatek za nájem schránky v kolumbáriu a služby s tím
spojené, na pohřebišti Levý Hradec v Roztokách, ve výši 50 Kč/rok, s účinností od
1. dubna 2019,
schválilo zvýšení poplatku za nájem hrobového místa a služby s tím spojené,
s účinností od 1. ledna 2020, na pohřebišti Levý Hradec takto: urnové místo 1 m2 100 Kč/rok, malý hrob 1,5 m2 - 150 Kč/rok, hrob 2 m2 - 300 Kč/rok, dvojhrob 4 m2 400 Kč/rok,

•

zrušilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2003 Řád veřejného pohřebiště v Roztokách,

•

souhlasilo s vybudováním dvou nových stanovišť dle projektu Aktualizace projektu
obnovy a rozvoje sběrné sítě nádob na využitelné komunální odpady,

•

a) souhlasilo s uzavřením dohody o podmínkách připojení k vodovodní a kanalizační
síti v majetku města R. se společností White Hill Zahrady Roztoky s.r.o. v souladu
s podmínkami uvedenými v bodě c) tohoto usnesení,
b) souhlasilo s uzavřením dodatku k dohodě o podmínkách připojení k síti veřejného
osvětlení v majetku města, uzavřené se společností Amadet Development, a.s.
dne 3. 8.2018 a rovněž dodatku k dohodě o podmínkách připojení k vodovodní síti
města uzavřené dne 27. 4. 2012 se společností Amadet a.s. a to v souladu
s podmínkami uvedenými v bodě c) tohoto usnesení,
c) podmínky pro uzavření výše uvedených dohod a dodatků jsou následující:
zkolaudované kanalizační a vodovodní řady budou připojeny ke stávajícím řadům
v majetku města, stejně jako veřejné osvětlení a protokolárně předány.

•

vzalo na vědomí informaci o zajištění kapacity ZŠZB Roztoky pro školní rok
2019/20.
5. jednání RM - 10. dubna

•

nesouhlasila z důvodu mimořádné finanční náročnosti s vybudováním spojovacího
tunelu mezi budoucí ZŠ a tělocvičnou v areálu bývalého „Barumu“ s tím, že
dispozice školy a tělocvičny bude umožňovat budoucí dostavbu tunelu,
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•

schválila instalaci zabezpečení ordinace paní doktorky M. v maximální hodnotě
20 000 Kč s tím, že spoluúčast města bude 15 000 Kč,

•

souhlasila s poskytnutím neinvestiční dotace pro Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
ve výši 39 520 Kč,

•

udělila jménem vlastníka souhlas s kácením dřevin v rámci plánované rekonstrukce
silnic II a III/ 242,

•

schvaluje závěry komise „Dodávka a instalace herních prvků a vybavení pro herní
zahrady dvou MŠ v Roztokách za cenu 344 635 Kč bez DPH,

•

schválila závěry komise „Rekonstrukce chodníků a jiných veřejných prostranství
v Roztokách za cenu 1 191 734,42 Kč bez DPH,

•

vzala na vědomí informaci o stavu dotačního projektu „Rekonstrukce vstupní části
vily č.p. 110 v Roztokách a schvaluje výjimku pro přímé zadání zakázky firmě
GEMA ART International s.r.o.,

•

schválila jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč na zřízení baby-boxu v Benešově a
na opravy baby-boxů stávajících,

•

schválila jednorázový příspěvek ve výši 45 000 Kč na pořízení automatického
defibrilátoru pro ambulanci ORL v Roztokách s tím, že bude podmíněno jeho využití
a poskytnutí pomoci na území města Roztoky,

•

odvolala na žádost sdružení Cesta pro město pana Jiřího Macáka z kulturní komise
a jmenovala na jeho místo paní Ivetu Fučíkovou,

•

vzala na vědomí informaci o vydání kolaudačního rozhodnutí vybraných komunikací
a pověřila OSRM požádat Silniční správní úřad města Roztoky o vydání
rozhodnutí o změně klasifikace povrchu komunikací Muhlbergerova, Příčná,
Krásného, Braunerova a Horova,

•

souhlasila s instalací 8-9 uměleckých fotografií o rozměrech 210x140 cm na ohradní
zeď u objektu čp. 23 v ulici Nádražní, kterou provede Salon Z. B., z. s., s podmínkou
souhlasu odpovědných institucí,
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•

schválila finanční příspěvek Středočeskému muzeu ve výši 40 000 Kč na
organizování akcí,

•

schválila instalaci solárního osvětlení za 25 376 Kč včetně DPH v rámci
rekonstrukce ulice Dobrovolného, a vzala na vědomí informaci o instalaci solárního
osvětlení stanovišť kontejnerů.

4. zasedání ZM - 24. dubna
• schválilo aktualizaci projektových karet Strategického plánu města Roztoky na
období 2015 - 2025,
•

souhlasilo s návrhem prohlášení o budoucím uspořádání vlastnických vztahů
k pozemkům pod částí komunikace v ul. Nádražní, které souvisí se stavebními
úpravami části komunikace navrhované v rámci stavby „Výstavba 6 bytových
(polyfunkčních domů na pozemcích 2142/1, 2142/2, 2142/3, 2142/4, 2143, 2146
k.ú. Roztoky.
25. dubna se jako každý rok konala pietní akce k uctění památky obětem transportu

smrti za 2. světové války na Levém Hradci, které se mimo oficiálních činitelů, armády a
veřejnosti každým rokem zúčastní žáci ZŠ ZB, kde na závěr slavností pietní akce
zazpívají a na flétny zahrají hymnu České republiky, která je vždy ukončena velkým
potleskem.

foto J. Žirovnický
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7. jednání RM - 15. května
•

schválila VZ „Zajištění internetového připojení a hlasových služeb pro potřeby MÚ
Roztoky“, vítěz firma Connect plus s.r.o., nové technické specifikací ve variantě 2
v rámci stávající smlouvy,

•

jmenovala Bc. Pavla Flenera vedoucím odboru životního prostředí MÚ Roztoky
s účinností od 16. května 2019 na dobu určitou po dobu trvání rodičovské dovolené
dosavadní vedoucí odboru,

•

vzala na vědomí informaci o nové knize pro prvňáčky s názvem My z Roztok a ze
Žalova, prodejní cena stanovena na 175 Kč včetně DPH.

24. a 25. května se konaly Volby do Evropského parlamentu.
Volilo se 21 zástupců, kteří ovlivní charakter Evropské unie na dalších 5 let:
Výsledky Roztoky

počet hlasů

%

STAN + TOP

664

25,14

Piráti

482

18,25

ODS

471

17,83

ANO

291

11,02

KDU-ČSL

140

5,30

SPD

139

5,26

HLAS

116

4,39

KSČM

96

3,63

ČSSD

54

2,04

ESO

33

1,25

Vědci

28

1,06

Účast: Roztoky: 28,72 %, Česká republika: 21,18%.
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5. zasedání ZM - 29. května
•

vzalo na vědomí potřebu navýšení prostředků na pravidelnou obnovu městské
vodohospodářské infrastruktury a schválilo dodatek č. 1 smlouvy o provozování
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města ze dne 30. června 2016,

•

souhlasila s budoucím přijetím darů pozemků:
- celého pozemku p. č. 3029/5 o výměře 23m2 od společnosti TALORA safe, s.r.o.,
- 584 m2 z pozemku p. č. 3184/1 o výměře 1 405m2, od společnosti TALORA Na
Panenské, s.r.o,
- 125 m2 z pozemku p. č. 3189/375 o výměře 9 562 m2 od společnosti TALORA
centrum, s.r.o.,
- 262 m2 z pozemku p..č.3183/7 o výměře 508 m2 od společnosti TALORA byty
s.r.o.,
všechny pro účely realizace stavby Rekonstrukce silnic II/242, III/2421, III/2422,
Roztoky v rozšířené variantě,

•

pověřilo místostarostu Hadrabu jednáním s investorem stavby „ Rekonstrukce silnic
II/242, III/2421, III/2422 Roztoky (rekonstrukce průtahu městem) a projektantem
o změně projektu na rozšířenou variantu,

•

vzalo na vědomí zprávu o stavu elektroinstalace v objektu ZŠ Zaorálkova 300.
V zájmu zajištění řádných podmínek pro školní docházku souhlasí s předloženou
nabídkou ve výši 2 218 243 Kč včetně DPH firmy Amika Ferst s.r.o. na opravu
elektroinstalace objektu ZŠ Zaorálkova a uložilo opravu tímto zhotovitelem
zabezpečit v průběhu letních prázdnin 2019.

8. jednání RM - 12. června
•

schválila závěry komise pro VZ „Přístavba učebny ke stávající budově ZŠ Roztoky
za cenu 3 464.999 Kč bez DPH,

•

schválila ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory č. 103 v budově města čp.
21 v Nádražní ulici,
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•

schválila vícepráce při dostavbě školní jídelny v ul. 17. listopadu v celkové výši
475 577 Kč bez DPH,

•

vzala na vědomí informaci o potřebě opravy i levého chodníku v ulici Poděbradova a
schvaluje s tím spojené vícenáklady ve výši 358 341 Kč bez
DPH,

•

uložila místostarostovi osobní jednání s firmou Ridera
Stavební ve věci neoprávněného užívání pozemku na
Holém vrchu pro mezideponii zeminy a navrhnout
kompromisní částku,

•

schválila zakoupení Modulu B pro cykloprůvodce a turistickou mobilní aplikaci
nakladatelství BEKR, „Na kole a pěšky“ v ceně 11 000 Kč bez DPH,

•

souhlasila s předloženým zněním smlouvy o bezúplatném připojení k telekomunikační
síti a umístění technologií firmy Connect plus s.r.o.,

•

souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku 1000 Kč na žáka pro 45 žáků ZŠZB
s trvalým pobytem v Roztokách na jazykový pobyt v Edinburghu a ve Vídni ve
školním roce 2019/20.

6. zasedání ZM - 26. června
•

zástupcem zřizovatele ve Školské radě byl zvolen Martin Matas,

•

požádalo zastupitelstvo a vedení městské části Praha 6, aby konkrétní dopravní
opatření, která hodlá Praha 6 v rámci stavu dopravní nouze v budoucnu zavést,
projednalo s vedením města Roztoky.

9. jednání RM - 28. června
•

souhlasila se změnou organizace školního roku 2019/20 spočívající v posunutí jeho
začátku na 9. září 2019 z důvodu požadavku školy na komplexní rekonstrukci
datových sítí v budově školy Zaorálkova 1300, který byl vznesen na poradě vedení
školy a zřizovatele dne 20. 6. 2019,

•

RM tento souhlas vydala s vědomím, že konečné rozhodnutí záleží na MŠMT.
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10. jednání RM - 10. července
• souhlasila se změnou Organizačního řádu MÚ Roztoky, spočívající ve zrušení
odstavce 6.2.5, který stanovuje působnost OSRM na úseku odpadového
hospodářství, a jeho přesunutí v totožném znění pod č. 6.6.3 do kapitoly OŽP,
•

souhlasila se záměrem propachtování části pozemku p. č.3189/543 v k. ú. Žalov o
výměře 74 m2 za účelem zřízení pěstebních záhonů a vysazení stromu na dobu
neurčitou, za cenu 7 Kč/m2/rok,

•

schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě na zpracování územní studie Solníky
s ateliérem Gogolák - Grasse s navýšením ceny na základě víceprací o 39 000 Kč,

•

ustavila pracovní skupinu pro přípravu zadání studie proveditelnosti výstavby domu
seniorů na území města,

•

vzala na vědomí změnu složení povodňové komise (Markétu Burgetovou nahradí
Pavel Flener a Milana Strádala nahradí Ladislav Došek) a změnu složení krizového
štábu (Marii Šlancarovou nahradí Michal Hadraba),

•

schválila Dodatek č. 2 S a D na projekt Dokončené projektové přípravy výstavby
nové ZŠ Žalov (posun termínu).

11. jednání RM - 14. srpna
•

schválila koncepci projektu Dobrý nápad a schválila předloženou nabídku neziskové
organizace Agora CE o.p.s. ve výši 48 247,50 Kč bez DPH na zajištění technické
podpory projektu Dobrý nápad ,

•

uložila starostovi dojednat zřízení dobíjecích stanic pro elektromobily v těchto
lokalitách: Na Koruně, Nerudova ulice a Žalov hřiště,

•

vzala na vědomí informaci o procesu pojmenování a aktualizaci OZV a doporučuje
ZM schválit název veřejného prostranství „Žalovská alej“,

•

schválila přijetí nabídky firmy Odpadová poradenská s.r.o. v předloženém rozsahu a
schvaluje navrhovaný počet nádob na sběr odpadu na 1000 ks pro sběr papíru a
1000 ks pro sběr plastů,
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•

schválila závěry komise ve VZ „Zhotovení přístřešku u přívozu v Roztokách a
schválila zrušení výběrového řízení,

•

schválila závěry komise ve VZ „Poskytování služeb TDS při výstavbě nové ZŠ
Žalov, Sdružení Kunt - Illich, za cenu 549 700 Kč bez DPH,

•

schválila závěry komise ve VZ „dodávka a instalace nábytku pro nové tříd y

ZŠ

Zaorálkova 1300, MY DVA Group a.s. za cenu 555 289 Kč bez DPH,
•

schválila závěry komise ve VZ „Rekonstrukce komunikace v ulici Dobrovolného
v Roztokách za cenu 11 781 400 bez DPH,

•

souhlasila s pronájmem nebytového prostoru č. 101 v ul. Nádražní čp. 21 za účelem
provozování činnosti v oblasti občanské vybavenosti, konkrétně fyzioterapie zvířat a
osteopatie lidí za nájemné 1803 Kč/m2/rok + poplatky za služby, s výpovědní lhůtou
6 měsíců.

12. jednání RM - 21. srpna
•

schválila návrh zadávacích podmínek pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce s názvem „Výstavba nové ZŠ Žalov v katastru obce Roztoky: Souhlasila
s celkovou předpokládanou hodnotou zakázky 166 500 000 Kč bez DPH a s limitní
cenou první části zakázky 135 805 000 Kč bez DPH. Uložila OSRM schválenou
zadávací dokumentaci ke kontrole CRR a následně vyhlásit zadávací řízení.

7. zasedání ZM - 28. srpna
•

vydalo OZV č.2/2019 o změně OZV č.2/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností a zároveň zrušuje OZV č.1/2018 o změně obecně závazné
vyhlášky č.2/2016 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností s tím, že čl. 2
odst. 2 se poslední slova mění na „v období červenec až září“,

•

souhlasilo, že pořizovatelem územního plánu Roztoky bude Městský úřad Roztoky,
který si zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovacích
činností a uložil pořizovateli o tom informovat dosavadního pořizovatele a vyžádat
si předání kompletních dokladů o dosavadním průběhu pořizování,
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•

schválilo změny ve výzvě k podání nabídky na úvěr: Úvěr bude čerpán v období od
1. 12. 2019 do 30. 11. 2021 převodem na účet dodavatelů (na základě předložených
faktur) nebo na účet města Roztoky (po prokázání zaplacení z vlastních zdrojů
zadavatele).

13. jednání RM - 11. září
•

souhlasila se změnou pořizovatele územního plánu Roztoky,

•

schválila metodický dokument „Vize zřizovatele Základní školy Zdenky
Braunerové“,

•

souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě na odvoz použitého oblečení se
společností Regios, a. s.,

•

souhlasila s objednávkou zpracování návrhu technického řešení „Revize objektu
šachtové aktivace na ČOV Roztoky, tedy návrhu postupu odstavení deepshaft pro
prověření jejich technického stavu před „velkou“ rekonstrukcí v celkové ceně
239 000 Kč, bez DPH,

•

vzala na vědomí podnět na vybudování okružní křižovatky v prostoru křížení silnic
III/2421, III/2411 a pověřuje místostarostu jednáním s Krajskou správou a
údržbou silnic v této věci,

•

souhlasila se změnou projektu spolku Jestřábník, podpořeného z grantových
prostředků II. pol. 2019, který by byl nově využit na rozšíření botanického a
dendrologického monitoringu na Řivnáči, jako podkladu pro vytvoření koncepčního
plánu péče o tuto lokalitu.

8. zasedání ZM - 25. září
•

souhlasilo se změnou řešení křižovatky Přílepská x Přemyslovská na okružní včetně
rozšíření páteřní komunikace II/242 a žádá RM o schválení smlouvy na projekt se
společností PUDIS v maximální výši 1 000 000 Kč bez DPH,
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•

souhlasilo se změnou řešení křižovatky Masarykova x Lidická na okružní s tím, že
vnější průměr křižovatky bude 26m, a žádá RM o schválení smlouvy na projekt se
společností PUDIS v maximální výši 1 296 960 Kč bez DPH,

•

vzalo na vědomí návrh SčVK na výši pachtovného z pronájmu městských V a K pro
rok 2020 a schvaluje: pitná voda celkem 3 370 tis. Kč, odpadní voda celkem 4 525
tis. Kč, pitná voda předaná 240 tis. Kč a odpadní voda převzatá celkem 1 446 tis.
Kč,

•

souhlasilo s uzavřením „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností mezi dvěma
vlastníky provozně souvisejících vodovodů“ s DSO Přivaděč VPSÚ ve stejném znění
jako je smlouva původní, a to od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020,

•

vzalo na vědomí návrh předkladatele na vydání územní studie Panenská I a
následné zrušení stavební uzávěry v části této lokality a souhlasilo s tím, že
pořizovatelem územní studie bude MÚ Roztoky, který si zajistí splnění
kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti,

•

souhlasilo s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., která spočívá ve zřízení,
provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení (tj. podzemní
telekomunikační sítě tvořené HDPE trubkami a metalickými kabely). Součástí
smlouvy bude i digitální zaměření předmětného podzemního komunikačního vedení.

14. jednání RM - 9. října
•

uložila ředitelce ZŠ o realizaci opatření: požádat hygienu o prodloužení výjimky pro
ŠJD (1 kmenová + 4 odborné učebny) o 2 roky, adaptovat školní parlament na
učebnu, využít jako kmenovou učebnu výtvarný ateliér v Žalově,

•

ustanovila pracovní skupinu pro řešení kapacity ZŠZB,

•

uložila vedoucí odboru školství společně se ZŠZB a místostarosty připravit projekt
na vybudování venkovní učebny a na získání dotace v rámci výzvy č. 7, aby mohla
být žádost o dotaci podána v termínu od 3. 2. do 31. 3. 2020,
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•

souhlasila se zadáním projektových prací na změnu projektu, která spočívá
v doplnění okružních křižovatek na Tyršovo nám (průměr 26 m) a na Žalov (27 m) a
schválila smlouvu o dílo ve výši 1 296 960 Kč,

•

souhlasila s pronájmem sklepních nebytových prostor ve vile čp. 110 v Tichém údolí
o výměře 14 m2 (sklepní kóje) panu T. Z. a spolku Jestřábník na 2 roky s výpovědní
lhůtou 3 měsíce. Pronájem bude za účelem uskladnění lesnické a sadovnické
techniky a drobného neobjemného vybavení k podnikání,

•

schválila vícepráce při dostavbě ZŠ Žalov ve výši 798 730 Kč bez DPH,

•

vzala na vědomí nabídku společnosti Trigema Projekt Žalov s.r.o. na prodej části
pozemku p. č. 2990/1 a doporučuje tuto nabídku neakceptovat.

9. zasedání ZM - 23. října
•

na doporučení RM vzalo na vědomí projekt Sokola Roztoky na likvidaci objektů v
areálu TJ Sokol Roztoky a dostavbu sportovišť. Podporuje žádost TJ Sokol Roztoky
o dotaci v rámci programu MŠMT „133D531 Podpora materiálně technické
základny sportu“ a souhlasí s alokací finančních prostředků ve výši 1 750 000 Kč v
rozpočtu města v roce 2020 jako spoluúčast pro udělení dotačního titulu,

•

uložila starostovi ve spolupráci s vedením TJ Sokol Roztoky, aby v případě, že bude
likvidace „likusáku“ a výstavby zázemí v areálu sokolovny realizována a bude
využit finanční příspěvek města, byl předložen dodatek č. 2, ve kterém se zohlední
navýšení účelové investiční dotace a tomu odpovídající rozsah hodin určených pro
výuku tělesné výchovy ZŠZB či pro veřejnost,

•

vzalo na vědomí informaci o výsledku řízení na výběr poskytovatele bankovního
úvěru ve výši 100 mil. Kč na finanční zajištění výstavby ZŠ Žalov a schvaluje
závěry komise ve volbě účastníka Česká spořitelna a.s., jejíž úroková sazba činí
0,08%,

•

odvolalo pana Jiřího Macáka na jeho vlastní žádost z kontrolního výboru a na jeho
místo jmenovalo s okamžitou platností paní Evu Sodomovou,
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•

odvolalo paní Marii Dvořákovou na její vlastní žádost z kontrolního výboru a na její
místo jmenovalo s okamžitou platností paní Kateřinu Gotthardovou,

•

schválilo nové pojmenování veřejného prostranství „Žalovská alej“ v rozsahu dle
přiloženého plánku (uložen v příloze kroniky).

15. jednání RM - 6. listopadu
•

schválila závěry komise ve VZ „Výstavba nové ZŠ v Žalově a schválila zrušení
tohoto zadávacího řízení pro nedostatek nabídek a uložila OSRM upravit
předpokládanou hodnotu zakázky na 153 800 000 Kč bez DPH a zrušit ustanovení
o nepřekročitelnosti této částky,

•

schválila závěry komise ve VZ „Zhotovení přístřešku u přívozu v Roztokách
s nabídkovou cenou 898 618 Kč bez DPH. Půjde o bytelnější stavbu, která vyhověla
mj. požadavkům Povodí Vltavy,

•

souhlasila s instalací 2 parkovacích zábran v ulici Masarykova, na ploše vyhrazené
pro parkování autobusů s tím, že instalaci provede žadatel - hotel Academic - na
vlastní náklady a že bude 1x ročně paušálně uhrazen místní poplatek za zábor
veřejného prostranství pro 2 autobusy,

•

souhlasila s opravou zdi v lesoparku na pozemku 2195/3 a souhlasila s vybudováním
technického zázemí pro zachytávání dešťové vody včetně filtru, kde podíl města
nepřesáhne 80 000 Kč,

•

nesouhlasila s případným umístěním vodního prvku do OK Žalov,

•

souhlasila se záměrem osvětlení kostela sv. Klimenta na Levém Hradci,

•

jmenovala s okamžitou platností paní Mgr. Petru Červinkovou členkou skupiny pro
kapacitu ZŠZB,

•

schválila změnu režimu pro zastávku linky 359 Roztoky, U rybníčku v ulici
Obránců míru na režim „na znamení“.
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16. jednání RM - 20. listopadu
•

vzala na vědomí uvolnění mandátu v ZM ke dni 15. 11. 2019 rezignací pana
Jaromírra Jungwirtha, zastupitele zvoleného za volební stranu Společně pro
Roztoky a Žalov a vydala osvědčení o zvolení členem ZM ke dni 16. 11. 2019
náhradníkovi z kandidátní listiny, panu Michalu Přikrylovi,

•

udělila souhlas nájemníkovi nebytových prostor č. 102 o výměře 39,2 m 2 v ulici
Nádražní panu A. J. s uzavřením podnájemní smlouvy na tento nebytový prostor
s paní B. K. na dobu 12 měsíců, do 31. 12. 2020 za účelem provozování podologické
praxe.

10. zasedání ZM - 20. listopadu
•

zvolilo jako přísedící Okresního soudu Praha západ na další funkční období paní
Miroslavu Vaškovou,

•

vzalo na vědomí strategický výhled rozvoje školství v Roztokách do školního roku
2023/24, který postoupilo vedení školy pro aktualizaci kapacitních potřeb školy,

•

souhlasilo po schválení RM, s postupem zainvestovat úpravy technologie v
šachtě AŠO - osazení průtokoměru a regulačního ventilu na vodě předané do
systému VPSÚ a rozpuštěním těchto nákladů do zvýšené ceny předané vody v
následujících cca 6,5 letech.

17. jednání RM - 4. prosince
•

uložila MÚ zajistit aktualizaci demografické studie z hlediska budoucího počtu
žáků ZŠZB,

•

uložila ředitelce ZŠ ZB požádat o navýšení kapacity ZŠZB pro školní rok 2020/21
na 1025 žáků,

•

schválila harmonogram provádění mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2020,

•

souhlasila s uzavřením Dohody o užívání silnice s Autoškolou Ivana Vocílková a
s Autoškolou Dejvice a přijala finanční dar ve výši 27 000 Kč od Autoškoly Dejvice,
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•

souhlasila s uzavřením dodatku k hospodářské smlouvě uzavřené dne 4.6.1986 s 5.
ZO ČZS Roztoky II Žalov o změně (zúžení rozsahu užívání pozemku p.č. 3766/1
v k.ú. Źalov s tím, že část toho pozemku o výměře 4920 m2 již nebude nadále
předmětem hospodářské smlouvy,

•

vzala na vědomí výpověď nájemní smlouvy č. 6458000618 uzavřené mezi SŽDC, s.o.
a městem Roztoky dne 1.8. 2018,

•

souhlasila s navýšením kapacity jedné třídy MŠ Přemyslovská 1193 z běžného počtu
24 dětí na 25 dětí pro školní rok 2019/20, v odloučeném pracovišti Lidická 2240.

Územní plán:
Současný a platný územní plán (dále ÚP) vznikal v letech 1990 - 1995 a odráží
názor této doby. V roce 2016 bylo ZM schváleno zadání nového ÚP. Pořizovatelem
z důvodu nestrannosti byl určen MÚ Černošice - odbor územního plánování. Určeným
zastupitelem za město byl jmenován Ing. Zdeněk Richter. V důsledku neúnosného
zdržování a vydávání jednotlivých stanovisek došlo k dohodě s MÚ Černošice, že funkce
pořizovatele bude předána na MÚ Roztoky, který najme tzv. létajícího pořizovatele. Tím
se stal v říjnu 2019 Ing. arch. Radek Boček.
9. prosince se konalo „veřejné projednání nového návrhu ÚP“, za účasti města jako
pořizovatele, určeného architekta zodpovědného za výkon územně plánovacích činností,
určeného zastupitele pro územní plánování a veřejnosti v zasedací síni MÚ Roztoky.
Vůči návrhu nového územního plánu bylo podáno 124 námitek a 58 připomínek. V únoru
2020 proběhne neformální veřejné prodiskutování návrhů na jejich vypořádání, v březnu
se jim bude věnovat ZM.
18. jednání RM - 18. prosince
•

schválila závěry komise ve VZ „Výstavba nové ZŠ v Žalově a schválila jako vítěze
soutěže CL-EVANS s.r.o., Česká Lípa a schválila návrh SoD v předloženém znění,

•

schválila vícepráce (obetonování kanalizačních trub v ulici Dobrovolného) ve výši
496 225 Kč,
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•

souhlasila s přijetím finančního daru od odštěpného závodu Eaton Elektrotechnika
s.r.o. se sídlem v Roztokách na nákup set-top-boxů pro nájemníky DPS Roztoky ve
výši 10 400 Kč.

11. zasedání ZM - 18. prosince
•

schválilo ceny vodného a stočného, předané pitné vody a převzaté vody k čištění pro
rok 2020, cena bez DPH v Kč za m3, ve výši: vodné 36,39 Kč, stočné 30,82 Kč,
předaná pitná voda 19,21 Kč, převzatá odpadní voda k čištění 21, 40 Kč,

•

schválilo obecně závaznou vyhlášku č.3/2019 o místních poplatcích s účinností od
1. 1. 2020,

•

ZM stanovilo výši odměny neuvolněného místostarosty Tomáše Novotného na
36 520 Kč měsíčně,

•

stanovilo výši odměny neuvolněného místostarosty Michala Hadraby na 27 112
Kč měsíčně,

•

schválilo závazné ukazatele územního rozpočtu pro rok 2020,

•

schválilo územní rozpočet na rok 2020 jako schodkový s tím, že rozdíly mezi příjmy
a výdaji je částečně krytý zůstatkem z minulých let a další část schodku je kryta
smluvně zajištěným úvěrem,

•

schválilo rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 a jejich střednědobé výhledy
s příspěvky města: MŠ Havlíčkova, Přemyslovská, Spěšného, ZŠZB, ZUŠ, a
Technických služeb,

•

schválilo rozpočtový výhled na roky 2020-2023. v souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Město Roztoky se připojilo k nové výzvě komunálního prostředí, aplikuje tzv.

participativní rozpočet. Spoluobčané tím získali možnost sami navrhnout konkrétní věc,
která zlepší život v Roztokách. Město jej pojmenovalo Dobrý nápad a pro rok 2020 pro
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něj vyčlenilo 450 000 Kč. Dobrý nápad je inovativním nástrojem přímé demokracie a
umožní občanům ovlivnit podobu města.
Zajímavý projekt budou moci navrhnout občané Roztok starší 12 let, kteří budou
mít podporu minimálně 5 garantů. Dobrý nápad byl spuštěn na konci října 2019 a občané
mohli do Vánoc podávat návrhy, co chtějí ve městě pořídit. Návrhy bylo možno podávat
online prostřednictvím webu, e-mailem nebo v písemné podobě na podatelně MÚ.
Maximální náklady na projekt mohou být ve výši 200 000 Kč. Zasláno bylo 23 nápadů.
ZM vyhodnotí realizovatelnost jednotlivých projektů, následovat bude veřejná
prezentace nápadů a veřejné hlasování rozhodne, který nápad město uskuteční.
24. listopadu byl náš pan starosta Jan Jakob na celostátním sněmu TOP 09 zvolen
celostátním místopředsedou TOP 09, ale ubezpečil všechny občany Roztok, že se bude
svojí funkci starosty města i nadále plně věnovat. Gratulujeme!
Město slavilo 30 let svobody - 17. listopad 1989:
K tomuto výročí se konala různá vzpomínková setkání:
3. 11. - LISTOVÁNÍ: Mé dětství v socialismu / SMR
7. 11. - TELEVIZE LŽE, JAKO KDYŽ RUDÉ PRÁVO TISKNE / SMR
15. 11. - „CO SE STALO 17 .LISTOPADU“ / ZŠZB
17. 11. - MĚSTO ROZTOKY SLAVÍ 30 LET SVOBODY / Tyršovo náměstí
21. 11. - TELEVIZE LŽE, JAKO KDYŽ RUDÉ PRÁVO TISKNE / SMR
1. 12. - KONCERT CIMBÁLOVÉ KAPELY MUZIČKA / SMR
8. 12. - KONCERT CIMBÁLOVÉ KAPELY MUZIČKA / ZS MÚ pro seniory.
7. listopadu se konalo ve Středočeském muzeu setkání pamětníků a promítnutí
vzpomínkových filmů pod názvem Televize lže, jako když Rudé právo tiskne.
17. listopadu 2019 se konala na Tyršově náměstí slavnostní připomínka 30. výročí
listopadu 1989. Projev přednesl starosta Jan Jakob, Dan Korte a krátce zavzpomínali
účastníci sametové revoluce. Následoval kulturní program.
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foto T. Novotný

15. listopadu se konalo v ZŠZB vzpomínkové odpoledne, Co se stalo 17. listopadu.
Byl to projekt ZŠZB, kterým se podařilo děti zapojit do poznání doby před 30 lety,
kterou nezažily, např. návštěvou výstavy na Pražském hradě: Pád železné opony,
vyprávěním rodičů, prarodičů i vzpomínkami pamětníků. Děti prezentovaly výsledky
svého bádání veřejnosti ve škole, kde byl připraven bohatý program. Otevření výstavy,
projekce prezentací projektu o 17. listopadu, projekce dokumentárního filmu 1989:
Z deníku Ivany A. Karla Strachoty, dobová módní přehlídka, moderovaná beseda
s pamětníky, písně sametové revoluce v podání dětí.
Bylo to úžasné odpoledne, kde všichni přítomní prožívali celý program společně
s dětmi i se svými vzpomínkami. Je nutno poděkovat dětem za jejich nadšení a jejich
pedagogům, kteří tento projekt s nimi připravili za obrovské nasazení.
Následně se výstava přesunula do Středočeského muzea, kde byla ke zhlédnutí do 1.
prosince, kdy město Roztoky uspořádalo u příležitosti 30. výročí založení Občanského
fóra v Roztokách ve Středočeském muzeu koncert cimbálové kapely Muzička a
promítnutí dataprojekce dobových fotografií z roku 1989 s průvodním slovem pamětníků.
21. listopadu se v SMR znovu představil pořad Televize lže, jako když Rudé právo
tiskne, který tvořily tři krátké filmy, přibližující dobu před 30 lety. I pro ty, kteří dobu
prožili, to bylo velmi zajímavé a prospěšné - zapomínáme.
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Oslava výročí 17. listopadu v ZŠZB v Roztokách

25

fota J. Weberová
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25. února 2020 se vzpomínalo opět, ten den v roce 1990 byl slavnostně uveden do
funkce první svobodně zvolený starosta Roztok po listopadu 1989, pan Vojtěch
Sedláček.
Po třiceti letech se nejen aktéři těchto dnů sešli v Academicu, aby shlédli film
Michala Merhauta Tváře revoluce, který s Vojtěchem Sedláčkem, Marií Markovou,
Olgou Vavřínovou, Františkem Markem, Martinem Štifterem, Janem Chytilem,
Stanislavem Boloňským, Petrem Třískou a Tomášem Novotným natáčel v uplynulých pěti
měsících.
Po malé přestávce byl promítán další film, kde vzpomínali osobnosti roztockého a
žalovského sportu, jaké bylo jeho minulé půlstoletí, kterému věnovali tolik času a energie.
František Tomiška, Marcela Jungwirthová, Jiří Tomiška, Václav Kapitán a František
Hrubý, vzpomínali na začátky atletiky, fotbalu, výstavbu stadionu, na rekordy. Krutou
ironií osudu bylo, že doslova v předvečer promítání zemřel jeden z aktérů dokumentu,
populární sportovec, trenér a organizátor František Hrubý. Všichni na něj rádi
vzpomněli. Dokument vytvořili Natasha Ruckl, Iva Ježková, Pavla Plachá, kamera
Michal Merhaut.
Více informací v příloze kroniky a příslušných kapitolách.
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Obyvatelé města
K datu 31. prosince 2019 mělo město Roztoky cca 7 965 obyvatel (MÚ Roztoky),
z toho v roce 2018 se

narodilo

83

zemřelo

61

přihlásilo

182

odhlásilo

128

Cizinci přihlášeni pouze k trvalému pobytu v Roztokách nejsou započteni. Odhadem
je jich cca 500.
Dle údajů Ministerstva vnitra (MV), informativní údaje, mělo město Roztoky
k 31. 12. 2019 8 529 obyvatel.

Vítání dětí v zasedací síni MÚ se v roce 2019 konalo dvakrát.
16. května, 3 skupiny, celkem 28 dětí a 10. října, dvě skupiny, celkem 18 dětí.
Děti musí mít trvalé bydliště v Roztokách.
Vítají se pouze děti, jejichž rodiče o to mají zájem a přihlásí se.

Setkání s nejstaršími spoluobčany na MÚ se konala:
29. ledna, sešlo se 9 jubilantů osmdesátníků a pětaosmdesátníků a 9 devadesát a více,
28. května, sešlo se 14 jubilantů osmdesát a pětaosmdesát a 6 devadesát a více,
v říjnu se sešlo 14 jubilantů osmdesát a pětaosmdesát a 7 devadesát a více.
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V červnu nás opustil prof. ThDr. Zdeněk Kučera Dr. Phil.h.c. (30.3.1930 15.6.2019), teolog, filozof, vysokoškolský pedagog, dlouholetý děkan Husitské teologické
fakulty Univerzity Karlovy.
Spolu se svou manželkou, farářkou a vikářkou ThMgr. Jarmilou Kučerovou, dlouhá
léta (od r. 1981) působil v roztockém Husově sboru Církve československé husitské,
těžiště jeho činnosti ale spočívalo především v akademické oblasti. Až do pozdního věku
přednášel na Husitské teologické fakultě UK, kde působil po roce 1990 jako děkan a
současně přednášel na zahraničních univerzitách.. Za svou vědeckou a pedagogickou
činnost byl mnohokrát oceněn významnými řády. Byl nositelem Rakouského čestného
kříže za vědu a umění, byl vyznamenán třemi papežskými medailemi a papežským
záslužným řádem Pro ecclesia et pontifici a byl také rytířem ekumenického společenství
řádu sv. Lazara Jeruzalémského.
V loňském roce, při příležitosti 83. výročí otevření Husova sboru v Roztokách a 100.
výročí vzniku Československa požehnal pan profesor nově zasazené lípě (kronika 2018),
která bude jistě pro všechny hezkou vzpomínkou. Čest jeho památce!
V letech 1921 až 1935 bydlela v Roztokách první česká cestovatelka, B. M.
Eliášová, která projela takřka celý svět. Nejvíce si oblíbila Japonsko, kam se několikrát
vracela. V roce 1924 v Roztokách společně s Joe Hlouchou, dalším japanologem spjatým
s naším městem, uspořádala japonskou Slavnost květů. V době svého roztockého pobytu
vlastnila dům čp. 213 v Jungmannově ulici, který nesl jméno Villa Aoyama. Jeho
současná majitelka Anna Marek, se rozhodla oživit její odkaz a založila Spolek Barbory
Markéty Eliášové. U příležitosti 145. výročí jejího narození, byla na jejím bývalém domě
odhalena pamětní deska. Slavnostního aktu se zúčastnila řada významných hostů.
Zástupce japonského velvyslaneství, ředitel jeho kulturního a informačního centra Kei
Oniši, který přednesl svůj projev bezchybnou češtinou, naše město reprezentovala paní
Vladimíra Drdová, dále vystoupila paní Martina Krajíčková - historička muzea ve
Šlapanicích a starosta Únětic, Vladimír Vytiska. Po projevech odhalili pan Vojtěch
Sedláček s panem Onišim pamětní desku.
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Hostem slavnosti byla i paní Václava Stárková, jejíž rodiče tu bydleli v době jejího
narození.
Na předzahrádce domu čp. 213 byla při této příležitosti vysazena sakura, která stojí
na témže místě, kde stála i v době, kdy zde žila B.M. Eliášová a symbolizuje tak její
odkaz.

Více informací v příloze kroniky.

foto: Jan Žirovnický
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Život ve městě
Investice v letošním roce směřovaly především do školních budov. Byla provedena
nástavba ZŠZB v ulici Zaorálkova v Žalově, Dřevěnka u ZŠ ZB v Roztokách a
přístavba školní družiny,

vše v kapitole Školství.

Pokračovala rekonstrukce vily čp. 125

v Tichém údolí, stavělo se Na Panenské i Na Dubečnici, byla dokončena úprava pietního
místa na Levém Hradci.
Vila čp. 125 v Tichém údolí:
Rekonstrukce vily probíhá podle plánu ve vile i v jejím okolí. Hotové je topení, okna,
pokládají se podlahové
krytiny, téměř hotova je
fasáda. Vše by mělo být
do konce května r. 2020.

Vila čp. 110 v Tichém údolí:
V letošním roce bylo krásně opraveno vstupní
schodiště, byla provedena oprava vody, zaveden plyn
a provedena rekonstrukce bytů. Byty byly využity
jako služební, jeden získal pracovník TS, sklepní
prostory

byly

pronajaty

spolku

Jestřábník

k uschování nářadí.

Obnova

historické

cihlové cesty mezi areálem vil v

Tichém údolí a horními

Roztokami. Cesta povede kolem

pozemku

rekonstruované

vily čp. 125. Je hotový projekt,

autoři:

architekti

Skřivánek-Nechanický. Vzhledem

k

terénu

financí budou práce rozvrženy na

náročnosti

i

více let, začít se má v

příštím
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roce.

Jako

přípravu

prosekali TS část budoucí cesty od ulice Nad Vinicemi.
Nádražní:
Zatím nic.
Dubečnice - Ekospol:
V roce 2016 ZM vydalo regulační plán (dále RP) lokality Dubečnice, kde je hlavním
vlastníkem pozemků společnost Ekospol. Ta následně podala proti městu i státu žalobu
za omezení vlastnického práva. V této věci bylo v únoru letošního roku v první instanci
rozhodnuto rozsudkem, kterým soudkyně zamítla žalobu a uložila Ekospolu nahradit
městu a státu náhradu nákladů řízení. Dva soudní spory jsme vyhráli i u odvolacích
soudů, třetí, tu největší žalobu následně developer stáhl.
Výstavba Na Dubečnici:
Dokončení výstavby Na Dubečnici společností White Hill
Zahrady Roztoky s.r.o.
Březnové ZM uložilo MÚ vyžádat od této firmy úhradu
poplatku za nedovolený zábor
městského

pozemku

uskladněním zeminy.
Po dohodě bylo zaplaceno.
Výstavba Na Panenské:
Byly dokončeny domy u ulice Přemyslovská a rozestavěno 8 bytových domů u ulice
Lidické
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Úpravy budovy MÚ Roztoky:
Byla dokončena úprava budovy MÚ: elektronická úřední deska, nápis Městský úřad
Roztoky na budově a hodiny, vše v provozu. V půdním prostoru byla vybudována hezká
kancelář pro dva úředníky.

Levý Hradec:
V letošním roce byla dokončena úprava prostoru
vedle hřbitova na Levém Hradci. Bylo zprovozněno
kolumbárium, které má 80 schránek, kam se budou
ukládat zpopelněné ostatky v úředních urnách. Každá
ze schránek je učena maximálně pro 4 urny, zepředu bude
upevněna skleněná deska se jmény zemřelých. Desku
bude možné objednat pouze u správce hřbitova. Schránka pro uložení uren v kolumbáriu
se pronajímá na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště (MÚ
Roztoky) a nájemcem. Doba pronájmu je stanovena na 10 let v ceně 500 Kč. Naproti
kolumbáriu je vybudována rozptylová loučka, která je od
louky odstíněna keři, které až zmohutní, budou pietní prostor
více oddělovat. Rozptyl zpopelněných ostatků bude proveden
vsypem popela na rozptylovou loučku na ploše cca 1m2. Cena
rozptylu je stanovena na 650 Kč jednorázově. Rozptyl
zpopelněných ostatků i uložení do kolumbária lze objednat na
základě písemné žádosti na MÚ Roztoky (objednatel musí
předložit doklad o zpopelnění) a poté u správce pohřebiště.
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Zároveň byla dokončena úprava rozptylové loučky, kde
byl osazen velký kámen, který viditelně označuje místo a
sloupek s informací o užívání celého pietního prostoru.
Byl vydán provozní řád
a

vně

u

podia

instalována

byla
skříňka

s knihovničkou.
V rámci pouti ke sv. Ludmile byla otevřena Vyhlídka sv.
Ludmily nad Vltavou.

(Více v kapitole Církev).

Levý Hradec v letošním roce navštívilo 2 079 návštěvníků.
Odpady:
Na sklonku minulého roku byla ustavena pracovní skupina, která se bude zabývat
stavem a systémem hospodaření s odpady v našem městě. Podle ukazatelů třídění jsme
v třídění papíru nadprůměrní, u plastů mírně podprůměrní, je ale nedostatečný počet
sběrných hnízd. Průměr Středočeského kraje je 115 obyvatel na jedno sběrné hnízdo, my
máme 283, nahrazeno častějším svozem. V Roztokách je 30 sběrných míst.
Byly zakoupeny čtyři nové velké kontejnery na papír (budou odváženy firmou
Regios), čtyři kontejnery na sběr kovů a odhlučněné kontejnery na sklo pro sběrné místo u
křižovatky ulic Havlíčkova-Masarykova.
Od února byla prodloužena pracovní doba sběrného dvora (každou středu o hodinu
odpoledne a každá první sobota v měsíci a v březnu schválilo ZM dvě nová stanoviště
kontejnerů na tříděné odpady, u křižovatky ulic Legií a Zeyerova a v ulici U Zastávky.
Ve městě přibyly na veřejných prostranstvích také tři kontejnery firmy Kloktex, která
jejich prostřednictvím přispívá na Klokánky.
Bylo zakoupeno 10 nových odpadkových košů a lux na psí výkaly.
FCC Regios, a.s. v Roztokách zajišťuje svoz popelnic, kontejnerů z domácností a
biopopelnic. Vlastní a provozuje skládku v nedalekých Úholičkách. Areál kromě skládky
nabízí také zařízení na další separaci a zpracování odpadů, jedná se o třídící linku a
linku na výrobu alternativního paliva, který z odpadu vyrábí palivo pro cementárny.
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Voda:
Poslední ZM 19. prosince schválilo výši vodného a stočného pro příští rok ve výši: 34
Kč a 30,04 Kč (ceny bez DPH). Dojde k navýšení o 0,41 Kč.
V březnu byla zahájena tlaková pásma v Žalově. Jednalo se o položení nového
vodovodního řadu v rozsahu od vodojemu Žalov po křižovatku ulic Přemyslovská a
Husova v celkové délce 1 150 m za cca 17 mil. Kč. Součástí bylo i 32 vodovodních
přípojek v celkové délce 90 m. Nový vodovodní řad o průměru 200 milimetrů zabezpečí
plynulé zásobování pitnou vodou horního a dolního Žalova, bez potřeby provozování a
budování posilovacích čerpacích stanic. V návaznosti na předchozí nové vystrojení
žalovského vodovodu zabezpečí nový vodovod i zvýšenou kvalitu dodávané pitné vody.
Se zbudováním vodovodu byly spojeny i rozsáhlé zemní práce zejména v ulicích U Školky
a Přemyslovská. Práce byla dokončena do října 2019 a bylo dosaženo úspory 3,5 mil. Kč.
ZM v září byla o 1 rok prodloužena smlouva mezi naším městem a svazkem obcí,
které jsou přes nás zásobovány pitnou vodou.
Čistírna odpadních vod:
RM v září souhlasila s objednávkou revize šachtové aktivace čističky odpadních vod.
V listopadu schválilo ZM investici do úpravy technologie ve vodovodní šachtě
(osazení průtokoměru a regulačního ventilu). Toto technické opatření bude lépe
nastavovat průtok vody do obcí za Roztoky. Tyto obce zaplatí náklady díky zvýšení ceny
předané vody.
Únorová RM souhlasila se záměrem převzít po skončení akce „VUAB Pharma a.s.
Roztoky - sanace ekologických zátěží“ do vlastnictví města dva vrty v blízkosti Vltavy a
uložila zajistit rozbory vody ve studnách u Vltavy.
VÚAB Pharma,a.s.:
Dokončení postsanačního monitoringu:
Dne 28. června 2019 proběhl ve VÚAB - Pharma, a.s., kontrolní den, který ukončil
sledování efektu sanačních prací na odstranění starých zátěží (kronika 2017).
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Vlastní sanace probíhala v roce 2013 - 2017. Úplnost a trvalý efekt sanace
prověřovalo tzv. postsanační sledování. Vzorky vody byly odebírány z původních
sanačních a monitorovacích 23 vrtů a byly sledovány sanační limity pro podzemní vodu,
což je u butylacetátu 500mg/l a u NEL 2,5mg/l. Vlastní sanaci prováděla firma
Dekonta, a.s., výsledky opatření kontrolovala v rámci supervize firma SGS, s.r.o.
Výsledky monitoringu byly shrnuty takto: Žádný ze vzorků podzemních vod
nepřekročil u sledovaných látek sanační limity.
-

Oproti předcházejícím kolům postsanačního monitoringu došlo k dalšímu výraznému

snížení koncentrací BuAc a ve většině případů byly u supervizních vzorků koncentrace
této látky od hranicí měřitelnosti.
-

Zbytkové znečištění se z míst původních ohnisek nešíří, okolní monitorovací vrty

vykazují stálé koncentrace pod mezí detekce.
-

Z vývoje sledovaných fyzikálně-chemických parametrů (např. klesající obsah

rozpuštěného kyslíku) je patrné, že v kolektoru probíhají procesy biodegradace.
Účastníci kontrolního dne, kteří zastupovali VÚAB, Dekontu, SGS, MF ČR, MŽP
ČR, ČIŽP, KÚSK-OŽP, města Černošice, Roztoky a Povodí Vltavy, prohlásili sanaci za
zdařilou a ukončenou.
Komunikace: Ulice Dobrovolného, kanalizace téměř hotova,
dokončení a povrch v příštím roce.
Chodníky: ulice Poděbradova, na Tyršově nám. od zastávky busu
směr sokolovna a části ulic Legií, Obránců míru, Jungmannova od
pekařství ke Kroupce.

Srpnová RM souhlasila s pojmenováním veřejného
prostranství v Žalově
„Žalovská alej“.
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Poštovní krize:
Část města byla v červenci a části srpna bez poštovních zásilek. Pošta kolabovala,
byla zde neobsazená místa poštovních doručovatelů. Na podzim se situace zlepšila. Další
nepříjemností bylo, že pošta chtěla zrušit otvírací dobu v sobotu a drobně rozšířit ve
všední dny. Starosta anketou na Facebooku, které se zúčastnili stovky obyvatel, se mohl
opřít o přání obyvatel, které vyzněly v úpravu otevírací doby: ve všední dny jako dosud,
od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do 18.00, v sobotu nově od 9.00 do 11. 00 hodin.

Hřiště:
Podle návrhů rodičů byly doplněny další prvky na hřiště
v Tichém údolí. Hrad se skluzavkou, lezecí stěnou a
houpačkami byl k dispozici dětem od září.

Co je nového?
V letošním roce byla vylepšena část velmi oblíbené vycházkové
cesty Na vrškách. Byly rozmístěny
lavičky, odpadkové koše se sáčky na psí
odpad a podél pole malé keříky s kůly,
na které se všichni těší, až povyrostou.
Nové sídlo tam má i Jezdecký klub, u
kterého se každý rád zastaví.
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V ulici Na Vyhlídce se zakládají dvě nové iniciativy:
Byla zde vybudována Komunitní zahrada, která bude využívána i školními dětmi a
jejich pedagogy, Komunitní školou, Lesní školkou i rodiči s dětmi, kteří chtějí pracovat.
Hlavní iniciátorkou byla Zuzana Sýkorová, zastupitelka města. Pro potřeby zahrady
město zakoupilo stoly a židle.

Již v lednu se uskutečnila veřejná prezentace záměru vybudování a provozování
trialové

dráhy

pro

dálkově ovládané modely

aut na části městského

pozemku p. č. 2567 v k. ú.

Roztoky, v ulici Na

Vyhlídce.

dráha otevřena, ale i přes

problémy na ni usilovně

Zatím

není

pracují.
5. září bylo znovu otevřeno novým majitelem Cafe del Rio s rozšířeným sortimentem,
rovněž 5. září byla nově otevřena prodejna Pepco na místě bývalé samoobsluhy
U Blažka,
ulici,

v Masarykově

hned

vedle

bylo

zprovozněno

firmou

Alza

výdajové
internetových
objednávek.

V Nádražní čp. 21 a 22 byla vyměněna okna.
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místo

Nově prokoukly také
2 vily v Kroupce:

čp.122

a Vratislavka, čp.38

V Žalově se poprvé 6. prosince rozsvítil vánoční strom
v prostoru pod žalovským železářstvím-domácími potřebami.
Strom to byl “úřední“, poněvadž do této doby stínil před okny
kanceláří MÚ.

fota J. Weberová

Město uspořádalo:
7. září, Den dětí a seniorů
14. září, Slavnosti levého a pravého břehu
17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii, viz kapitola Město
2. prosince, Rozsvícení vánočního stromu a adventní trhy.

fota J. Žirovnický
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Doprava
Začalo to lávkou u nádraží! Od března do května 2019!

Sanace skal v serpentině:
V předstihu byla již v loňském roce provedena nová úprava schodů do dolních
Roztok a prořezáno jejich okolí TS Roztoky.
V letošním roce v březnu byl proveden prvotní
průzkum, který ukázal, že opěrné zdi jsou v horším stavu,
než se předpokládalo. V květnu začal v serpentině
omezený provoz, byla uzavřena polovina vozovky,
doprava byla řízena světelnými semafory a tvořily se dlouhé fronty.
Došlo k prořezání náletů, jejichž kořeny skálu narušily, byly nově vyzděné opěrné zdi
a instalovány nové ochranné sítě proti spadu kamení.
Vyžadovalo to trpělivost, ale vše dopadlo velmi dobře. Pracovníci firmy Strix
Chomutov, která sanaci prováděla, pracovali v horkých dnech od rána do večera, v sobotu
i v neděli a odvedli výbornou práci. Byli mezi nimi občané Roztok-zaměstnanci uvedené
firmy. Do konce května bylo odvezeno cca 140 tun materiálu. Smlouva zněla na 30 dnů
+ 5 na vyklizení a likvidaci staveniště.
Investorem celé akce byl Středočeský kraj.
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Serpentina 2017 - 2019

41

42

fota J. Weberová
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Už pět let jezdí v Roztokách autobusová linka č. 359, která ale v
letošním roce od 2. září pozměnila trasu. Bělina
- Suchdol přes Horoměřice Lidl zůstává, pouze
v rámci Roztok byla trasa změněna. Bus jede
od nádraží do Masarykovy ulice, kde byla nově
zřízena zastávka 17. listopadu před lékárnou,
následuje na původním místě zastávka Masarykova, Solníky, ulicí
Obránců míru a dále už po své trase. V opačném směru je nová
zastávka „U rybníčku“ v ul. Obránců míru a dále po změněné trase. Upraven byl
částečně i jízdní řád pro využití linky školáky ze Žalova i Tichého údolí při jejich cestě do
školy.
Od roku 2020 by měla být nová zastávka „U rybníčku“ v ulici Obránců míru pouze
na znamení.
Drobnou úpravu doznala i linka 340, kde v Žalově
bývalá i současná výstupní zastávka byla pojmenována
Přemyslovská, ale několik vybraných spojů končí až na
točně Levý Hradec,
kde je i nástupní
zastávka.
V únoru byl dán do provozu radar v Nádražní
ulici, který schválila RM v říjnu 2018.
Na podzim bylo pro bezpečný výjezd od nádraží
instalováno zrcadlo.
Využívání parkoviště u nádraží bylo potvrzeno smlouvou se SŽDC v roce 2018.
V prosinci letošního roku byla SŽDC smlouva vypovězena, ale protože není stanoven
termín začátku stavby, lze zatím parkoviště užívat nadále.
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ZM v březnu souhlasilo se záměrem, aby po dokončení rekonstrukce nádraží přešly
skleněné plochy do majetku města na základě projednané smlouvy.
RM v srpnu schválila smlouvu O spolufinancování projektové dokumentace
s příspěvkem 225 000 Kč bez DPH na projekt „Zajištění bezbariérového přístupu na
nástupiště v ŽST Roztoky u Prahy“ se SŽDC.
V listopadu ZM schválilo v případě realizace investice kraje, průchodu od nádraží
do areálu SMR, aby podíl města na výstavbě podchodu byl řešen formou spoluúčasti na
projektové dokumentaci ve výši 272 855 Kč a jako spoluúčast na investici Středočeského
kraje 500 000 Kč.
Také
železničního

dráhy

opravovaly

podjezdu

a

u

krajnici

v ulici Vltavská.

Zastupitelstvo v září rozhodlo o třech úpravách projektu průtahu městem. Rozšíření
páteřní komunikace II/242 v úseku od ulice Na Panenské po ulici Na Pomezí, okružní
křižovatky

v Žalově

(Lidická/Přemyslovská)

a

okružní

křižovatky

(Lidická

/Masarykova). Tyto křižovatky budou vystavěny v rámci budoucí rekonstrukce celého
průtahu městem (Nádražní - Lidická - Přílepská). Rozhodování o rozšíření komunikace a
žalovské křižovatce bylo jednoznačné (umožnění dle dohody o pozemcích se stavebníkem
přilehlé zástavby). Po pečlivém projednání velkou většinou hlasů ZM schválilo okružní
variantu i na Tyršově nám. s tím, že vnější průměr křižovatky bude 26 metrů. Projektové
náklady na všechny změny - cca 1,3 mil. Kč.
Jedním z nejdiskutovanějších témat současnosti je otázka elektromobility. Proto bylo
s Pražskou energetikou, a.s., oddělením Elektromobilita&Smart City, uzavřeno
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memorandum o zřízení dobíjecích stanic pro elektromobily na území Roztok. Vzniknout
mají Na Koruně, v Nerudově ulici u náměstí, v Žalově v ulici U Hřiště a možná u MÚ.
Oprava Negrelliho viaduktu pokračuje:
8. května se 170 tunová ocelová konstrukce mostu během cca hodiny přesunula
z dolního parkoviště AN Florenc na místo svého konečného určení na Negrelliho
viaduktu. Nový jednokolejný most příhradové konstrukce klenoucí se nad ulicí Prvního
pluku nahradil původní dvoukolejný.

Jsme sousedé letiště a jeho provoz se nás denně dotýká. Nejvíce obtěžují noční lety, na
které má nyní letiště nastaven přísnější hlukový limit, aby to dopravce motivovalo
k nasazování tišších letadel.
Letiště Praha chce být dobrým sousedem, proto alespoň částečně dotčeným obcím
kompenzuje hluk podporou různorodých projektů.
V loňském roce byl spuštěn program podpory jazykového vzdělávání pro děti ZŠ.
Děti z okolí letiště tak mohou získat přes své ZŠ příspěvek na jazykové pobyty
v zahraničí, což naše ZŠ využívá. Na projekty spojené s environmentálním zaměřením je
určen grant Žijeme zde společně, z kterého čerpají přímo obce. Pro Roztoky je určena
každoroční částka 979 000 Kč. Na podporu zájmových sdružení, sportovních klubů, škol
i různých zájmových organizací je určen grant Dobré sousedství. Od roku 2004
investovalo Letiště Praha do lokality Roztok více než 18 000 000 Kč.
fota J. Weberová
Více informací v příloze kroniky a kapitole Město
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Bezpečnostní situace
V roce 2019 byl personální stav Městské policie Roztoky v období od 1. ledna do 30.
dubna 8 strážníků, od 1. května do 31. října 9 strážníků, od listopadu do konce roku
10 strážníků.
Z činnosti městské policie:
-

na pokutách bylo uloženo 184 250 Kč,

-

za pokutu nezaplacenou na místě 100 900 Kč,

-

projednáno bylo 666 přestupků v dopravě, vše místní úprava (parkování, zákaz
vjezdu apod.), z toho 34 přestupků bylo oznámeno odboru přestupků - oddělení
dopravních přestupků MÚ Černošice,

-

šetřeno 149 přestupků proti majetku, veřejnému pořádku, občanskému soužití a
územní samosprávě, 113 jich bylo vyřešeno v blokovém řízení a 36 oznámeno
správnímu orgánu,

-

v rámci hlídkové činnosti bylo zajištěno a následně předáno Policii ČR 24 pachatelů
trestné činnosti,

-

v rámci hlídkové činnosti bylo zajištěno a následně předáno Policii ČR 9 řidičů, kteří
řídili vozidlo po požití alkoholu a 8 hledaných osob, byla nalezena 3 vozidla
v pátrání a kontrolováno celkem 760 osob, zejména v nočních hodinách,

-

bylo provedeno 46 odchytů volně pobíhajících psů.

Podklad: Zpráva o činnosti městské policie za rok 2019

Městská policie bude nově umět přijímat MMS například se špatně parkujícími
automobily a operativně sledovat e-mailové podněty od spoluobčanů.
Vedoucí strážník, p. Vevera, přítomný na RM podal m. j. podněty na umístění
dalších kamer U křížku či k fontáně na Tyršově nám., kde partičky mladých obtěžují
hlukem tamní nájemníky.
ZM v říjnu odsouhlasilo, aby roztocká městská policie rozšířila svoji působnost i do
Únětic, a to na 2 hodiny týdně a případné nezbytné zásahy. Roztoky dostanou finanční
protiplnění.

Podklad: Zpráva o činnosti MP Roztoky za rok 2019
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Kamerový systém ve městě:
dosud jsou v Roztokách v provozu kamery: ulice Přílepská-příjezd do města, na
Koruně-výjezd z města, nově: ulice Obránců míru-Braunerova u kontejnerů, Tyršovo
náměstí.
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále HZS),
stanice Roztoky:
Během roku 2019 provedl 224 výjezdů, největší podíl mají
technické závady, odstraňování spadlých stromů a větví,
vyprošťování, dopravní nehody.
18. dubna byly prostřednictvím PČR Libčice oznámeny požáry křovisek a trávy
podél železniční trati směrem od Roztok až po Libčice. Požár byl založen v důsledku
poruchy brzdového systému jednoho z vagonů projíždějící nákladní vlakové soupravy výjezd na místo, hasičské záchranné sbory postupně prováděly uhašení jednotlivých
ohnisek požárů podél železniční trati. Ke zranění osob nedošlo.
Tentýž den byl ohlášen další požár travního porostu, a to v ulici Václava Havla,
tentokrát způsobený pyrotechnikou, zlikvidován hasičským záchranným sborem a
dořešen s podezřelými osobami.
Sbor dobrovolných hasičů (dále SDH):
Během roku 2019 měla jednotka celkem 51 výjezdů především k technickým
zásahům. Např. v Tursku , kde bylo 16. července vyhlášeno upozornění i pro občany
Roztok, poněvadž hořel sklad baterií a dým se stáčel na Roztoky. Nedoporučovalo se
větrat. Zásahu se zúčastnily oba hasičské sbory z Roztok.
V roce 2018 SDH zažádal o nové auto s cisternou za
cca 8 mil. Kč. V roce 2019 jim byla schválena dotace a
dodání bude v květnu 2020. Dodatek k dotaci doplatí město.
A začali stavět! Masarykova ulice, za hřištěm.
(Kronika 2015)
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Mladí hasiči:
Příchod čtyř nových vedoucích se promítl do práce kroužku mladých hasičů.
Pravidelné tréninky se ukázaly na umístění v několika soutěžích, navštívili pražské
hasičské stanice a pomáhají při organizaci městských akcí pro veřejnost.
Více informací v příloze kroniky.
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Zdravotnictví, sociální služby
V roce 2019 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
2
1
1
1
1
1
1
1
2

Přehled ambulantních lékařských služeb v městské nemocnici:
interní ambulance
1
praktická lékařka
1
ortopedická ambulance
2
neurologie
1
rehabilitace - ambulance
1
RTG
1
Sono, ultrazvuk
1
RHG s.r.o. spravuje i nadále 77 lůžek následné péče.
Lékařská pohotovostní služba: nejbližší Kladno, K Nemocnici 2814,
Lékařská pohotovost na letišti Václava Havla Praha, (parkovné cena 50 Kč za hodinu),
Stomatologická pohotovost: Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1.
RM v srpnu souhlasila, aby v DPS se nájemné v bytech pro příští rok zůstalo nezměněno.
V listopadu odsouhlasila RM ceník základních pečovatelských služeb, např.
poskytnutí stravy či pomoci při péči o vlastní osobu.
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Na únorové RM bylo schváleno uzavření smlouvy pro rok 2019 na poskytování
pečovatelských služeb městem Roztoky pro občany Únětic dle zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách.
Altán u domu s pečovatelskou službou neslouží svému účelu, rekreaci obyvatel DPS,
ale je využíváno a znečisťováno roztockými teenagery.
Město Roztoky pro své seniory nebo zdravotně postižené občany, kteří bydlí ve svém
domácím prostředí, připravilo tzv. seniorskou obálku, která jim může být nápomocná
v krizových situacích.
Seniorská obálka vznikla ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a
Středočeského kraje. Funguje na principu I.C.E., karta pro případ naléhavé pomoci
v případě nouze. Je to velké ulehčení pro přivolanou pomoc např. v případě dezorientace
pacienta.
V kartě by měly být potřebné údaje, které obsahově doporučili lékaři zásahových
jednotek. Nemoci, léky, jméno praktického lékaře i údaje osob blízkých. Karta, složená do
obálky musí být na přístupném místě. Naše město k formuláři seniorské obálky přidávalo
kolíčkový klips s magnetkou s logem města, vyzvednout ji lze zdarma.
Pravidla pro proplácení taxi k lékařům a do lékárny pro roztocké seniory:
MÚ umožňoval seniorům starším 65 let a držitelům průkazu pro zdravotně
postižené bez ohledu na věk s trvalým pobytem v Roztokách, získat příspěvek na
dopravu k lékaři a do lékárny po Roztokách nebo do Prahy, Velkých Přílep
(diabetologická ambulance) a zpět.
K dopravě bylo možno využít jakoukoli taxislužbu, včetně dopravní služby pro
handicapované:
-

na jednu jízdu k lékaři a do lékárny po Roztokách 50 Kč (k lékaři a zpět celkem 100
Kč),

-

na jednu jízdu k lékaři do Prahy, Velkých Přílep 100 Kč (zpět z Prahy, Velkých
Přílep dalších 100 Kč),

-

držitelé ZTP na jednu jízdu po Roztokách k lékaři a do lékárny ve výši 100 Kč,
k lékaři a zpět celkem 200 Kč.
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Příspěvek od města byl proplacen při předložení originálu dokladu o zaplacení
dopravy.
Příspěvek od města byl proplacen také při předložení originálu dokladu při využití
dopravní služby pro handicapované: Handicap Transport a Pohoda Transport.
V listopadu souhlasila RM s ukončením Licenční smlouvy č. 05 „Trojlístek sblížení
tří generací ke dni 31. 12. 2019.
Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH):
Klubovna seniorů v Havlíčkově ulici 713 byla otevřena každé pondělí a čtvrtek od
14 - 16 hodin.
Pravidelné aktivity :
-

procházky po Roztokách s holemi Nordic Walking
angličtina pro seniory
tanec pro radost
zdravotní cvičení, mozku a paměti
cvičení kardiaků,
měření tlaku, cukru v krvi, saturace kyslíku
rukodělné dílny
cestopisné přednášky
plavání v Suchdole
cvičení pánevního dna
cvičení v posilovně Via Vestra
klub paličkování
vaříme, pečeme, stolujeme
divadla
zájezdy
potravinová pomoc
BPP . bezpečí, péče, pohoda.
Jednou z aktivit SPCCH ZO Roztoky byl projekt Bezpečí, péče, pohoda (BPP), který

se věnuje především lidem, kteří již nejsou plně soběstační, žijí v domácím prostředí a
potřebují pomoci. V takových případech je největším problémem nedostatečná
připravenost, informovanost a podpora rodinných příslušníků. Nevědí na koho se obrátit,
jak na to. Ve spolupráci s místní vzdělávací agenturou iNSiGNiS, s.r.o., a Lexik,
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vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologickou poradnu, s.r.o. Výsledkem je
vzdělávací e-learningový kurz/ program Pečovatel/pečovatelka, který se uskuteční díky
grantové podpoře Letiště Praha. Pilotní kurz bude probíhat od března do srpna 2020 je
díky podpoře zdarma. Jeho hodnota je cca 8 500 Kč.
V roce 2019 byly uskutečněny tyto zájezdy ZO SPCCH v Roztokách:
Bor u Tachova-zámek, Jindřichův Hradec-zámek, Ploskovice-zámek+Litoměřice,
Bouzov-hrad, Rousínov u Brna-zámek, Chyše-zámek+areál zámku, Kost-hrad+ Sobotka,
Pardubice-zámek, Polsko, Adventní zájezd.
Již od roku 2014 je v Roztokách Domov Alzheimer, který poskytuje individuálně
zaměřenou sociální a zdravotní péči lidem s chronickým duševním onemocněním, zejména
s Alzheimerovou nemocí. V letošním roce pro ně připravili žáci naší ZŠZB hezký
program.
Více informací v příloze kroniky i v kapitole Školství.
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Školství
Školství bylo za posledních devět let a stále je prioritou města. Do ZŠ bylo
investováno více než 169 mil. Kč, do MŠ více než 48 mil. a do ZUŠ přes 4 mil. Kč.
Celkem více než 221 milionů korun, zatím vše z vlastních peněz města či dotací, bez
jakéhokoliv zadlužení. To ale stále nestačí. Proto v letošním roce bylo nutno dále
přistavovat a stavět.
Školní budovy:
Veřejné představení projektu nástavby na stávající budově ZŠ v Žalově
v Zaorálkově ulici se konalo 23. ledna v MK. Nástavba se týkala rohové části. Škola tím
získala dvě nové kmenové třídy, výtvarný ateliér, rozšíření jídelny a modernizaci
kuchyně. Došlo k vizuálnímu sjednocení celého objektu školy.
1. dubna bylo předáno staveniště, do konce prázdnin mělo být hotovo. Obědy byly
žákům dováženy z roztocké jídelny.
8. dubna byla uzavřena ulice Zaorálkova od Obránců
míru po Opletalovu a nástavba začala. ZM v květnu vzalo
na vědomí zprávu o stavu elektroinstalace ve staré budově
ZŠ, souhlasilo s předloženou nabídkou ve výši 2 218 243
Kč včetně DPH firmy Amika Ferst s.r.o., na obnovu
elektroinstalace objektu v průběhu letních prázdnin.

Zároveň byly položeny v celé budově nové datové rozvody.
RM v září souhlasila s vícepracemi na rekonstrukci ZŠ ve výši 2 mil. Kč.
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Začátek školního roku v celé ZŠZB byl proto v Roztokách posunut po schválení RM
a MŠTV na 9. září 2019.

10. října se v ZŠ v Žalově za velkého zájmu rodičů konal Den otevřených dveří, v rámci
kterého vedení
města spolu s
pí. ředitelkou
ZŠ ZB
zasadili před
školou sakuru.
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Už v květnu začala příprava přístavby školní jídelny a družiny u hlavní budovy
ZŠZB, nad rozšířenou jídelnou, 2 nové třídy. Vše bylo k dispozici škole od začátku
školního
roku.

Bohužel, hned 1. listopadu zde došlo k havárii, na dvou místech praskl přívod k
topení nové přístavby a ta byla vytopena. Dvě třídy prvňáčků byly přesunuty do budovy
školy, od nové části školní jídelny byla oddělena původní část, která zůstala funkční. Ve
školní jídelně a kuchyni byl omezený provoz, vařilo se pouze jedno jídlo. Opravy byly
rozsáhlejší (podhledy, podlahy, vysoušení). Objekt byl v záruce, takže veškeré náklady
požadovalo město na vrub zhotovitele stavby, který je uznal.
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RM v červnu schválila přístavbu jedné třídy u roztocké budovy ZŠ formou dřevěnky,
která začala v červenci za limitní cenu 3 500 000 Kč. Z důvodů výše uvedené havárie,
byla dokončena již v listopadu, aby ji mohla ZŠ hned využívat.

Je to druhá Dřevěnka u ZŠ, doplnila první z r. 2012, kdy ZŠ měla 581 žáků a 26 tříd.
Město čeká další obrovská investice do nové žalovské školy s pracovním názvem
Cihelna a tělocvičny v areálu bývalého Barumu. V polovině roku byl hotový projekt pro
provedení stavby, najít dodavatele se podařilo až na druhý pokus. Začátkem roku 2020
byla podepsána smlouva a stavba by měla trvat 11 měsíců od předání staveniště.
Mateřské školy:
Od 7. ledna byly v provozu nejnovější dvě třídy MŠ za městským úřadem
v Jungmannově ulici. U MŠ byly doplněny herní prvky.
V průběhu osmi let se podařilo otevřít osm nových tříd MŠ s navýšením kapacity o
158 míst. V současnosti je kapacita MŠ vyřešena.
V přijímacím řízení do MŠ se v letošním roce podařilo přijmout všechny děti.
Základní škola Zdenky Braunerové:
V současné době naši ZŠZB navštěvuje 945 žáků, o které se stará zhruba 110
zaměstnanců. Má 39 kmenových tříd, tj. 25 tříd 1. stupně a 14 tříd 2. stupně, čímž se
řadí mezi největší školy v ČR. I přes snahu zřizovatele zajistit dostatečné prostory jsou
neustále problémy s naplněnou kapacitou. V novém školním roce bylo otevřeno opět pět
prvních tříd se 128 novými žáky, a byl to poslední rok pro tři deváté třídy.
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Všichni žáci v prvních třídách dostali krásnou knihu, „My všichni z Roztok a
Žalova“, kterou je také možno zakoupit v MK za 175 Kč.
Zápis do 1. ročníku ZŠZB se konal 3. dubna 2019. Při zápisu nabízí ZŠ všem dětem
kurz Předškoláček. Jedná se o pět zhruba hodinových setkání, které děti stráví ve škole,
ještě před velkými prázdninami. Seznámí se tak s prostředím školy i způsobem výuky a
půjdou v září už do známého prostředí.
Školního kola Olympiády v českém jazyce se zúčastnilo 14 žáků z 8. a 9. tříd. Do
okresního kola postupují dva nejlepší, Viktorie Ventová a Johana Havlíková z 9. B.
V okresním kole Olympiády z anglického jazyka získal Ondřej Vávra třetí místo z 23
soutěžících.
ZŠZB zaznamenala úspěchy i na sportovním poli:
V přespolním běhu -

družstvo chlapců v kategorii starších žáků zvítězilo,
družstvo dívek obsadilo 5 místo,

dalším úspěchem bylo vítězství chlapců v malé kopané.
Obě soutěže spadají do sportovní ligy pořádané pod AŠSK.
Dívky z 1. a 2. tříd reprezentovaly ZŠZB v dívčím fotbalovém turnaji Prahy 6 a
okolí, který pořádala Dukla Praha. Škola postavila 2 týmy, které se umístily na 3. a 5.
místě.
Učitelé 1. stupně naší ZŠ se zúčastňují projektu Škola v pohybu, který je zaměřený
na podporu pohybových aktivit v rámci hodin tělesné výchovy a pohybových kroužků
v MŠ a ZŠ. Byly to ukázkové hodiny TV se zábavnými prvky zaměřenými na všeobecnou
pohybovou průpravu a seznámení s novým pohledem na metodiku TV. A zpětná vazba
trenéra pro učitele i žáky: „Dnešní Škola v pohybu v Roztokách u Prahy byla naprosto
perfektní. Až neuvěřitelně šikovné děti s obrovským zápalem pro hru a pohyb všeobecně.
K tomu výborné paní učitelky, kterým dle jejich zájmu určitě pohyb není lhostejný. Palec
nahoru pro všechny děti i učitele ze ZŠ Roztoky.
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V březnu ukončili žáci 2. a 3. A projekt Vzájemná úcta a láska mezi lidmi. Žáci
společně s pí. uč. L. Maruškovou a pí. uč. I. Bártovou připravili program plný písniček a
básniček, se kterým s velkým úspěchem vystoupili v Domově Alzheimer v Roztokách.
V květnu se opět uskutečnil jazykový pobyt ve Vídni, výuka probíhala v jazykové
škole ActiLingua (10 hodin) ve Vídni. S dětmi odjeli 3 učitelé. V září v rámci školního
projektu Poznáváme zajímavosti evropských měst vycestovalo 36 žáků a 4 pedagogové
do Edinburghu a v říjnu odjelo 26 žáků pátých tříd na pozvání do partnerského města
Skawiny.
Zapojením školy do projektu MAP II v regionu ORP/MČ Černošice nám byla
nabídnuta spolupráce s ostatními školami v regionu, účast na aktivitách, semináře na
míru pro učitele, výjezdy ředitelů ZŠ, nebo společná sdílení pedagogů.
Projekt Prevence pro všechny je zaměřen nejen na žáky, ale i na pedagogy,
pracovníky školy a rodiče. Na prevenci navazuje projekt O2 chytrá škola, který je zaměřen
na bezpečí při práci s digitálními technologiemi, mediální výchovu a činnosti k rozvoji
kritického myšlení. Jednou z aktivit projektu je setkání „Jak na internet“ pro seniory. Od
října proběhlo 5 setkání.
V ZŠZB se konalo krásné připomenutí výročí 17. listopadu 1989 - kapitola Město.
Školská rada - nové složení. Od ledna 2020 bude zasedat školská rada již v novém
složení, zvoleném na 3 roky. Rodiče v ní zastupují p. Kazdová, K. Kuncová a P. Nohel,
pedagogiky M. Bromovská, M. Kubánková a V. Šporclová a ZM zvolilo S. Boloňského,
V. Drdovou a T. Pařízka. Po odstoupení T. Pařízka byl zvolen do rady školy Martin
Matas.
Komunitní škola:
Je to již 5 let, kdy v Roztokách vznikla Komunitní škola, kde jsou děti od 1. do 5.
třídy nebo předškoláci. Nyní školu navštěvuje 19 dětí, výuka je od pondělí do středy,
čtvrtek je věnován kulturním, sportovním, poznávacím programům.
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Základní umělecká škola:
Začátek nového roku je každoročně v ZUŠ spojen se soutěžemi.
V letošním roce se soutěžilo v oboru komorní hry dechových a smyčcových nástrojů a
sólové a komorní hry na akordeon.
Do okresního kola dechových nástrojů bylo vysláno 8 souborů, z toho získaly:
4

1. místo s postupem do krajského kola,

3

1. místo,

1

2. místo,

navíc duo ve složení Petra Drdová-flétna a Markéta Gotschalková-klarinet bylo
vyhodnoceno jako absolutní vítěz okresního kola.
Ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře se konalo v dubnu v Liberci a naše duo
flétna a klarinet získalo v 5. kategorii 3. místo a trio lesních rohů ve složení Lukáš Vrtěl,
Emma Veškrnová, Ondřej Mráček, rovněž 3. místo.
Zásluhu na tomto úspěchu patří žákům i jejich pedagogům: flétna-Hana Šulcová, a
Marie Rozsypalová, klarinet-Bohumír Šlégl, žesťové nástroje-Jiří Fousek, violoncella
Vladimír Sůva, akordeony Monika Fukasová, literárně-dramatické oddělení Yvona
Jelénková.
Okresní kolo ve hře na akordeon i komorní hře na stejný nástroj se konalo v únoru
v naší ZUŠ. Všichni naši sólisté (celkem 3) a jeden soubor v komorní hře postoupili do
krajského kola. Bohužel se mimo našich žáků zúčastnil pouze ještě jeden soutěžící, takže
na poměření s konkurencí budou mít až krajské kolo. Ukazuje se, jak kvalitní výuka
na naší ZUŠ na akordeon i ostatní soutěžní nástroje (zobcové a příčné flétny, klarinety,
žesťové nástroje) je.
V Říčanech se uskutečnil 1. ročník soutěže pro mladé pianisty, Středočeské
pianoforte, kterého se zúčastnilo velké množství klavíristů různých věkových skupin.
V silné konkurenci získali naši žáci 2. místo a čestné uznání. Je to výsledek příkladné
pedagogické práce učitelů Moniky Fukasové a Jitky Litošové a také rodičů dětí, bez
jejichž pomoci by děti nedosahovaly těchto úspěchů.
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Z naší další činnosti:
-

v březnu se konal Komorní koncert účastníků soutěží na zámku,

-

v dubnu, byl velmi oblíbený a úspěšný Učitelský koncert,

-

v květnu, Taneční představení, v 15 choreografiích tance různých stylů vysoké
úrovně,

-

v květnu, dva Absolventské koncerty, absolvovalo 18 velmi úspěšných žáků,

-

v červnu Zahradní koncert.

Kapacita ZUŠ je už řadu let zcela naplněna (280 žáků), takže mohla ZUŠ přijmout
pouze úbytek z celkového počtu, tedy 20 žáků.
Na budově ZUŠ byly v letošním roce dokončeny práce opravou oken a výměnou
vstupních dveří.

foto J. Weberová
Více informací v kapitole Kultura a příloze kroniky
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Městská knihovna
Městskou knihovnu v roce 2019 navštívilo celkem:
z toho:

návštěvníci půjčoven a knihoven
uživatelé internetu

37 816
35 736
2 080

návštěvníci kulturních akcí

214

návštěvníci vzdělávacích akcí

313

návštěvníci on-line služeb
Výpůjčky celkem:

12 691
34 451

naučná literatura dospělým

3 973

krásná literatura dospělým

21 184

naučná literatura dětem (knihy)

873

krásná literatura dětem (knihy)

6 703

výpůjčky periodik

1 303

zvukové hudebniny

241

jiné

174

meziknihovní výpůjční služba v rámci státu

125

kulturní akce

24

vzdělávací akce

8

vzdělávací akce pro veřejnost v oblasti ICT

1

Pro srovnání v roce 2018 navštívilo knihovnu 18 495 lidí, kterým bylo půjčeno
33 982 knih.
Registrováno bylo 1 022 čtenářů, z toho do 15 let 350 čtenářů.
Kulturní akce, přednášky apod. pořádané v MK jsou uvedeny v kapitole Kultura
Více informací v příloze kroniky

62

Církve
Církev římskokatolická:
13. září byla v historickém sále roztockého zámku za účasti generálního vikáře
pražské diecéze Zd. Wasserbauera a představitelů Středočeského kraje zahájena výstava
Kněžna sv. Ludmila (více v kapitole Muzeum).
Následující 2 dny pak patřily pouti ke svaté Ludmile na Levém Hradci, která se
stala výjimečnou událostí. Svou přítomností pouť
poctil pražský arcibiskup, primas český, Dominik
kardinál Duka, byla adorace lebky kněžny sv. Ludmily
ze svatovítského pokladu. Lebka světice byla přivezena
kanovníkem a konzervátorem pražského arcibiskupství
Vl. Kelnarem na Levý Hradec a při neveřejném, ale
velmi důstojném
obřadu byla přenesena
do kostela sv.
Klimenta, kde
spočinula do nedělního
rána, kdy byla
vystavena na podium na prostranství před kostelem, kde byla
sloužena mše svatá, za velké účasti veřejnosti, osobností církevního a veřejného života,
zástupců kraje a starostů sousedních obcí.

fota farnost Roztoky

Malou vložkou bylo otevření Vyhlídky sv. Ludmily nad Vltavou kardinálem Dukou
a starostou J. Jakobem. Za
realizaci děkujeme architektu
Ondřeji Smolíkovi, Martinu
Rynešovi a místostarostovi
Mgr. Tomáši Novotnému.
fota J. Weberová
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Za krásného počasí bylo odpoledne zakončeno přednáškou a diskusí veřejnosti
s odborníky na raný středověk - archeoložkou N. Profantovou a historikem prof. J.
Roytem.
Organizátorem celé akce byla roztocká farnost, spolek sv. Ludmila 1100 let a město
Roztoky.
Vyvrcholením svatoludmilských oslav v letošním roce byla konference uspořádaná
Středočeským muzeem a spolkem Svatá Ludmila 1100 let, která se uskutečnila 24. října
2019 v Historickém sále roztockého zámku.
Odpoledne byla připravena pro účastníky exkurze na Levém Hradci, která byla
zakončena v kostele sv. Klimenta.
V listopadu uplynulo dvacet let od doby, kdy se ujal pastorační služby v roztocké
římskokatolické farnosti p. Petr Metoděj Bubeníček. Na místě duchovního správce
nahradil Aloise Kánského, který byl přeložen do holešovické farnosti u sv. Antonína.
Okouzlil ho Levý Hradec, sídlo kněžny sv. Ludmily a jeho iniciativou byla založena
na Levém Hradci tradice svatoludmilských poutí. Naplněný farní kostel o nedělních
bohoslužbách je důkazem, že si našel cestu k věřícím a oni k němu. Přejeme mu dobré
zdraví a mnoho sil do dalšího období.
Do roztocké farnosti patří m.j. také Libčice a tím i libčický kostel sv. Bartoloměje,
který slavil 19. srpna 250 let od jeho vysvěcení. Vzácnou součástí vybavení kostela je
mohutný zvon Bartoloměj z roku 1629, ještě z původní gotické stavby.
Chloubou kostela je také krásný betlém z roku 1924 s 50 figurkami.
Více informací v příloze kroniky a v kapitolách: Město, Život, Kultura, Muzeum.
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Církev československá husitská (CČSH):
Husitská diakonie CČSH v Roztokách již 18 let nabízí pomoc osamělým, nemocným
a jejich rodinám, lidem v těžké životní situaci. Pastorační asistentka dohlédne u
nemocných, doprovodí k lékaři, pohovoří apod., dle potřeby.
RM v dubnu schválila CČSH v Roztokách jednorázový příspěvek ve výši 6 000 Kč
na zajištění automobilu pro služby seniorů a handicapovaných.
Na paní farářku ThMgr. Jarmilu Kučerovou se mohou zájemci obrátit o jakoukoli
duchovní službu - křest, biřmování, sňatek, pohřební rozloučení, návštěvu blízkého
doma, v nemocnici, v Domově Alzheimer, domově pro seniory či jiném zdravotnickém
zařízení.
I v letošním roce organizovala CČSH sbírky humanitární pomoci (boty, povlečení,
ručníky, deky, peřiny, drogerie apod.) 22. března 2019, věci čisté a v pytlích,
a 18. října - zimní oblečení, boty, deky, hygienické potřeby apod. pro Ukrajinu.
Každý čtvrtek odpoledne se v Husově sboru konaly Kavárničky pro seniory na
popovídání, každý první čtvrtek v měsíci bylo zpívání s harmonikou.
5. prosince se konala v Husově sboru, mikulášská nadílka, kde paní farářka Jarmila
Kučerová představila svoji budoucí nástupkyni.
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foto J. Weberová

Kultura
Pokračování výstav z roku 2018 ve Středočeském muzeu (dále SMR):
-

do 6. ledna, Kašpárkův svět,

-

do 3. února, Historické vánoční ozdoby,

-

do 3. března, Prima sezóna, interiérový a oděvní design první republiky.

Rok 2019:
-

19. ledna, 10. skautský ples, tělocvična ZŠ Žalov,

-

22. ledna, Digitální občan, seminář, Městská knihovna (dále MK),

-

24. ledna, Island, země ohně a ledu, cestopisná přednáška, Klub seniorů,

-

26. ledna, Kaliméra aneb Vid Charlesi?, tělocvična Žalov,

-

29. ledna, Petr Nohel, Je libo erb?, MK,

-

31. ledna, Černobílý svět Jitky Kašparové, Klub seniorů,

-

10. února, Kočičí pohádka, Liduščino divadlo, hotel Academic,

-

10. února, Tchyně na zabití, hotel Academic,

-

14. února, Tajemství koučinku, seminář, MK,

-

16. února, Masopust, SMR, Holý vrch,

-

17. února, Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje, SMR,

-

19. února, PhDr. Tomáš Bandžuch, Bomby, uhlí, syfilis, MK,

-

21. února, Cestopisné setkání, Nový Zéland, Klub seniorů,

-

22. února, Deskohraní, MK,

-

23. února, Tradiční maškarní ples, hotel Academic,

-

23. února, Pexesáda - Okrašlovací spolek, restaurace Na Růžku,

-

8. března, Jan Felkl, zakladatel a majitel továrny na glóby, SMR, do 8. 9.

-

9. března, Vysočany v Roztokách, modelová železnice, Klubovna KŽM,

-

14. března, Žena a finance, MK,

-

19. března, Narwowi, Trekking v indickém oceánu - přednáška, MK,

-

20. března Marika Singers pro UNICEF, hotel Academic,
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-

21. března, Filipiny trochu jinak, cestopisné setkání, Klub seniorů,

-

21. března, Literární pořad z díla Karla Čapka, MK,

-

22. března, Sbírka šatstva pro Ukrajinu, CČSH,

-

24. března, Tři pohádky, spolek Kvítko, sokolovna předsálí,

-

26. března, Renata Bartková, Zahrady, které patří dětem, MK,

-

28. března, Komorní koncert ZUŠ, SMR,

-

30. března, Pexesáda - turnaj v Pexesu, Hostinec Na Růžku,

-

1. dubna, Vynášení smrti, Roztoč, U přívozu,

-

4. dubna, Generace dětí a vnoučat - jak jim rozumět, Klub seniorů,

-

4. dubna, Črty uhlem, Koncert k zahájení výstavy, SMR,

-

5. dubna, J. B. Foerster - hudební skladatel z okruhu Z. B., SMR, do 3. 11.,

-

7. dubna, Pinocchio, loutkové představení, hotel Academic,

-

7. dubna, Hovory „W“, talkshow s Jiřím Werichem Petráškem, hotel Academic,

-

11. dubna, Koncert Pražského kytarového orchestru a ZUŠ, SMR,

-

13. dubna, Kuličkiáda, TK Draci, park a hřiště v Tichém údolí,

-

13. dubna, Vysočany v Roztokách, modelové železnice, Klubovna KŽM,

-

14. dubna, Velikonoční dílny a loutkové představení, SMR,

-

14. dubna, Local Vocal, koncert Levý Hradec,

-

16. dubna, Učitelský koncert, koncert učitelů ZUŠ a jejich hostů, SMR,

-

16. dubna, Líheň a líhnutí kuřátek, MK, do 18. 4.,

-

17. dubna, Hravé čtení s Adélou, MK,

-

18. dubna, Zelený čtvrtek, Mše svatá na památku Večeře Páně, Roztoky,

-

18. dubna, Pomáháme jógou, MK,

-

18. dubna, Cestopisné povídání, Norské hory a krásy přírody, Klub seniorů,

-

19. dubna, Velký pátek - Památka umučení Páně, Roztoky,

-

20. dubna, Ranní chvály se čteními, Levý Hradec,

-

23. dubna, Leoš Kýša - Konspirační teorie. Falešné zprávy a náš mozek, MK,
25. dubna, Pietní vzpomínka na oběti transportu smrti, LH, nám. 5. 5., nádraží,

-

25. dubna, Večer pro potěšení, MK,

-

26. dubna, Zachuchleno, Příběh animace, SMR, do 26. 1. 2020,
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-

27. dubna, Tradiční slet čarodějnic, hřiště Žalov,

-

27. dubna, Pletení košíků z pedigu, MK,

-

27. dubna, Jarní akvarel, Roztoč,

-

2. května, Psychosomatika, přednáška, Klub seniorů,

-

3. května Svatovojtěšská pouť, Mše svatá, vigilie, Levý Hradec,

-

4. května, Svatovojtěšská pouť, Poutní mše svatá, Levý Hradec,

-

8. května, Veteráni 2019, 40. ročník soutěže elegance historických vozidel, SMR,

-

9. května, Jak náš mozek zkresluje, seminář, MK,

-

11. května, Bleší trh u kostela, Nám. 5. května,

-

18. května, Vysočany v Roztokách, klubovna KŽM,

-

18. května, Festival Zámeček, hudební festival, Zámecký park SMR,

-

21. května, Hana Lohrová - Santiago a Asissi, přednáška, MK,

-

25. května, Den indické kultury, SMR,

-

25. května, Frisbee - sportovní den, Roztoč, Park na Tyršově náměstí,

-

29. května, Hravé čtení s Adélou, MK,

-

30. května, Koncert Jitky Vrbové, SMR,

-

31. května, Dětský den, Tyršovo náměstí,

-

1. června, Pohádkový les, Tomíci, Tiché údolí za Maxmiliánkou,

-

2. června, Svět pod mikroskopem, výtvarné kroužky, Roztoč, SMR,

-

3. června, Královničky, atelier Jungmannova, Roztoč,

-

5. června, Představení nové budovy MU, MK, ZUŠ, MK,

-

7. června, Muzejní noc, SMR,

-

8. června, Dětský den s myslivci, Holý vrch v Úněticích,

-

8. června, Bleší trh na Tyršově náměstí,

-

9. června, Jarní koncert, irská a severská hudba, Husův sbor CČSH,

-

12. června, Hravé čtení s Adélou, MK,

-

15. června, Vysočany v Roztokách, Klubovna KŽM,

-

15. června, Pivní slavnosti, Tyršovo náměstí,

-

16. června, Svátky hudby, Filharmonický komorní orchestr, SMR,

-

18. června, Zahradní slavnost Roztoč, Levý Hradec,
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-

21. června, Muzička - Svatojánské posezení u cimbálu, farní zahrada, Roztoky,

-

27. července, Smím prosit?, divadelní představení, SMR,

-

21. srpna, 13. ročník Dobytí vrchu Řivnáč, restaurace Na Hřišti,

-

5. září, Bohemian Rhapsody, letní kino v areálu Sokola,

-

13. září, Kněžna sv. Ludmila-stř.Čechy, kolébka národních patronů, SMR, do 1.12.,

-

11. října, Kuchyňky a pokojíčky, aneb jak bydlely panenky, SMR, do 9. 2. 2020,

-

18. října, Sbírka humanitární pomoci pro Ukrajinu, CČSH,

-

19. října, Láska vše přetrvá, Literární pořad, MK,

-

19. října, Mezinárodní den archeologie, SMR,

-

19. října, Krása ukrytá v bronzu, poklady středních Čech, SMR, 29. 3.2020,

-

20. října, Pohádka Skřítek Třešnička a červené jablíčko, Liduš. div., sokolovna,

-

20. října, Dvorky - prodej potřebných i nepotřebných věcí ze dvora, TU, Kroupka,

-

23. října, Hravé čtení s Adélou, MK,

-

23. října, Cestopisné setkání, Londýn, Klub seniorů,

-

24. října, Konference Kněžna sv. Ludmila, SMR,

-

28. října, Den Středočeského kraje, SMR,

-

7. listopadu, Matka v české poezii, literární pořad, MK,

-

7. listopadu, Televize lže, jako když tiskne, film. pásmo k 17. listopadu, SMR,

-

16. listopadu, Vysočany v Roztokách, Klubovna KŽM,

-

17. listopadu, Město Roztoky slaví 30 let svobody, Tyršovo náměstí,

-

17. listopadu, Úsvit světla, hudební pásmo, hotel Academic,

-

19. listopadu, Český učitel tři měsíce v indických školách, MK,

-

20. listopadu, Botanické poklady okolí Roztok a jak o ně pečovat, MK,

-

21. listopadu, Televize lže, jako když tiskne, film. pásmo k 17. listopadu, SMR,

-

21. listopadu, Jen pár slok…Jaroslava Seiferta, MK,

-

24. listopadu, Dokážeme se zbavit stresu, MK,

-

24. listopadu, O holčičce, která zlobila, hotel Academic,

-

24. listopadu, Slaměný klobouk, divadlo, hotel Academic,

-

28. listopadu, Marný boj proti CO2, přednáška, MK,

-

30. listopadu, Výroba adventních věnců, MK,
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-

1. prosince, Koncert cimbálové kapely Muzička k 30. výročí OF, SMR,

-

1. prosince, Rozsvícení vánočního stromu, vánoční trhy, Tyršovo náměstí,

-

7. prosince, Mikulášský karneval s Beruška bandem, hotel Academic,

-

8. prosince, Adventní neděle v SMR,

-

12. prosince, Adventní koncert s Kateřinou Englichovou, SMR,

-

15. prosince, Slyšte,slyšte, pastuškové, Divadélko Kvítko, přísálí TJ Sokol,

-

15. prosince, Marika Singers - koncert, hotel Academic,

-

17. prosince, Vizmeš pacholíčka - vánoční literární pořad, MK,

-

19. prosince, Vánoce aneb cesta do Betléma, Dřevěné divadlo J. Hrubce, SMR,

-

20. prosince, Pojďme spolu do Betléma, Roztocké děti, hotel Academic,

-

21. a 22. prosince, IV. neděle adventní, Levý Hradec, Roztoky,

-

22. prosince, Česká mše vánoční J.J.Ryby, tělocvična ZŠ Roztoky,

-

23. prosince, Živé jesličky, Levý Hradec,

-

24. prosince, Štědrý den v Husově sboru, četba vánočního příběhu, CČSH,

-

24. prosince, Štědrý večer, Štědrovečerní mše svatá, Roztoky,

-

24. prosince, Vítání Štědrého na palouku U Sodomů, Žalov,

-

25. prosince, Slavnost Narození Páně, Roztoky,

-

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

-

28. prosince, Svátek Svaté rodiny, Levý Hradec,

-

31. prosince, Mše svatá a Te Deum s požehnáním, Levý Hradec.

Ateliér JoE:
Nabízel výtvarné kurzy pro děti od šesti let a studenty.
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Studio Po špičkách:
Tanečnice Studia se zúčastnily Krajské přehlídky dětský skupin scénického tance pro
Středočeský kraj, kde byly velmi kladně hodnoceny porotou i diváky.
Druhá skupina získala ocenění se svou choreografií Co se nahlas neříká, za volbu
tématu a hudebně - pohybovou náladu a choreografie 1. skupiny O naději byla oceněna
Za poetické dívčí trio.
Slavnostní zakončení školního roku proběhlo na poli v oblasti Solníků s Tancem
v mezích.

V Roztokách také sídlí Liduščino divadlo. Je to profesionální zájezdové divadlo
/složené z vystudovaných herců), zaměřené na tvorbu pro děti a mládež. Z našeho města
vyjíždějí jako hosté do městských divadel od Karlových Varů po Frýdek Místek. Za 20
let uskutečnili 39 premiér. Ročně odehrají kolem 160 představení na divadelních scénách,
kulturních zařízeních i venku po celé ČR.
V letošním roce účinkovali i v našem městě s Kočičí pohádkou v hotelu Academic, na
festivalu Festero a na podzim v malém sále sokolovny s pohádkou Skřítek Třešnička a
červené jablíčko.
Začátkem

září

instaloval

v podchodu pod tratí při vstupu do
areálu Středočeského muzea svoji
fotografickou výstavu Jan Žirovnický
pod názvem „Moje Roztoky“. foto J. Weberová
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Na 20 fotografiích ukázal dvacetileté období v Roztokách v různých podobách i
ročních obdobích.
8. září se v Roztokách, v prostorách zámeckého parku konal již druhý ročník Design
a hand market. Po celý den od 10 - 17 hodin tam bylo nabídnuto více než 50 stánků
českých designerů, kapely, divadla, workshopy, delikatesy, za krásného počasí. Vstup
zdarma.

Více informací v příloze kroniky

foto J. Žirovnický
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Muzeum
V letošním roce se konaly ve Středočeském muzeu dvě události, přesahující jeho
výstavní činnost.
28. srpna se uskutečnilo položení základního kamene k vybudování interaktivní
archeologické expozice Stopami věků, která vyroste v areálu Středočeského muzea za tři
roky. Nová expozice se současnou realizací kompletní obnovy dalšího objektu v areálu
muzea je budována s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj, Ministerstva pro
místní rozvoj a Středočeského kraje s předpokládanou cenou 76 milionů Kč. Pomocí
nejmodernějších technologií zefektivní a rozšíří možnosti prezentace archeologických,
přírodovědných,
historických,
uměleckých

a

národopisných
fondů

muzea,

přesahující
region středních Čech.

foto SMR

Středočeské muzeum ve spolupráci se Spolkem Svatá Ludmila
1100 let připravilo výstavu Střední Čechy, kolébka národních patronů.
Výstava se věnovala počátkům českého státu a nejstarším domácím
světcům sv. Ludmile, sv. Václavovi, sv. Vojtěchovi a sv. Prokopovi.
Tato výstava se konala v Roztokách od 13. září do 1. prosince. Jako
putovní, byla dále přebírána

dalšími muzei a institucemi.
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V návaznosti na výstavu uspořádalo Středočeské muzeum a Spolek svatá Ludmila
1 100 let konferenci, která se konala 24. října 2019 v historickém sále zámku pod názvem
Kněžna svatá Ludmila 1100 let.
Po vyslechnutí přednášejících byla připravena exkurze na Levém Hradci, s největší
znalkyní lokality Kateřinou Tomkovou a archeologem SMR Petrem Novým. Podle
posledních poznatků se potvrdilo, že kromě prvního levohradeckého předhradí, končícího
zhruba

u

točny

autobusu,

pokračovalo

ještě

druhé,

až

ke

křižovatce

Přemyslovské/Komenského s ulicí U zastávky a Muhlbergerova. Exkurze byla
zakončena v kostele sv. Klimenta.
Z výstav ve Středočeském muzeu:
Od 8. března do 8. září uspořádalo Středočeské muzeum v Roztokách (dále SMR) a
Geografická sekce Přírodovědecké fakulty UK výstavu u příležitosti 202. výročí narození
Jana

Felkla,

zakladatele

a

majitele

továrny

v Roztokách, která byla největší rakousko-uherskou
manufakturou. Vyráběla největší glóby v 8 velikostech,
10 provedeních a 17 světových jazycích, tiskli se zde i
první glóby v národních jazycích, české, polské a
maďarské i další pomůcky. Exportovali do Evropy i do zámoří, jejich výrobky byly
oceněny na mnoha světových výstavách a získaly kredit předepsaných učebních pomůcek
c.k. ministerstva pro vyučování.
Na výstavě Fenomén Felkl bylo prezentováno více než 60 glóbů vyrobených v letech
1855-1947, litografické desky, archivní dokumenty a fotografie. Autorkou textů a
katalogu byla PhDr. Mgr. Eva

Novotná, ředitelka Mapové sbírky

PřF UK v Praze.
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Připomenutím

hudebního

skladatele J. B. Foerstera z okruhu
Zdenky

Braunerové,

spojené

s

otevřením jejího ateliéru pro letní
sezonu 2019, byla od 5. dubna na
zahradě Braunerova mlýna výstava Josef Bohuslav Foerster,
která provázela návštěvníky do 3. listopadu.
Další výstavou s velmi zajímavou tématikou byla výstava Zachuchleno - Příběh
animace / animace příběhu, která se animací zabývala ve svém širokém vzdělávacím
záběru. Interaktivní výstava byla inspirována počítačovou hrou Chuchel a měla bohatý
doprovodný program. Probíhala od 26. 4. 2019 - 26. 1. 2020. Do konce roku 2019 ji
zhlédlo 7 158 návštěvníků.

Od 6. září probíhala výstava Kuchyňky a pokojíčky aneb jak bydlely panenky, kterou
do 31. prosince navštívilo 1 959

návštěvníků. Výstava se

konala do 9. února 2020.
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Na Mezinárodní den archeologie byla
otevřena výstava
Krása ukrytá v bronzu,
do 29. března.

Na druhou adventní neděli se

konala

Adventní

neděle

v muzeu s programem dílničkou i

trhem na nádvoří muzea.

Po ukončení provozu Kafírny Pro Vás se vzápětí ujala pohoštění návštěvníků
Kavárna Kofííí, která působila v SMR do konce roku 2019.
Celková návštěvnost SMR v roce 2019: 27 956 návštěvníků.

Salon Zdenky Braunerové, z.s. a kavárna
Kofííí uspořádali výstavu uměleckých
fotografií roztockého rodáka Attily Zinčaka,
studenta digitálního designu UTB ve Zlíně.
Fotografie byly vystaveny nejen v kavárně
Kofííí a SMR, ale od

poloviny dubna oživily nyní

dost smutnou Nádražní

ulici.

Snímky zobrazují město,

jaké opravdu je.

fota J. Weberová
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Attila Zinčak uspořádal také Work shopy pro žáky ZŠZB, kteří by se chtěli věnovat
digitální fotografii pod názvem „Učím se vidět“. Učili se základním kompozičním
principům ve fotografii, práci s barvou a schématy, historii, ale i dnešní trendy ve
fotografii. Vždy následovalo focení v terénu, nejprve na volné téma „abstrakce“, později
„abstraktní portrét“. K fotografování většinou děti používaly mobilní telefon.
Vyvrcholením byla jednodenní podzimní výstava prací umělce-fotografa a jeho
„žáků“ na podzimní akci Salonu ZB na půdě SMR. Organizaci ve škole se ujala Mgr.
Petra Červinková.

fota J. Žirovnický

Spolupráce Attily Zinčaka se ZŠ bude pokračovat i v příštím školním roce.
V roce 2019 vydalo SMR, v rámci své publikační činnosti Středočeský vlastivědný
slovník, svazek 37/2019.
Více informací v kapitole Kultura a příloze kroniky.
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Roztoč
V letošním roce se konal v Roztokách již dvacátý druhý Masopust. Nejprve se koná
masopustní obchůzka, která se koná vždy před průvodem,
tentokrát 9. února. Je to klasická obchůzka po domech,
kdy masopustní maškary obcházejí vybranou část Roztok,
hrají a tančí, trochu sní a trochu vypijí, ale hlavně
povinšují navštíveným domácnostem do dalšího roku.
Obchůzka je den, kdy masopust přijde za lidmi, a za týden
mohli lidé přijít za masopustem na masopustní
průvod.
Masopustní průvod má pevně v rukou
masopustní výbor ve kterém jsou lidé, kteří umí
řídit, realizovat a hlavně fungovat. Existuje i
roky opečovávaná masokniha zkušeností, plánů,
nápadů, reflexí a zpětných vazeb z každého dalšího masopustu, kde je uložena
organizační paměť masopustu.
Velkou nálož příprav a organizace spočíval zhruba na 200 dobrovolnících s 2000 2500 dobrovolnickými hodinami. Vše, co jde, se dělá vlastními silami. Hlavně chybí
nedostatek zázemí v Roztokách, chybějící sál. Dříve chodil masopust do Únětic a
rozložil se mezi Sokolovnu a Kravín, nyní se již několik let půjčuje a staví velké
zateplené šapitó.
Roztocký masopust má tajemnou sílu, která lidi spojuje a stmeluje, navazuje na
tradice. Je to velkým kruhovým tancem
na Holém vrchu, místem s nejstarším
osídlením?
Maškary se v poledne 16. února
setkali na roztockém zámku, prošli
městem Roztoky, spojili se s Únětickými
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a Suchdolskými tancem na pláni na Holém vrchu a zakončili svou cestu zábavou
v pravém a nefalšovaném vyhřívaném šapitó.
18. června se
roku

konala na závěr školního

Zahradní

slavnost na Levém Hradci.

Na louce u kostela

stálo bílé šapitó a v něm se

na několika podiích

představily

z tanečních

dramatických

a

hráli muzikanti i

děti
kroužků,

celé kapely, promítaly se

animované filmy, výběr z celoročního snažení.
Uvádím pouze názvy oborů Roztoče, které otevíral pro
děti i dospělé ve školním roce 2019/20. V každém oboru
bylo obsaženo různé množství kroužků: Studio Anima
Roztoč aneb Animační obor, Dramatický obor, Výtvarný
obor, Hudební obor, Jóga, Taneční obor, Ostatní, Pro
nejmenší.
Lektorka Roztoče (Rezekvítek) vyhrála soutěž mladých skladatelů České
Filharmonie.

V listopadu se konal
Svátek světel
tentokrát na Levém Hradci,
téma, upálení Jana Palacha.

29. a 30. listopadu v Roztokách Vánoční knihkupectví, které pokračovalo
v Úněticích,
14. prosince se konaly Vánoční trhy dětských prací,
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23. prosince Živé jesličky, kdy se přicházelo z několika stanovišť v Roztokách, aby se
všichni sešli na Levém Hradci.

Více informací v kapitole Kultura a příloze kroniky

fota Jakub Souček
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Okrašlovací spolek
23. února uspořádal Okrašlovací spolek v žalovské Hospodě Na Růžku první Pexesádu
dětí i dospělých, kde se sešlo nečekaně mnoho účastníků. Nehrálo se na vítězství, ale na
počet nasbíraných dvojic v časovém limitu. Spolek se rozhodl uspořádat tento turnaj nejen
proto, aby byla dětem nabídnuta alternativa k počítačům a facebooku, kde se třeba znají
pouze virtuálně, ale aby i dospělí prověřili mozek.
V dubnu byla organizována účast na akci Ukliďme Česko 2019! V letošním roce se
uklízelo v Žalově, od Tesca k novostavbám, podél cesty k vysílači a dále.
1. září organizoval Okrašlovací spolek spolu s městem Roztoky a Středočeským krajem
11. ročník řemeslnických trhů FESTERO 2019 na Tyršově náměstí.
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Lexik
Pro rok 2019 měl Lexik i Insignis připraven bohatou nabídku kurzů a dalších
nabídek:
Kurzy Logopedie nebo Logopovídání - rozvíjení řečové schopnosti, kurzy ruštiny,
francouzštiny, němčiny, angličtinu pro 2. stupeň ZŠ, němčinu pro děti nebo přípravku na
přijímačky na víceletá gymnázia i zkoušky nanečisto, zcela novým kurzem byla
španělština pro mírně pokročilé dospělé i studenty.
Další nový kurz byl Jak na český pravopis, kurz vhodný i pro Slováky, žijící v ČR.
Stále běžela bohatá nabídka kurzů Chůva pro děti a Asistent pedagoga, oba kurzy
probíhaly e-learningovou formou se dvěma prezenčními dny,
nebo Kurz pro všechny rodiče, prarodiče, pedagogy i nepedagogy, který učil, jak se
zachovat a postupovat při úrazech dětí, nebo v životě ohrožujících situací.
Mezi novinky patřil i kreativní kurz malování pro anglicky mluvící dospělé i mládež.
Pokud rádi hrajete deskové hry, mohli jste se přidat do Klubu Dobrodruhů.
Intenzivní vzdělávací kurzy probíhaly i v létě.:
-

angličtina, Jak se neztratit ve světě,

-

angličtina zaměřená na prázdninové fráze a témata.

Prázdninová školička:
-

pro žáky 1. stupně ZŠ, 3 hodiny dopoledne, vhodné i pro děti se specifickými
potřebami,

-

Letní angličtina „Jak se neztratit ve světě“,

-

angličtina na dovolenou, intenzivní rychlokurz,

-

čeština pro dospělé cizince, 3 hodiny po práci, psaná i mluvená čeština,

-

Czech for foreigners - dospělí,

-

RPG Příběhy Impéria - zejména pro středoškoláky, rozvoj sociálních dovedností,
schopnost komunikace, prezentace a práce ve skupině,

-

Relaxace před spaním a zklidnění během pár minut.
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I v letošním roce se konaly letní tábory:
-

Malý objevitel pro děti od 5 do 8 let,

-

RC Freeride Land od 7 do 15 let s vlastním rádiově řízeným autem, který byl plný
expedičních výletů, jízd ve freeride parku a klubových závodů.
S novým školním rokem otevřel Lexik Busines English, dospělým na rodičovské

dovolené, kteří se chtěli s angličtinou setkávat byla poskytnuta 10% sleva ze školného,
dále jazykovou průpravu němčiny, francoužštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny i
japonštiny.
Příprava na přijímací zkoušky nejen na osmiletá, ale nově i na čtyřletá gymnazia.
Stálá byla nabídka na logopedii, logopovídání a nově i grafomotoriku.
Insignis nabízel kurzy: Chůva jako profese, Asistent pedagoga a Kurz První pomoc
dětem.
V novém školním roce byl pro malé školáky, děti z 2. až 4. tříd v domácím
vzdělávání celotýdenní dopolední výukový program Domškoláček. Byl určen pro děti,
které se vzdělávají doma a jejichž rodiče potřebují s výukou průběžnou pomoc i pro děti,
kterým vyhovuje menší kolektiv a individuální přístup. Rodičům byla nabídnuta pomoc
při přípravě na povinné přezkušování v rámci individuálního vzdělávání.
Naše další aktivity v novém školním roce:
-

Grafomotorika pro předškoláky od 4 let,

-

Meditace, zvolnění našeho uspěchaného života,

-

Španělština pro začátečníky - děti 2. stupeň ZŠ,

-

business ruština s lektorkou,

-

business angličtina.

V září byly otevřeny tři e-learningové kurzy:
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-

Chůva jako profese (rekvalifikační kurz zakončený státní zkouškou),

-

Asistent pedagoga,

-

První pomoc dětem (prezenční jednodenní kurz).
Kurzů se mohou zúčastnit zájemci z celé republiky. Účastníci se vzdělávají sami

podle svých časových možností, a to v prostředí webové aplikace, v níž se studentům
postupně odkrývají jednotlivé moduly, každý ukončený testem (pro lepší orientaci
v probírané látce). Studium je flexibilní a není nutno nikam pravidelně dojíždět, stačí
počítač a přístup na internet.
Více informací v příloze kroniky.
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Sport
Sportovní aktivity letošního roku byly zahájeny 51. ročníkem pochodu Tříkrálová
Okoř, 5. ledna na obvyklých trasách, programem na Okoři a v cíli hezkým uvítáním.
1. června roztocké turistické oddíly mládeže pozvali děti do 7 let, jejich rodiče a
prarodiče na tradiční procházku lesem plným překvapení, Pohádkový les. Od torza
Maxmiliánky začínala trasa plná pohádkových postav, soutěží a výzev pro skoro tři
stovky prcků s rodiči.
TJ Sokol:
Roztocká TJ byla založena v roce 1905. Nyní je Sokol v Roztokách výhradně
sportovní organizací. Váží si historie a tradic, ale o vzdělavatelskou činnost a akce typu
sokolského sletu nemají místní členové zájem, ale nejenom nyní.
TJ Sokol Roztoky sdružuje 672 členů, převážně občanů Roztok, z toho 505 dětí a
167 dospělých, 9 sportovních oddílů, 28 všech trenérů mládeže.
Největší jsou oddíly volejbalu, atletiky a všestrannosti. Mezi menší oddíly patří
nohejbal, kulturistika, basketbal nebo badminton, v posledních letech se výrazně
rozrostly oddíly stolního tenisu a florbalu.
V dubnu se konala volební valná hromada TJ, na níž byl zvolen sedmičlenný výbor
pro příští 3 roky. Až na jednu výjimku má nové vedení stejné složení jako v posledních
letech. Starostou byl zvolen Martin Švarc, místostarostou Ivo Cihlář, jednatelem Petr
Šturm a hospodářkou Pavlína Saljič. Ve výboru dále pracují Lenka Švecová, Jakub
Lukáš a jediným nováčkem, který už ale v minulosti ve výboru pracoval, je Martin
Matas. Všichni byli zvoleni valnou většinou účastníků.
Největší téma valné hromady bylo navýšení členských příspěvků. Starosta TJ: „Výše
příspěvků by měla být nezanedbatelnou součástí rozpočtu, aby členové TJ cítili za chod
organizace odpovědnost, ale nikdo z nás si nepřeje, aby sport byl dostupný jen
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ekonomicky silným rodinám“. Zvítězila proto varianta relativně mírného navýšení
ročního příspěvku o tři sta korun na 1000 Kč pro děti a seniory a 1500 Kč pro dospělé.
TJ hospodaří s ročním rozpočtem 2 200 000 Kč, za rok 2019 činily vybrané členské
příspěvky 470 800 Kč.
Vylepšení rozpočtu v posledních letech přinesla TJ i skvělá práce trenérů mládeže.
Ministerstvo školství podporuje oddíly dětí v závislosti na tom, jak sportují často,
s jakými výsledky a kolik jich v organizaci je. Nárůst zájmu mezi dětmi v Roztokách byl
před několika lety tak velký, že se stala věc v jiných částech republiky zcela ojedinělá roztocké oddíly mládeže musely odmítat nové zájemce. Situace v oddílech dětí se výrazně
zlepšila až otevřením nových tělocvičen v ZŠ. Bez možnosti jejich využití by neměly děti
kde trénovat a hrát zápasy. Vedení města a ZŠ umožňuje oddílům mládeže TJ využití
tělocvičny za akceptovatelnou výši nájemného. Občané Roztok a Úholiček mohou zase
pro svůj běžecký trénink zdarma využívat atletickou dráhu (loňská největší investice)
vždy v úterý, středu, sobotu a neděli mezi 18. a 20. hodinou. Je to jedna z částí smlouvy
s městem, které rekonstrukci dráhy podpořilo. Podmínkou je dodržování provozního řádu,
k těm nejdůležitějším zásadám je použití sportovní běžecké obuvi a vyvarování se běhu
v první vnitřní dráze. Ta je totiž nejvíce namáhaná při závodech.
Částka, kterou město poskytuje na provoz pokrývá jen asi 10% našeho rozpočtu, ale
podporuje naše investice. Všechny projekty děláme maximálně transparentně a ve
spolupráci s radnicí i zastupiteli.
(Volně z rozhovoru starosty TJ pro časopis Odraz).

Lehká atletika:
Vrcholem zimní sezóny byly přebory Středočeského kraje, kterých se oddíl atletiky
zúčastnil ve všech mládežnických kategoriích, od mladšího žactva po juniory.
Nejlepší výsledek byl titul přeborníka kraje ve skoku vysokém a stříbrná medaile
v běhu na 60 m překážek pro Tomáše Hanouska, který se tak kvalifikoval na mistrovství
republiky v kategorii staršího žactva, kde obsadil 4. místo ve skoku vysokém a 8. místo
v běhu na 100 m překážek.
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Dalším úspěchem na mistrovství republiky byl start štafety v běhu na 4x60 m ve
složení Obst, Saint-Bonnet, Píka, Klusoň, kteří v nabité konkurenci obsadili 13. místo.
Celkově má oddíl přes 200 atletů, což vyžaduje obětavou a skvělou práci trenérů ve
složení: Hanousková, Veselá, Sýkorová, Kratěnová, Matasová, Obstová, doplněni
trenérskými elévy: Dvorčukem, Andresem a Kubánkem. Vysokou trenérskou úroveň
ocenil Český atletický svaz tím, že nás v roce 2019 zařadil do sítě Sportovních center
mládeže. Všechny těší a pomáhá stálé povzbuzování od pana Tomišky a „našich“
rozhodčích Prokeše a Ryšána.
Velkým úspěchem pro atletický oddíl bylo úspěšné pořádání závodů v rámci soutěží
Českého atletického svazu. Atletický oddíl ve spolupráci se ZŠ v Roztokách a Žalově a
ZŠ Rudná uspořádal závody Poháru rozhlasu - okresní kolo.
Další uspořádaný závod byl Přebor atletických přípravek Středočeského kraje (děti
do 11 let) 31. května v Roztokách za účasti 200 atletů. 22 družstev soutěžilo o vítězství
v disciplínách 50m překážek, skok do dálky, hod raketkou a štafeta 8x 50 m.
Atletiku v Roztokách podporují firmy EATON a DEKONTA a velmi jí pomáhají TS
Roztoky, v čele s panem ředitelem Sládkem, kteří pomáhají atletické dráze od náletové
špíny a malinkatých žmolků z kopaček.
Volejbal:
Sezonu 2018/19 zakončily ženy historickým úspěchem. Vyhrály svoji základní
skupinu a mezi nejlepšími družstvy kraje ve finálové skupině obsadily 3. místo. Vrcholem
celé soutěže bylo dvojutkání s celkovým vítězem soutěže - TJ Sokol Benešov. Oba zápasy
skončily až pátým setem a výsledek rozhodly ty nejmenší detaily. Jednou zvítězily ženy
z Roztok, podruhé z Benešova.
V polovině odehraných zápasů sezony 2019/20 jsou ženy těsně druhé.
Muži skončili těsně pod medailovým umístěním, pronásledovalo je velké množství
zranění, nemocí a chirurgických zákroků. S podporou nejlepších fanoušků v kraji i
v oslabené sestavě vítězili.
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V polovině odehraných zápasů sezony 2019/20 jsou muži na první příčce krajského
přeboru Středočeského kraje.
Stolní tenis - mládež:
Naši mladí stolní tenisté se v rámci regionu Praha - západ střetávali v bodovacích
turnajích mládeže, kterých bylo celkem 9 a zúčastnilo se jich více než 100 hráčů. Dle
výsledků jim byly přidělovány body do dlouhodobého hodnocení. Poslední turnaj byl
v Roztokách a byli zde Regionálním svazem stolního tenisu vyhlášeni nejlepší hráči a
hráčky za sezonu 2018/19. V pěti věkových kategoriích rozdělil svaz patnáct pohárů za
1.,2. a 3. místo, z toho 9 pohárů zůstalo v Roztokách.
Dívky:

3. místo - Kristýna Vondrová

Dorost:

1. místo - Vojtěch Antoš
2. místo - Matyáš Šimon

Starší žactvo:

1. místo - Jan Lederer
2. místo - Jiří Drábek
3. místo - Jonáš Vágner

Mladší žactvo:

1. místo - Lukáš Lukáš
2. místo - Adam Kaláb
3. místo - Ondřej Vávra

Nejmladší žactvo:

1. místo - Maxim Truchlík

Trenéři: Jakub Lukáš, Jiří Zwiefelhofer, Jan Elbich, Jakub Jakoubek, Karel Bern.
V TJ Sokol - nabídka cvičení:

zdravotní cvičení - 2x týdně
bodystyling - 1x týdně
gymbaly, bosu - 1x týdně
cvičení rodičů s dětmi - 1x týdně.

Sporťáček:
Velmi oblíbený kroužek Sporťáček je určen dětem od 2,5 do 4 let. Obsahuje pohybové
aktivity, které děti zvládají a mají pocit úspěchu. Podporují se nové dovednosti, orientace
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v prostoru a spolupráce dětí mezi sebou. Děti zkusí být bez rodičů u svých vrstevníků,
naučí se navazovat nové vztahy, zapojovat se do společné činnosti a seznámit se
s činnostmi, které jsou běžné pro mateřskou školu. Ve skupině je maximálně 10 dětí a
probíhá od poloviny září do konce června.
SK Roztoky - fotbal:
V lednu proběhla valná hromada, zúčastnilo se asi 40 členů klubu. Výbor pokračuje
ve stejném složení. Stále se pracuje ve spolupráci s městem na přípravě a výstavbě nového
hřiště s umělým povrchem na trénování u Vltavy. Místo je, projekt je skoro hotov, tak v
létě 2020 se snad začne. Zatím je tam stále kynologické cvičiště.
Mládežnická mužstva začala až v dubnu. Byla pro ně dostavěna jejich vlastní
kabina. Bude jen jejich a určitě si ji plně zaslouží.
V Roztokách proběhly závěrečné tréninky naší reprezentační U19 pod vedením Jana
Suchopárka, Jana Kollera a Michala Horňáka před jejich klasifikačním turnajem.
Všichni za průběh děkovali, vše proběhlo v pořádku. Největší zážitek to byl pro naše
malé fotbalisty, kteří se s reprezentanty fotili a sledovali jejich tréninky.
Jednou z hlavních událostí této sezony patřil postup našeho áčka zpět do okresního
přeboru. Áčko se sice umístilo v minulé sezoně na druhém místě jedné skupiny III. třídy,
ale jako lepší tým jsme z druhého místa spolu s týmem Zbuzan postoupili zpět do
okresního přeboru. Ze začátku se nedařilo, což vedlo k odchodu našeho úspěšného trenéra
Františka Kocába, kterému za jeho skvěle odvedenou práci patří velké poděkování.
Do konce podzimní sezony se mužstvo vytáhlo do středu tabulky a přišel i nový
trenér.
V dospělém béčku se rozšířil a zkvalitnil kádr a v tabulce se dělilo o první místo,
zatím bez jediné porážky.
Po delší době bylo přihlášeno mužstvo starších žáků a rovnou se žáky mladšími do
krajského přeboru Středočeského kraje. Zatím to moc valné nebylo, ale zlepšuje se hra i
výsledky.
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Starší přípravka, stálý účastník okresního přeboru dosahuje rok od roku lepších
výsledků, připravují se zde kvalitní fotbalisté pro budoucnost roztockého fotbalu.
Mladší přípravka se rozdělila na dvě části. Jedna hraje Miniligu Středočeského kraje,
která se hraje turnajovým způsobem s mnoha kvalitními mužstvy a pohybovala se
uprostřed patnáctičlenné tabulky. Pro kluky je to výborná zkušenost. Druhá polovina
mladší přípravky hrála se střídavými úspěchy okresní přebor. U všech je vidět velmi dobrá
práce kvalitních trenérů.
V nejmenší minipřípravce a ve školičce žádná oficiální soutěž není, ale utkávali se na
turnajích se stejně starými kluky z jiných oddílů a vedli si velmi dobře.
V oddíle je 140 dětí, takže je jich každý den na hřišti 60
až 90. Na hřiště je hezký pohled, ale současně je velký problém
nedostatek tréninkových ploch. Sokol potřebuje hřiště
k treninku atletů, my můžeme na hřiště jen tři dny v týdnu.
Proto je velký tlak na novou tréninkovou plochu. Dokončuje
se rozšíření a úprava plochy s umělým povrchem v areálu
Sokola a kluci začali využívat svoji novou kabinu.
Tenis:
SK Žalov připravilo pro rok 2019 pestrou nejen tenisovou nabídku:
pravidelné tenisové turnaje, zájezdy na hory pro všechny děti 5 - 15 let, tenisové
soustředění a kemp, Dětský den a sportovní dny na Žalově, Letní tábor pro všechny 5 15 let, sportovní víkend pro dospělé, Letní intenzivní kurzy na Žalově po celé letní
prázdniny a kromě tenisu si děti vyzkoušely i další míčové hry nebo jízdu na kole.
Hala byla v letošním roce dole 19. dubna.
V dubnu vstoupily do bojů týmy minitenisu (děti do ročníku narození 2012) a babytenisu
(ročníky 2011 a 2010).
Na závěr sezony se konal v prosinci již tradiční 12. vánoční tenisový turnaj
roztockého LTC. V hale se utkalo 8 tenisových párů ve čtyřhře. Absolutorium si
zasloužili hráči oddílu, kteří již překročili 75 let, J.Kulička a L.Staněk. Ve finále se
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utkali M.Uvarov a K.Janda s dvojicí M.Pastyřík a L. Valda. Pohár získala M.U. a
K.J. Na závěr proběhlo příjemné posezení s povídáním o historii klubu a plány pro příští
sezonu.
21. srpna se konal již 13. ročník dobytí vrchu Řivnáč. Během jediného dne!. Bez
použití kyslíku!
Skauti:
Už sedmdesátiletou historii mají v Roztokách skautské plesy. Hned po druhém
ročníku v roce 1949 sice bylo vše přerušeno obdobím komunistické totality a normalizace,
ale hned od roku 1990 skauting v Roztokách je v plné síle včetně plesů, které byly
obnoveny u příležitosti oslav 100 let českého skautingu v roce 2012 v sokolovně. Letos se
tělocvična, tentokrát žalovská roztančila již podesáté.
V předsálí návštěvníky upoutala výstava „Čeští skauti v USA“ o osudech
československých skautů emigrantů a v sále byly promítány fotografie a videa
z předchozích plesů.
Mimo celoroční činnosti oddílů a družin podnikali během roku výlety, několik výprav
a v létě tábory.
Na říjnové oddílovce si
oddílový

šátek!

Je

mohli po programu zakoupit

jejich

poznávacím

praktickou pomůckou např. při

znamením,

hrách a v neposlední řadě i

památkou na oddíl. Oddílový šátek nenahrazuje ten klasický ke kroji, nosí se pouze bez
kroje, přeložený napůl a sepnutý koženým, kovovým nebo dřevěným turbánkem. Cena
šátku je 200 Kč.
Oslavili 30 let svobodného skautingu a 30 let od obnovení činnosti střediska Lípa.
Tato výročí si v pátek 6. prosince připomněli promítáním v kině ve Velkých Přílepech a o
dva dny později hrou po Roztokách a vzpomínkovým setkáním na zámečku.
Dětský klub Jujutsu:
Před 7 lety založili kamarádi, pánové Jarda Kolcum a Zdenda Novák v Roztokách
jujutsu klub. V současné době na jejich tréninky a výuku v tělocvičně roztocké ZŠ chodí
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70 dětí. Jujutsu pod správnými trenéry dává
mnohem více dovednosti i hodnot, formuje tělo i
osobnost. Celý klub je postaven tak, aby v dětech
rozvíjel

radost

z fyzického

pohybu,

procesu

poznávání a následné aplikace teorie do praxe.
K tomu bylo využito japonské umění jujutsu, které
je pro tyto potřeby ideální. Všichni kluci i děvčata jsou nadšeni.
V srpnu se konalo na juniorském okruhu v nizozemském Assenu mistrovství Evropy
silničních minibiků, kde se utkali nejlepší jezdci z celkem patnácti zemí.
Devítiletý Vítek Bromovský z Roztok, který začátkem roku převzal status
oficiálního reprezentanta ČR, startoval v kategorii Junior A. Vítkovi se podařilo skončit
na krásném třetím místě a do Čech přivézt bronzovou medaili a titul druhého vícemistra
Evropy 2019.
Místní organizace rybářského svazu:
Roztočtí občané - rybáři byli nejdříve sdruženi ve spolku nacházejícím se na protějším
břehu v Klecanech. Zájemců bylo čím dál více a v roce 1996 bylo v klecanské organizaci
více než 50 roztockých občanů, což byl nejmenší počet osob pro žádost o zřízení
pobočného spolku. Několik obětavých lidí se dobrovolně ujalo práce s mládeží,
administrativy apod. V roce 1997 byla předložena žádost ústřednímu svazu v Praze o
zřízení místní organizace. Dlouhé dva roky testovalo ústředí ochotu a snahu místních
dobrovolníků. Přibývalo nových členů a stoupl zájem i mezi mládeží. Až v roce 1999 byl
místnímu spolku přidělen statut Místní organizace českého rybářského svazu. Prioritou
pro organizaci byla práce s mládeží, byla doba, kdy v kroužku bylo téměř 100 dětí. V
současné době počítačů, tabletů nebo chytrých telefonů je zájem mládeže trochu menší, ale
přesto se vždy podaří sestavit ze šikovných kluků a holek závodní družstvo, které
reprezentuje místní organizaci v přeborech mládeže. Vítěznými poháry těch nejmladších
mají vyzdobenou svoji výdejnu a za 20 letech činnosti se rozrostli na více než 300 členů.
Ještě jsem o nich nikdy nepsala, protože jsem o nich nevěděla, tak se omlouvám a přeji do
dalších let mnoho úspěchů.

Více informací v příloze kroniky a v kapitole Město
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Okolí Roztok
Pro studium na střední škole je často využíváno žáky ZŠ v Roztokách Dvořákovo
gymnázium v Kralupech nad Vltavou. Ve školním roce 2019/20 tam nastaly některé
zásadní změny. Studentům byla od nového školního roku nabízena možnost vzdělání
v jedné třídě osmiletého gymnázia a ve dvou třídách čtyřletého gymnázia. Každá z těchto
dvou tříd měla svoje zaměření jedna přírodovědně-technická a druhá společenskovědní.
Nové předměty byly mediální výchova, komunikativní dovednosti, robotika či
multimediální tvorba. Škola chce klást důraz na menší počet žáků ve třídě, exkurze,
výuku cizích jazyků i mnoho volitelných předmětů.
V Roztokách si na kulturní vyžití nemůžeme stěžovat, ale na plakátovacích
plochách vidíme také množství zajímavých možností z okolí. Zmíním alespoň jednu
zajímavou z Kralup.
V neděli 1. prosince 2019 bylo možné podívat se na vánoční atmosféru v Kralupech,
kde se na Palackého náměstí pro předvánoční náladu konal koncert Pražské mobilní
zvonkohry. Podobných koncertních zvonkoher je na světě pár, v Evropě jen čtyři a tato
byla výjimečná svým mohutným a plastickým zvukem. Váží 12 tun a rozezpívá 57
zvonů. Potomek věhlasného zvonařského rodu Petr Rudolf Manoušek, sám zvonař
srdcem i životem, si ji doslova vytrucoval a svůj mnohaletý sen dokončil v roce 2001.
Více informací v příloze kroniky.
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Počasí
Česko se otepluje!
Letošní zima se v Klementinu zařadila mezi 10 procent nejteplejších v historii měření. Ve
srovnání s dlouhodobým průměrem z let 1775 až 2014, byla odchylka +3,3 stupně.
V lednu to vypadalo, že bude jak má v zimě být. Byly celodenní mrazy, byl i sníh,
nejen na horách, i v Roztokách.

Únor přinesl vzestup teplot. V Klementinu 10. února 14,60C, padl rekord starý 245
let. Teplo bylo na celém území Česka.
V březnu řádil silný vítr. Hasiči odstraňovali hlavně popadané stromy a střechy,
kolem 7 000 domácností bylo bez elektrického proudu, nejezdily vlaky. Nejvíce výpadků
zasáhlo střední a východní Čechy. Roztoky zůstaly ušetřeny, ale hasiči ve Středočeském
kraji měli přes 80 výjezdů.
Duben byl rekordně teplý a suchý, v průměru o 0,70C teplejší než v období 1961-90.
24.4.

7.5.
Začátkem května přišel mráz, který způsobil škody na ovoci, potom déšť. Někde
platily i povodňové aktivity, bdělost i pro Středočeský kraj.
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Červen letní, koncem měsíce tropické teploty a bouřky. 30. června byl nejteplejší den
v Dobřichovicích, 38,80C. Průměrná teplota byla v Klementinu o 50 vyšší.
Hned začátkem července bylo vydáno varování před vysokými teplotami pro Prahu,
Středočeský Plzeňský, Ústecký - teploty 30-35 stupňů.
Srpen jako na houpačce - déšť i teplotní rekordy, září ochlazení.
V pražském Klementinu bylo zaznamenáno nejteplejší léto za 244 let. Může za to
nezvykle teplý červen.
Začátkem října zasáhla naší republiku tlaková níže Mortimer, která se projevila
hlavně silným větrem. Již v polovině října příjemné, téměř letní teploty.

O Vánocích, jako téměř vždy, na Štědrý den nevlídno, 70C.
Máme se rozloučit s ročními obdobími, počasí v Česku se vymklo z mírného podnebí.
Rok 2019 byl druhým nejteplejším v historii měření.
www.seznamzpravy.cz, 15. ledna 2020.
fota J. Weberová
Více informací v příloze kroniky.
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