OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU ROZTOKY

„Když přísaha naše srdce spojí a tichá píseň z chóru zanotí,
my navždy zůstaneme svoji, Ty moje a já Tvůj až do smrti.“

Lope de Vega

Svatba před 65 lety

Vážení a milí,
mnozí z vás již z titulku vytuší zvláštní událost. Ano, i mne ten počet let velmi překvapil.
Když se nad tím zamyslím, a k tomu přičtu ještě 20 let, tedy přibližný věk, kdy se dříve
vstupovalo do manželství, vychází mi, že oběma musí být minimálně 85 let. Což bych řekla,
že je ještě vzácnost, že se manželský pár dožije tak vysokého věku. Ano, letos bylo pánovi 88
a paní 86 let. Jak mi řekli, nebyla to vždy jen idyla. Ale vždy se dokázali respektovat a věřím,
že jim k tomu pomáhal i humor, kterým i mne nejednou pobavili při našich setkáních. Musím
ještě prozradit, že se s nimi nenudíte. Ve svém věku si stále hodně pamatují a vypráví zážitky
z mladí, z dob, kdy oba pracovali v Permonu, co se dělo v obci, zkrátka, co za ta léta zažili.
Tipli jste si, kdo z našich
občanů to může být? Nebudu
Vás dál napínat, z titulní
fotografie jste to již mnozí
poznali. Ano, pan Miroslav a
paní

Zdenka

Vodičkovi.

Tuto

významnou

událost

jsem se dozvěděla až na
poslední chvíli a na pozvání
jejich vnuka jsem osobně byla Vodičkům gratulovat na jejich rodinné oslavě. Sami oslavenci
netušili, že jim přijde přát někdo za obec. Moc děkuji za prozrazení tohoto tajemství, protože
bychom se asi o tom jinak nedozvěděli.
Manželé Vodičkovi, ještě jednou Vám gratuluji k významnému výročí Vašeho sňatku, přeji
Vám hlavně pevné zdraví a radost z Vašich blízkých a přátel. Bylo mi potěšením s Vámi opět
krátce pobýt.
Lenka Peterková
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

S

oděkování.

běr papíru.
Kontejner na papír bude přistaven za
Jednotou ve dnech 6. – 9.12.2016.

P

Paní Osvaldová moc děkuje hasičům
z JSDH Roztoky za pomoc s otevřením
bytu. Dále děkuje paní Evě Bednaříkové,
pečovatelce, za její ochotu vždy pomoci,
vstřícnost a empatii. A do třetice ještě paní Ing.
Lence Peterkové, starostce, za realizaci nápadu
postavení kotce pro zatoulané pejsky.

ápis do 1. třídy ZŠ Roztoky.
Chystáte se se svým dítětem k zápisu do
první třídy? Pokud ano, čtěte, prosím,
dál.MŠMT upozorňuje na změnu termínu
zápisu k povinné školní docházce pro školní
rok 2017/2018. Zápisy se budou na všech
základních školách konat v období od 1. do 30.
dubna 2017. Nový termín zápisů byl zaveden
novelou školského zákona. Konkrétní termín
zápisu v naší škole včas oznámíme.Za ZŠ a
MŠ V Zahrádkách, Roztoky Z. Janečková.

Z

oděkování za vánoční stromečky.
OÚ Roztoky děkuje za velký vánoční
strom před budovou úřadu manželům
Čubovým, za menší stromky umístěné
v interiéru OÚ a v parku u Pavlíčků Lesům ČR
s.p. – Lesní správě Křivoklát.

P
P

odné a stočné.
Od 1.1.2017 bude zvýšena cena za
vodné a stočné o 1,-- Kč.
Vodné nyní 35,77Kč - po zvýšení 36,77 Kč
Stočné nyní 31,09 – po zvýšení 32,09 Kč (ceny
jsou uvedeny bez DPH)

V

oděkování za spolupráci v obci.

Paní starostka Ing. Lenka Peterková moc
děkuje za dlouhodobou spolupráci paní
Vaněčkové při správě tělocvičny, dále pak paní
Richterové a zejména paní Bednaříkové za
úklidové a údržbové práce pro obec v rámci
veřejně prospěšných prací.

ánoční stromky.
Ještě před začátkem Vánoc máme
informaci pro občany ze sídliště, že i
letos bude možné odkládat vánoční stromečky
po svátcích na označené místo mezi domy č.p.
186 a 197.

V

námky na popelnice na rok 2017.
Známky na popelnice na rok 2017 budou
v prodeji v kanceláři OÚ od ledna 2017.

Z
O

tevírací doba úřadu v době od 23. do
30.12.2016.

lovoucí naděje.
I v letošním roce se před Štědrým dnem
koná
tradiční
vánoční
setkání
v Roztokách u jezu spojené se zpíváním koled
a pouštěním lodiček se svíčkami po řece.
23.12.2016 od 16:00 hod u jezu
Srdečně zvou pořadatelé SDH Roztoky ve
spolupráci s obcí Roztoky a W- ARLETem.

P

23.12. pátek ZAVŘENO
27.12. úterý 7:00 – 15:30 hod
28.12. středa 7:00 – 17:00
29.12. čtvrtek 7:00 – 15:30

(POKLADNA dne 29.12. pouze do 12:00 hod)

30.12. pátek ZAVŘENO

ánoční jarmark a zpívání na schodech.
ZŠ Roztoky zve všechny občany na
vánoční jarmark – prodej výrobků dne
21. 12. 2016 od 10 do 11 a od 13 do 15 hod.
a zpívání a poslech koled v 11 a 13:30 hod.

V

Provoz matriky a Czech pointu bude
uzavřen od 23.12. 2016 do 1.1.2017,
včetně evidence obyvatel.
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Projednání výběru zhotovitele a
rozhodnutí o uzavření smlouvy se
zhotovitelem na akci „Komunikace na
p. č. 180/28 a p. č. 180/29“
11.
Kontrola hospodaření
12.
Různé
13.
Diskuse
14.
Usnesení a závěr
1.
Zahájení,
schválení
programu
jednání
Starostka navrhla zařadit na jednání bod 5.5 projednání odkupu pozemků 145/9 a 145/10
v k.ú. Roztoky u Křivoklátu
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a
proto přistoupeno k hlasování o programu
v pozměňovacím návrhu.
Usnesení č. 1 – 20/10/2016- Zastupitelstvo
obce Roztoky po projednání schvaluje
program jednání v pozměňovacím návrhu.

Zápis č. 23/2016 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
20. 10. 2016v budově Obecního úřadu
Roztoky.
Přítomní zastupitelé:
Ing. Lenka Peterková, Roman Texl, Jiří
Prokůpek, Martin Mikovec, Ing. Vladimír
Melč, Mgr. Tomáš Vostatek, Antonín Ježek,
Pavel Procházka
Počet přítomných občanů: 6
Ověřovatelé zápisu: Jiří Prokůpek, Pavel
Procházka
1.
Zahájení
Zasedání zahájila starostka obce Ing. Lenka
Peterková v 17:05 hod. a řídila další průběh
jednání. V úvodu přivítala všechny přítomné a
konstatovala, že je dnes přítomno 8 z 9 členů
zastupitelstva, a že zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Starostka uvedla, že zasedání
bylo svoláno na základě pozvánky, která byla
v souladu se zákonem o obcích zveřejněna po
dobu 7 dnů na úřední desce a také na
elektronické úřední desce na internetu.
Pořízením zápisu pověřila paní Vendulu
Ptáčkovou.
Starostka upozornila, že z dnešního jednání je
pořizován zvukový záznam jako podklad pro
tvorbu zápisu. Poté přítomné seznámila s
programem, který byl zveřejněn na
pozvánkách, na úřední desce a také na
elektronické úřední desce na internetu.

10.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
2.
Volba návrhové komise a určení
ověřovatelů
2.1.
Dle jednacího řádu obce Roztoky
starostka vyzvala zastupitele k volbě návrhové
komise. Do návrhové komise byli starostkou
navrženi pan Antonín Ježek, pan Martin
Mikovec a pan Ing. Vladimír Melč.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a
bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na
usnesení.
Usnesení č. 2.1–20/10/2016 - Zastupitelstvo
obce Roztoky volí návrhovou komisi ve
složení pan Antonín Ježek, Martin Mikovec
a pan Ing. Vladimír Melč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
2.2.
Starostka navrhla, aby ověřovateli
zápisu byli pan Jiří Prokůpek a pan Pavel
Procházka. K návrhu nebyly vzneseny žádné
připomínky, proto bylo přistoupeno k
hlasování.
Usnesení č. 2. 2. – 20/10/2016 Zastupitelstvo
obce
Roztoky
určuje
ověřovateli zápisu pana Jiřího Prokůpka a
pana Pavla Procházku.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0

Program jednání:
1.
Zahájení, schválení programu jednání
2.
Volba návrhové komise a určení
ověřovatelů zápisu
3.
Podněty a náměty občanů
4.
Projednání změn vkladů majetku do
sdružení VSOR
5.
Pozemkové záležitosti
5.1.
Projednání prodeje částí pozemků p.č.
187/17 a 187/18
5.2.
Záměr prodeje pozemku p.č. 35/2
5.3.
Projednání záměru prodeje pozemku
TJ Roztoky – hřiště
5.4.
Projednání bezúplatného převodu
pozemků do vlastnictví obce
6.
Projednání žádosti o dotaci
7.
Projednání data ukončení smlouvy na
provoz kotelny
8.
Zabezpečení akceschopnosti JPO II na
rok 2017
9.
Schválení dodatku smlouvy o smlouvě
budoucí s ČEZ Distribuce, a.s.

Usnesení bylo schváleno.
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3.
Podněty a náměty občanů
Pan Bulant upozornil na chybu v minulém
zápise. Sdělil, že jeho příspěvky byly nepřesně
zapsané a nepravdivé. Jednalo se o upozornění
na zaparkované auto na parkovišti u školy.
Upozornil na to, že neřekl, že je auto
odemčené ale pouze to, že z něj vytéká olej a
tvoří se olejová skvrna.
Další chyba se týkala jeho připomínky, že
Karlov je označen dopravními značkami jako
začátek a konec obce jako samostatná obec,
toto značení muselo proběhnout z nějakého
důvodu. Zápis byl formulován tak jako by
nesouhlasil s označením Karlova jako obce.
Ing. Melč uvedl, že v zápisu se často formulují
připomínky jinak, než byly řečeny.
Starostka uvedla, že celé jednání se nahrává a
zápis se kontroluje několika lidmi, nemyslí si
tedy, že by se psaly nesmysly a pokud by se
psalo vše, co bylo řečeno, byl by zápis
neúnosně dlouhý.
Ing. Melč upozornil starostku, že slíbila, že
auto bude odtaženo. Na to starostka reagovala,
že pouze přislíbila řešení tohoto problému a
informovala, jak ve věci postupuje. Odtah auta
je v současné době nemožný. Tuto situaci i
nadále řeší. Odborem dopravy bylo sděleno, že
pokud se nejedná o vrak, není možné auto
odtáhnout. Další jednání proběhne s odborem
životního prostředí.
Ing. Melč se dále ptal, zda je možné získat
rozsudek ze soudního jednání ohledně žaloby
na určení neplatnosti smlouvy mezi Obcí
Roztoky a paní Marií Čechovou. Starostka
uvedla, že ho panu Ing. Melčovi předloží.
4.
Projednání změn vkladů majetku do
sdružení VSOR
Starostka připomněla, že na minulém zasedání
pan Mgr. Tomáš Valer, předseda sdružení
VSOR vysvětlil situaci s majetkem obce –
vedení kanalizací a vodovodů, který je vložen
do sdružení VSOR. Sdělila, že účetní obce
vypracovala přehled o stavu majetku, který byl
zaslán VSORu. Nyní se zpracovávají podklady
pro převody tak, aby se k nim mohlo
zastupitelstvo vyjádřit. Bod bude projednán na
dalším zasedání, pokud budou všechny
podklady připraveny.

5.
Pozemkové záležitosti
5.1 projednání prodeje částí pozemků p.č.
187/17 a 187/18
Na minulé zasedání byl schválen záměr
prodeje pozemků dle GP č. 811-39/2016.
Záměry byly vyvěšeny na úřední desce od 12.
9. 2016 do 13. 10. 2016.
Starostka sdělila, že k záměru obec obdržela
žádost Spotřebního družstva Jednota Rakovník
na prodej pozemků za nabídkovou cenu 300,Kč za m2.
K prodeji pozemků nebyly vzneseny žádné
připomínky, a proto bylo přistoupeno
k hlasování o obou pozemcích.
Usnesení č. 5.1.1 – 20/10/2016 –
Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje
prodej části pozemku p.č. 187/17 v k.ú.
Roztoky u Křivoklátu, který je dle nového
GP č. 811-39/2016 označen p.č. 187/36
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 74 m2
společnosti Jednota, spotřební družstvo v
Rakovníku, IČO 00031844 za cenu 300,- Kč
za 1 m2.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 (Ing. Melč)
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 5.1.2 – 20/10/2016 –
Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje
prodej části pozemku p.č. 187/18 v k.ú.
Roztoky u Křivoklátu, který je dle nového
GP č. 811-39/2016 označen p.č. 187/37
ostatní plocha, zeleň o výměře 142 m2
společnosti Jednota, spotřební družstvo
v Rakovníku, IČO 00031844 za cenu 300,Kč za 1m2.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 (Ing. Melč)
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
5.2. Záměr prodeje pozemku p.č. 35/2
Starostka připomněla, že v loňském roce
obecní zastupitelstvo schválilo pronájem části
pozemku p.č. 35/2 Společenství vlastníků
bytových jednotek, Roztoky 37. Uvedla, že od
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společenství vlastníků obec obdržela žádost o
odprodej části pozemku. Vzhledem k tomu, že
část pozemku je oplocena spolu s pozemkem
jiného majitele, bylo prověřeno, zda bude moci
být projednán prodej celého pozemku. Na
základě této skutečnosti byl zpracován GP č.
812-41/2016, který odděluje pozemek p.č. 35/2
a vznikne další část pod označením 35/4.
Sdělila, že k rozdělení pozemku došlo na
základě požadavku SVJ č. 37, protože o část
pozemku 35/4 nemá zájem. Náklady za
zpracování GP ponese ½ obec, ½ SVJ č.p. 37.
Dále SVJ předložilo návrh na vypořádání
nákladů za vyklizení části pozemku, kde stojí
plot v havarijním stavu. Společenství navrhlo,
že pozemek vyklidí samo a požádalo tím o
snížení prodejní ceny. O této žádosti se bude
jednat na dalším zasedání zastupitelstva.
Ing. Melč se informoval, co bude s pozemkem
p.č. 35/4.
Starostka sdělila, že tento pozemek se bude
také prodávat a o záměru na jeho prodej se
bude hlasovat následovně.
K navrženému záměru na prodej pozemku
nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo
přistoupeno k hlasování

5.3 Projednání záměru prodeje pozemku TJ
Roztoky – hřiště
Starostka sdělila, že T. J. Roztoky předložila
žádost o dořešení situace s pozemky v areálu
hřiště. Navrhla odkoupit část pozemku p.č.
596/22 od obce za symbolickou cenu 1,- Kč za
m2 nebo případný bezúplatný převod.
K žádosti byl předložen geometrický plán
z roku
2007.
Katastrálním
úřadem
v Rakovníku bylo sděleno, že je třeba
vypracovat nový GP. Vhodnost prodeje za
navrženou cenu nebo bezúplatný převod
prověřuje právní kancelář. Záležitost bude
proto projednána po zpracování nového GP.
5. 4 Projednání bezúplatného převodu
pozemků do vlastnictví obce
Starostka seznámila přítomné, že na základě
změny zákona č. 503/2012 Sb. o Státním
pozemkovém úřadu Obec Roztoky požádala
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový
úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun o
bezúplatný převod některých pozemků do
majetku obce. SPÚ předložil informace, za
jakých podmínek je možné převod uskutečnit.
Kromě jiného je třeba schválení tohoto úkonu
zastupitelstvem. Většina pozemků, dle
starostky, splňuje podmínku bezúplatného
převodu v souladu s Územním plánem.
Oprávněnost bude SPÚ posuzovat po
předložení žádostí. Požádala zastupitele o
schválení žádosti bezplatného převodu těchto
pozemků na obec.
Ing. Melč se dotazoval, proč se bude podávat
žádost na všechny pozemky, když obec ví, že
některé nemohou být bezúplatně převedeny.
Starostka znovu vysvětlila podmínky, za
jakých se mohou pozemky převést a
upozornila na to, že každý pozemek se bude
posuzovat. Ing. Melč se informoval, zda na
některém z těchto pozemků bude vystavěn
dům pro seniory. Starostka sdělila, že teď se
jedná pouze o souhlas s tím, zda může být
podána žádost o bezúplatný převod. Ing. Melč
se stále dotazoval, jaká veřejně prospěšná
stavba na pozemku bude. Upozornil na to, že
pan Mgr. Vostatek navrhoval pozemek využít

Usnesení č. 5.2.1 – 20/10/2016 Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje
záměr prodeje části pozemku p.č. 35/2
v k.ú. Roztoky u Křivoklátu označeného dle
nového GP č. 812-41/2016 jako pozemek p.č.
35/2 o výměře 779 m2.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdržel se 1 (Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 5.2.2 – 20/10/2016 Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje
záměr prodeje části pozemku p.č. 35/2 v k.ú.
Roztoky u Křivoklátu označeného dle
nového GP č. 812-41/2016 jako pozemek p.č.
35/4 o výměře 94 m2.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdržel se 1 (Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno
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pro stavbu rodinných domů. Pan Mgr.
Vostatek na toto odpověděl, že to byl pouze
návrh, který není možné v současné době
realizovat.
V průběhu projednávání výše uvedeného bodu
se v 17:40 hod dostavila paní Hana Číhařová.
Je přítomno 9 z 9 zastupitelů.
Po projednání tohoto bodu jednání bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení č. 5.4 – 20/10/2016 – Zastupitelstvo
obce Roztoky souhlasí s bezúplatným
převodem pozemků p.č. 148/18, 187/1,
187/32, 196, 326/1, 326/6, 187/15, 187/28, 3/1,
5/1, 9/4 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu do
majetku obce Roztoky.
Pro 9

Proti 0

území v oblastech BV s nižším pořadovým
číslem. Ke zvážení by pak byla i podmínka
vypracování územní studie.
Vzhledem k tomu, že bytová výstavba v obci
stagnuje, navrhla zastupitelstvu přijmout
nabídku na odkoupení pozemků od paní Marie
Pucholtové a následně od dalších vlastníků.
Navržená cena za 1 m2 je 200,- Kč. Požádala
zastupitele o hlasování o návrhu na usnesení.
Usnesení č. 5.5.1 – 20/10/2016 –
Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje koupi
pozemku p.č. 145/9 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu o výměře 10 634 m2 a pozemku
p.č. 145/10 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu o
výměře 1 375 m2 za cenu 200,- Kč za 1 m2 od
paní Marie Pucholtové, V Lukách 2158, 269
01 Rakovník.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti
0
Zdržel se 2 (Ing. Melč, Prokůpek)

Zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.
5.5 Projednání odkupu pozemků 145/9 a
145/10
Starostka připomněla, že na minulém zasedání
bylo sděleno, že záležitost odkupu pozemků ve
vlastnictví paní Marie Pucholtové p.č. 145/9 a
145/10 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu bude
projednána na tomto zasedání. Informovala, že
v průběhu září Obec Roztoky obdržela 6
písemných a jedno telefonické souhlasné
stanovisko s odkupem pozemků s tím, že
majitelé očekávají nabídku obce. Ještě
upozornila, že bylo obesláno 19 majitelů (bez
p. Pucholtové) a že některé pozemky mají více
jak jednoho majitele. Rozloha území je cca 41
677 m2. Souhlas se týká území 35 743 m2 tj.
85% území.
Sdělila, že je v územním plánu obce Roztoky
lokalita vedena jako území pro výstavbu v 2.
etapě, nelze tedy zatím území pro výstavbu
využít. Pro podporu výstavby v obci by muselo
dojít ke změně územního plánu. Ke změně
územního plánu by obec měla přistoupit ve
zvlášť významném případě, neboť jde o
nákladný a dlouhý proces. Tato situace by se
dala považovat za významný důvod návrhu a
zvlášť v případě, že by byla obec vlastníkem
větší části pozemků v dané oblasti. Změnou
územního plánu by mohlo dojít ke zrušení
etapizace případně k podmínce zastavěnosti

Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 5.5.2 – 20/10/2016 –
Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje koupi
pozemku p.č. 578/8 o výměře 297 m2, 145/4
o výměře 26 m2, 145/3 o výměře 70 m2, 578/1
o výměře 191 m2 a 578/10 o výměře 54 m2
všechny v k.ú. Roztoky u Křivoklátu za
cenu 200,- Kč za 1 m2 od paní Marie
Pucholtové, V Lukách 2158, 269 01
Rakovník.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti
Zdržel se 1(Ing. Melč)

0

Usnesení bylo schváleno.
Starostka dále informovala, že za předpokladu,
že bude uzavřena dohoda resp. kupní smlouva
na všechny pozemky, je třeba schválit
rozpočtové opatření.
Vzhledem k tomu, že obec v minulých letech
dobře hospodařila, lze využít prostředky ze
zůstatku z minulých let a tento zůstatek zapojit
do financování odkupu pozemků.
Podala proto návrh na hlasování o usnesení.
Usnesení č. 5.5.3 – 20/10/2016 –
Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje
rozpočtové opatření č. 12/2016. Rozpočtové
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provozování kotelny. Navrhla tedy smluvní
vztah ukončit k 31. 5. 2017.
K tomuto bodu dále uvedla, že se nyní jedná se
dvěma zájemci o provozování kotelny.
Ing. Melč se ptal, s jakými firmami jednala.
Starostka uvedla, že se jedná o společnosti
Ivory a Komterm.
Usnesení č. 7 – 20/10/2016 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje ukončení smluvního
vztahu na pronájem kotelny se společností
ENES spol. s r.o., IĆO 46352155 k 31. 5.
2017.

opatření se týká navýšení rozpočtu ve
výdajích o částku 2 529 400,- Kč - § 3639 –
komunální služby a územní rozvoj, kde
výdaj bude pokryt zapojením zůstatku
z minulých let -položka 8115 – změna stavu
krátkodobých prostředků na bank. účtech
ve stejné výši. Jedná se o odkup pozemků
p.č. 145/9, 145/10 a dále pozemků p.č. 578/8,
145/4, 145/3, 578/1 a 578/10 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 1
(Ing. Melč)

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.

Usnesení bylo schváleno.

6.
Projednání žádosti o dotaci
Starostka sdělila, že dne 12. 9. 2016 Obec
obdržela žádost o finanční příspěvek ve výši 2
000,- Kč na pořádání 44. ročníku Malé
Křivoklátské.
Finanční
příspěvek
byl
poskytován již v minulosti. K žádosti nebyly
vzneseny žádné připomínky, a proto bylo
přistoupeno k hlasování o jejím schválení.

Ke druhé části návrhu společnosti ENES tj.
započtení vzájemných pohledávek a převod
kotlů z majetku společnosti na obec se
starostka dotazovala p. Ing. Melče, jak byl
domluven smluvní vztah při koupi nových
kotlů, které společnost ENES pořizovala. Ve
smlouvě toto není uvedeno. Ing Melč vysvětlil,
že firma ENES investovala do koupě fluidního
kotle. Proto z počátku platila nízký nájem.
Následně společnost ENES pořídila další kotel
do svého vlastnictví, protože obec neměla na
pořízení dostatek prostředků. K tomu navrhl,
že společnost ENES může za zbytkovou cenu
prodat kotle novému provozovateli kotelny.
Paní starostka za vysvětlení panu Ing. Melčovi
poděkovala a přistoupila k projednání další
bodu.

Usnesení č. 6 – 20/10/2016 - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje poskytnutí finanční
dotace ve výši Kč 2.000,- pro Tělocvičnou
jednotu Sokol Křivoklát, IČO 00509558 na
pořádání
44. ročníku závodu Malá
Křivoklátská v roce 2016. Na dotaci bude
uzavřena veřejnoprávní smlouva.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti
0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
7.
Projednání data ukončení smlouvy
na provoz kotelny
Na minulém zasedání byl přednesen návrh
společnosti ENES spol. s r.o. na ukončení
smluvního vztahu formou dodatku k 31. 5.
2017. Vzhledem k topné sezóně by bylo lepší
ukončit smluvní vztah před hlavní topnou
sezónou tj. v květnu. Do té doby je třeba
vyřešit způsob dodávky tepla novým
provozovatelem. Proces přechodu řeší nyní
právní kancelář, aby navrhla postup a způsob
výběru nového provozovatele. V současné
chvíli začínáme jednat se zájemci o

Zabezpečení akceschopnosti JPO II
na rok 2017
Starostka uvedla, že tak jako každý rok musí
zastupitelstvo obce za zřizovatele jednotky
SDH
vydat
stanovisko
k zabezpečení
akceschopnosti jednotky v kategorii JPO II na
rok 2017.
Ing. Melč se informoval, jak hodlají zastupitelé
zabezpečit akceschopnost jednotky, když
dosud není vyřešena situace Hasičárny a obec
užívá budovu bez kolaudačního rozhodnutí.
Požadoval jasné stanovisko obce jak řešit
situaci s budovou. Řekl, že obec dává špatný
příklad občanům, když užívá budovu bez
8.
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kolaudace. Starostka uvedla, že si je situace
vědoma, avšak obec nemá jiné prostory, kam
hasiče umístit a ve věci stále probíhají jednání
prostřednictvím právníků firmy MAO a právní
kanceláří, která zastupuje Obec Roztoky.
Uvedla, že poslední výzva k vyjádření byla
zaslána před 14 dny. Společnost MAO byla
vyzvána k tomu, aby dala souhlas jakožto
vlastník, k využívání budovy před její
kolaudací, avšak toto odmítla.
Pan Prokůpek upozornil na to, že tento
problém vznikl především díky chybě
bývalého starosty, který nepředložil vše
potřebné předchozímu zastupitelstvu ke
schválení. Starostka uvedla, že společnost
MAO byla vyzvána k podpisu Dohody o
narovnání, která by chybný krok napravila.
Toto však bylo odmítnuto.
Po projednání tohoto bodu jednání bylo
přistoupeno
k hlasování
o
zajištění
akceschopnosti jednotky.

Dodatek spočívá v posunu lhůty pro splnění
povinností provozovatele distribuční soustavy
(PDS) souvisejících s provedením stavebních a
montážních prací do 31. 8. 2017.
Požádala zastupitele o schválení usnesení na
uzavření dodatku ke smlouvě.
Usnesení č. 9 – 20/10/2016 - Zastupitelstvo
obce schvaluje dodatek ke smlouvě o
uzavření budoucí smlouvy o připojení el.
vedení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4kV NN. Návrh dodatku bude
přiložen k zápisu.
Pro 9

Proti 0

Zdržel se 0

Usnesení bylo schváleno.
Projednání výběru zhotovitele a
rozhodnutí o uzavření smlouvy se
zhotovitelem na akci „Komunikace
na p. č. 180/28 a p. č. 180/29“
Starostka sdělila, že dnes zasedala hodnotící
komise pro výběr zhotovitele stavby ve
výběrovém řízení na akci „Komunikace na p.
č. 180/28 a p. č. 180/29“. Komise vydala
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek.
Výsledkem hodnocení je, že po výzvě ke
zdůvodnění mimořádné nabídkové ceny byla
společnost Froněk, spol. s. r.o. vyhodnocena
jako 1. v pořadí, 2. v pořadí se umístila
společnost Chládek a Tintěra, a.s. Obec
obdržela pouze dvě nabídky. Starostka dále
uvedla, že současně běží lhůta na vydání
stavebního povolení odborem dopravy
Městského úřadu Rakovník. K podpisu
smlouvy se zhotovitelem dojde po té a
v souladu s podmínkami zadávacího řízení. Po
projednání bylo přistoupeno k hlasování o
návrhu usnesení.
Usnesení č. 10 – 20/10/2016 – Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí zprávu o
posouzení a hodnocení nabídek a schvaluje
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
na zakázku malého rozsahu na stavební
práce s názvem „Komunikace na p. č.
180/28 a p. č. 180/29“ ve prospěch uchazeče
Froněk, spol. s r.o., se sídlem Zátiší 2488,
269 01 Rakovník, IČ: 47534630, neboť jeho
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
10.

Usnesení č. 8 – 20/10/2016 – Zastupitelstvo
obce schvaluje poskytnutí finanční částky z
rozpočtu obce na rok 2017 v minimálním
podílu 20% z celkové částky účelové
neinvestiční
dotace
na
zabezpečení
akceschopnosti jednotky SDH obce Roztoky
kategorie JPO II/1.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
9.
Schválení dodatku smlouvy o
smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce,
a.s.
Starostka připomněla, že v minulém roce
zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
č. . IV-12-6018191/VB/1 Roztoky u
Křivoklátu, p. č. 656 - nové ved.NN. Úpravna
vody- nové vedení
Uvedla, že při projednávání smluv na věcná
břemena došlo k překážce při přípravě
realizace stavby. Proto byl společností ČEZ
Distribuce předložen návrh dodatku smlouvy
ke smlouvě budoucí o připojení el. vedení.
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ve znění: „Zastupitelstvo obce souhlasí se
zrušením Svazku měst a obcí Rakovnicka IČ:
71190350 s likvidací.“
Starostka uvedla, že tato zpráva proběhla i
v tisku a hlavním důvodem zrušení je ztráta
smyslu fungování svazku. Svazek byl založen
pro podporu meziobecní spolupráce v regionu
Rakovníka.
Poté předložila návrh na usnesení, o kterém
bylo hlasováno.
Usnesení č. 12.1 – 20/10/2016 –
Zastupitelstvo obce Roztoky souhlasí se
zrušením Svazku měst a obcí Rakovnicka
IČ: 71190350 s likvidací.“
Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
12.2. Kontrola ve škole
Dne 19. 10. 2016 byla provedena kontrola
hospodaření s finančními prostředky od
zřizovatele v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
V zahrádkách, Roztoky.
Závěrem kontroly byl výsledek bez závad.
Předsedkyně komise paní Hana Číhařová
uvedla, že kontrola proběhla ve složení paní
Egertová, Kokrmentová, Pidrmanová a škola
byla zastoupena paní Bulantovou. Kontrola
proběhla bez závad a bude vyhotoven protokol.
Ing. Melč se dotazoval, proč byla v komisi i
paní Pidrmanová. Na to starostka i paní
Čihařová odpověděly, že byla kontrolou
pověřena a při kontrole může využít
zkušenosti, které má osobně z vedení školy ve
Zbečně.
12.3. Karlov zastávka
Starostka informovala, že ve věci hledání
zhotovitele na opravu zastávky na Karlově
zastupitelstvo obdrželo dvě nabídky. Vybrán
byl pan Horna, který předložil nabídku za
51.900,- Kč, přičemž za práce na opravě
zastávky je účtována částka 35.000,- Kč a za
práce a materiál na střeše zastávky je účtováno
16.900,- Kč. Zastávka by měla být opravena do
konce roku 2016.
12.4. Karlov – řešení situace se snížením
daňového zatížení obyvatel Karlova
Starostka sdělila, že byl Karlovským občanům
rozeslán
dopis
s výzvou
k písemnému
vyjádření ke zřízení části obce Roztoky

nejvýhodnější dle nabídkové ceny ve výši Kč
1.599.711,21,- bez DPH. ZO pověřuje
starostku podpisem smlouvy o dílo dle
podmínek zadávací dokumentace.
Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
11.
Kontrola hospodaření
Příjmy 1 – 9/2016
11.575.800,59 Kč
Výdaje 1 – 9/2016

6.629.056,84 Kč

Stav účtu k 20. 10. 2016 je:
ČS
9.762.110,18 Kč
ČNB 3.532.191,81 Kč
Starostka předložila zastupitelstvu obce na
vědomí Rozpočtové opatření č. 11, ze dne 12.
9. 2016, které se týkalo navýšení rozpočtu o
částky:
9.000,- Kč – dotace ÚP na SÚPM, v příjmech
pol. 4116 – ostatní neinv.transfery ve výdajích
§ 4223 – SÚPM 28.000,- Kč – dotace ÚP na
VPP, v příjmech pol. 4116 – ostatní neinv.
transfery ve výdajích § 4222 – VPP
28.000,- Kč - přijaté nekapitálové příspěvky –
pojistné plnění SDH – v příjmech a ve
výdajích § 5512 – SDH
Převod částky 7.500,- Kč z § 6171 správa na §
3639 územní rozvoj – koupě pozemků (p.
Čermáková a p. Šíma)
Ostatní převody v rámci paragrafů.
Usnesení č. 11 – 20/10/2016 – Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí rozpočtové
opatření č.11/2016, které je přílohou tohoto
zápisu.
Pro 8
Proti
Zdržel se 1
(Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.
12.
Různé
12.1. Zrušení Svazku měst a obcí
Rakovnicka
Dne 12. 9. 2016 obec obdržela návrh na
zrušení Svazku měst a obcí Rakovnicka, které
bylo projednáno na jednání 35. Sněmu SMOR
dne 28. 6. 2016. Sněm uložil radě svazku
připravit podklady k jeho zrušení. Rada svazku
na jednání dne 7. 9. 2016 v usnesení č. 39/16
doporučila členským obcím schválit usnesení
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s názvem Karlov. Než bude proveden zápis
této změny do všech příslušných evidencí,
Obec požádala o vyjádření občanů Karlova. Se
změnou totiž bude nutné nechat si vystavit
nový občanský průkaz a pro společnosti to
znamená úpravy v zápise v Obchodním nebo
Živnostenském rejstříku.
12.5. Rozhodnutí KÚ o pozastavení
zavkladování
zřízení
věcného
břemene na pozemku
p.č. 596/22
Starostka sdělila, že Katastrálním úřadem bylo
rozhodnuto o pozastavení vkladu na základě
zjištěné chyby ve výměře pozemku, kde
v mezidobí došlo k realizaci vkladu na základě
GP č. 782-149/2015. Dále byla obec
upozorněna, že tímto návrhem by došlo
k zatížení celého pozemku.
Předložila tedy návrh na projednání
zastupitelstvem na rozhodnutí o zřízení
věcného břemene na pozemek p.č. 596/22
pouze v rozsahu přístupové cesty k pozemkům
jednotlivých chat za Ludmilou. Po zpracování
GP bude proveden vklad do KN ve výměře
stanovené novým GP. Zpracováním GP a
zřízením věcného břemene služebnosti stezky
a cesty podle GP bude upravena smlouva a
předložena ke schválení zastupitelům. Dále
starostka uvedla, že GP by měl zohlednit i
požadavek TJ. Roztoky na odkup hřiště a
situaci v této lokalitě. Usnesení č. 6.3.16/9/2016 a usnesení č. 6.3.2-6/9/2016 – Budou
revokována. Další usnesení přijatá v této věci
v minulosti nebudou dotčena.Po projednání
tohoto bodu bylo přistoupeno k hlasování o
zadání nového geometrického plánu
Usnesení č. 12.5 – 20/10/2016 Zastupitelstvo
obce
schvaluje
zadat
zpracování GP pro pozemek p.č. 596/22 v
k.ú. Roztoky u Křivoklátu v lokalitě kolem
restaurace Ludmila a kolem hřiště.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
12.6. Strategický plán obce
Starostka podala návrh na rozhodnutí
zastupitelstva
o
zadání
zpracování
strategického plánu obce Roztoky. Uvedla, že
se stále častěji ve výzvách na dotace objevuje
požadavek zpracování strategického plánu,

podle jehož údajů se posuzuje přidělení dotace.
Uvedla, že proces vytvoření strategického
plánu je velmi náročný a zdlouhavý. Zatím
obec obdržela dvě nabídky na jeho zhotovení a
hledá další. Nabídková cena na zhotovení je
cca 30 000,- Kč.
Po projednání bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 12.6 – 20/10/2016 –
Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje zadat
zpracování strategického plánu obce
Roztoky. Zpracovatel plánu bude vybrán po
předložení nabídek a hlavně dle rozsahu a
formy jeho zpracování.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti
0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
12.7. Instalace workoutové soustavy
Dne 23. 08. 2016 byla schválena žádost o
přidělení nadačního příspěvku, na dodávku a
instalaci workoutové sestavy od společnosti
COLMEX. Sestava obsahuje 3 posilovací
prvky za částku 49 970,- Kč. Starostka
požádala zastupitele o schválení závazné
objednávky na dodání Workoutové sestavy
cvičebních posilovacích prvků.
Usnesení č. 12.7 – 20/10/2016 –
Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje
provést instalaci workoutové sestavy od
společnosti COLMEX s.r.o. do konce roku
2016.
Výsledek hlasování Pro 8
Proti
Zdržel se 1 (Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno
12.8. Rozbitá okna na sídlišti u dětského
hřiště
Při minulém zasedání bylo poukázáno na časté
ničení majetku v okolí dětského hřiště na
sídlišti. Pro omezení vzniku škod bude na
hřiště instalována tabule s řádem o provozu
hřiště.
Rozpočet pro rok 2017
Na následujícím zasedání bude předložen
návrh na rozpočet obce pro rok 2017, který by
měl být schválen do konce roku 2016.
Zastupitelé předloží své návrhy na investice.
Taktéž budou zpracovány žádosti o dotace od
žadatelů.
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- Pan Prokůpek upozornil na to, že se dle
dostupných informací má cena uhlí výrazně
zvyšovat a zda by nebylo vhodné uvažovat
o alternativním palivu a způsobu vytápění.
Starostka uvedla, že proběhlo jednání
s firmou Komterm, která prověřovala, že
v této lokalitě je problém se zajištěním
množství a kvality štěpky. V této diskusi
pan Ing. Melč vysvětlil, jak to bylo
s možností připojení Roztok k plynovému
potrubí. Vysvětlil, že připojit se na plyn již
není možné, protože kapacita potrubí
z Hudlic je naplněna. Budou probíhat další
jednání na zajištění nového provozovatele
kotelny.
- Ing. Melč opakovaně upozornil na to, že
stále není vysekaná zeleň podél silnice na
nádraží. Uvedl, že v době výluky mají
autobusy velké problémy se vyhnout.
Upozornil na to, že soukromé pozemky se
udržují, pouze tato silnice ne. Starostka na
to reagovala, že si nemyslí, že by silnice
byla v tak špatném stavu, přesto provede
kontrolu a keře budou v případě potřeby po
opadání listí vysekány.
- Pan Ježek upozornil na možnost podání
žádosti o dotaci na vybavení místní
knihovny. Starostka přislíbila, že se bude
žádostí zabývat.

Úprava cesty ke hřbitovu
Starostka informovala, že do konce roku 2016
bude opravena cesta ke hřbitovu. K tomuto
bodu jednání dále uvedla, že se obává zvýšené
rychlosti na této cestě. Kvůli rychlosti za obcí
v lokalitě u jezu byla podána žádost na Odbor
dopravy MěÚ Rakovník k posunu značek
začátku a konce obce až do míst za restaurací
Ludmila. Kromě toho byla podána žádost na
snížení rychlosti u Hospody u Jezzu formou
umístění zpomalovacích pruhů a na umístění
značky „Průjezd zakázán“ v ulici vedle domu
č.p. 9 až po č.p. 202. Bohužel byl návrh na
umístění značky Policií zamítnut a to proto, že
by značka byla umístěna zbytečně, jelikož by
se těžko dokazoval průjezd. Postihnutí
projíždějícího by bylo složité.
12.9. Bankomat
Starostka informovala přítomné, že Česká
spořitelna, jako 2. zájemce o spolupráci na
instalaci bankomatu, předložila návrh na
komerční využití bankomatu v obci za částku
cca 31 000,- Kč měsíčně. Roční provozní
náklady byly vyčísleny na 375.372,- Kč. Ke
zřízení bankomatu s požadavkem na platbu
nákladů za jeho zřízení a provoz budou
osloveny okolní obce s prosbou o podíl na
financování nákladů bankomatu.
Diskuse
Starostka informovala, že v současnosti
probíhá realizace pokládky optických kabelů
na pozemcích u školy a u obecního úřadu.
- Pan Vostatek upozornil, že dosud nebyl
opraven most. Starostka uvedla, že podala
požadavek již dvakrát, ale oprava zatím
nebyla provedena.
- Paní Číhařová pochválila rozesílání SMS
zpráv obecním úřadem, ale upozornila na
to, že se stále nepoužívá obecní rozhlas.
Starostka zmínila, že od několika obyvatel
dostala informaci, že hlášení není slyšet.
Rozhlas bude prověřen, bude zvolena
vhodná znělka pro uvedení hlášení.
- Paní Bulantová se informovala, zda byl
nový správce tělocvičny informován, jaké
prostory může užívat a zda byl proškolen
ohledně topení v tělocvičně.

14.
Usnesení a závěr
Na závěr starostka požádala návrhovou komisi
o vyjádření, zda bylo hlasováno o všech
návrzích na usnesení.
Předseda návrhové komise potvrdil, že
přednesené návrhy na usnesení byly správně
formulovány a o všech návrzích na usnesení
bylo řádně hlasováno v souladu s jednacím
řádem obce Roztoky. 21 návrhů na usnesení
bylo schváleno.
Starostka poté poděkovala přítomným za účast
na veřejném zasedání a ukončila jednání
v 19:45 hodin. Sdělila, že další veřejné
zasedání se bude konat dne 15. 11. 2016 v
17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Roztoky.
Dne: 20. 10. 2016
Zapsala: Vendula Ptáčková
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A zase ty odpady
V říjnu jsme opět organizovali sběr nadměrného odpadu. Jeden kontejner byl umístěn na Karlově,
druhý následují týden u kotelny. V obou případech bylo záměrem pomoci občanům zbavit se velkých
věcí, které se mohou skládkovat.
Kromě toho byl v září organizován svoz nebezpečného odpadu. Kontejner nebyl přistaven, ale byl
domluven termín a čas, kdy přijede vůz a tento odpad naloží a odveze k ekologické likvidaci. Svoz
nebezpečného odpadu pro nás zajišťuje svozová firma.
V obou případech jsme o odvozu informovali předem. Je mi líto, že jsou stále tací, kteří zaměňují dvě
rozdílné akce a stále nám vozí nebezpečný odpad do kontejneru pro velkoobjemový odpad. Bohužel
pak dochází k tomu, že po vyklopení obsahu kontejneru na skládce se takový nežádoucí odpad musí
vyndat, naložit a odvézt zpět. Obec musí tento nebezpečný odpad uskladnit až do doby, než se opět
bude konat svoz nebezpečného odpadu, tj. na jaře nebo na podzim.
Občané mají možnost vyvézt nepotřebný odpad do kontejneru ve sběrném dvoře během celého roku.
Poplatek je tak minimální, že mne překvapuje, že neukáznění občané hází odpad přes plot a v horším
případě ho nechají přímo před vraty a zanechávají nepořádek. Práce s úklidem v takovém případě
zůstane na pracovnících obce a hlavně na panu Vitoušovi, který se o sběrný dvůr stará. Otevírací doba
sběrného dvora je úterý 14-16h a sobota 8-12h. Prosím, dodržujte určený čas nebo se s panem
Vitoušem domluvte telefonicky.
Ráda bych Vás požádala o to, abyste do kontejneru pro velkoobjemový odpad, který je přistaven 2x do
roka vždy na jaře a na podzim, vhazovali pouze a jen takový odpad. Pokud máte doma něco, co patří
do nebezpečného odpadu (viz níže), sledujte naše stránky na internetu, svůj mobil, kdy Vás budeme o
svozu informovat, nebo bude s dostatečným předstihem informace uveřejněna v těchto listech.
Prosím, zamezte komplikacím, se kterými se musíme díky „nezbedníkům“ stále potácet. Pokud
zahlédnete někoho, kdo vyhazuje odpad, který tam nepatří, dejte nám o tom vědět. Pokud se situace
nezlepší, budeme muset přistoupit k monitorování kamerou. Prosíme, udržujete naši obec čistou!!!
Ing. Lenka Peterková

Co je nebezpečný odpad? :
Znečištěné obaly ( prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.), odpadní barvy
( zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů), absorpční činidla (čistící tkaniny, znečištěné
ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry), motorové a ostatní oleje, olejové filtry, pneumatiky
(osobní, nákladové, traktorové), použité elektrozařízení (malé spotřebiče (vysavače, žehličky, fény,
holící strojky, pily, vrtačky, TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty,
přehrávače),velké spotřebiče (pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné trouby, el. sporáky), chladící
zařízení (chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky), ostatní ( olověné akumulátory, zářivky –
trubicové, výbojky, úsporné zářivky)
NE – běžné, reflektorové a halogenové žárovky
Co patří mezi velkoobjemový odpad? :
Starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy), podlahové krytiny (koberce, linolea), sanitární keramika
(umyvadla, vany, toalety), ostatní (lyže, kola, velká zrcadla, matrace)
Co nepatří mezi velkoobjemový odpad? :
Veškerý nebezpečný odpad (lednice, televizory, počítačové monitory, zářivky a výbojky, autobaterie,
zbytky barev, zářivky…), tříděný odpad ( papír, sklo, plasty, železo), kompostovatelný odpad (tráva,
listí), uhynulá domácí zvířata (ta patří do kafilérní stanice), běžný komunální odpad, stavební suť a
kameny
Kam s odpadem? - do sběrných dvorů (zřízeny ve větších městech, možno odvézt celoročně), do
kontejnerů na velkoobjemový odpad (na vesnicích organizuje tento sběr obec, obvykle 2 x ročně – na
jaře a na podzim
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Autor Císaře chudých se narodil na Karlově

Není vyloučené, že i ta nejmenší vesnička nebo osada se může pyšnit nějakým vynikajícím
rodákem, který ji proslavil po celé vlasti. Platí to i o nevelké osadě Karlov, která se rozkládá
mezi poli v srdci křivoklátských lesů. Právě tady se 7. března 1884 narodil básník, spisovatel
a skvělý lékař prof. MUDr. Antonín Trýb. Jeho životní osudy shromáždil a pečlivě zapsal
zdejší kronikář pan Jaroslav Zýka...
Spisovatelův otec Antonín Trýb byl ve druhé polovině 19. století hospodářským úředníkem na
knížecím fürstenberském panství. Matka Filipína, rozená Engstová, byla dcerou sládka
v Ovčárech. Antonín byl jejich jediný syn, jiné sourozence neměl. Do obecné školy chodil
v Rakovníku, kde měl štěstí na učitele. Zaujala ho zejména botanika a tento přírodovědný
obor mu učaroval na celý další život a odrazil se i v jeho literárním díle. Gymnázium
vystudoval Antonín Trýb v Příbrami a lékařskou fakultu na Karlově univerzitě v Praze.
V období pražských studií začal psát básně a povídky. Jednou z prvních byla sbírka básní
Křivoklát (vyšla v roce 1905), kterou se přihlásil k rodnému kraji. Další sbírky Nero (1906),
Tiché sloky (1906) a Píseň mého života zaujaly i odbornou kritiku. V roce 1909 napsal Trýb
lyrickou komedii ve verších s názvem Vodníkova nevěsta.
Před první světovou válkou pracoval MUDr. Trýb na kožní klinice v Hamburku u profesora
Unny a také v Cáchách. Navštívil Francii a Itálii. V roce 1911 vydal ve své době žádanou
knihu Pohádky stříbrného pramene. V roce 1914 se oženil s Dr. Marií Vejbornou. Ještě
v témže roce se jim narodil syn Richard, který se stal později významným chirurgem v Brně.
O dva roky později přišla na svět dcera Eva, která vystudovala v Brně filosofii. V roce 1947
se vystěhovala se svou rodinou do Ameriky, kde roku 1949 zemřela. Třetí Trýbova dcera
Helena (nar. 1924) se stala herečkou Státního divadla v Brně.
Po první světové válce byl Antonín Trýb vyslán
československou vládou s delegací politiků a lékařů na
Sibiř za našimi legiemi. Zážitky z této cesty shrnul do
knihy Před branami východu (1921). Po návratu pracoval
MUDr. Trýb jako lékař na kožní klinice v Praze pod
vedením prof. Janovského. (Dokončení příště)
Tomáš Bednařík
Popiska: Prof. MUDr. Antonín Trýb.
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Podzimní čas ve školce
Spolu s papírovými draky děti přivítaly podzimní čas. Rozšiřovaly a upevňovaly poznatky o
podzimní přírodě. Se skřítky Spadlístkem a Malovánkem poznávaly stromy a jejich plody.
Každoročně spolupracujeme s IS Lesů ČR, a proto jsme i letos uspořádali dvě poutavé a
poučné akce. Při turistickém výletě na Emilovnu jsme poznávali krásná místa v nedalekém
okolí uprostřed křivoklátských lesů. Tentokrát nás provázely zaměstnankyně Informačního a
vzdělávacího střediska Lesů ČR Křivoklát - paní Lucie Pechová a Martina Šímová. Na naši
návštěvu se pečlivě připravily a realizovaly pro děti velmi zajímavý a nápaditý naučný
program o lese a životě v něm. V další poznávací akci jsme navštívili IS Lesů ČR v
Křivoklátě, kde si děti vyslechly povídání o lese a o lesních zvířatech. To bylo doplněno
mnoha poutavými pomůckami z lesního prostředí. Nejvíce zaujala vycpaná zvířata a ptáci. Do
tajů lesního království děti pozvala paní Ing. Ivana Mládková, která měla pro děti připravený
zajímavý program, a výborně děti motivovala ke spolupráci. Nakonec si děti prohlédly
výstavu, kde měly možnost prokázat své znalosti při manipulaci se zajímavými hracími
naučnými prvky. Moc děkujeme všem zaměstnancům IS Lesů ČR v Křivoklátě za
zprostředkování a realizaci pro děti poutavých a naučných programů.
Jak znají podzimní přírodu si děti zopakovaly při pohádce, kterou pro ně připravily paní
učitelky naživo. S Křemílkem a Vochomůrkou, myškou i ježkem prožívaly úsměvné příběhy
a mnohému se naučily.
Zdařilé a nápadité byly i výtvarné činnosti, kdy děti rozvíjely svoji fantazii a představivost při
tvořivé práci s přírodninami. Jedno odpoledne bylo vyhrazeno společnému tvoření a hrám
rodičů a dětí na téma „Bramboriáda“. Děti nejen tvořily krásné a nápadité výrobky z brambor
a přírodnin, ale společně si s rodiči zacvičily s padákem a bramborami. Po společné tvořivé
práci i cvičení si všichni pochutnali na pečených bramborách nebo bramborových plackách, či
plněných bramborách, které přinesly šikovné
maminky.
Přírodniny využily děti i při tvořivé soutěži na
téma „Skřítek Podzimníček“. Děti si je vyrobily
s rodiči doma. Přinesly do školky nevídané
výtvory, které celý měsíc zdobily schodiště naší
školky. Nápadů bylo mnoho a jeden hezčí než
druhý. Na začátku listopadu proběhlo slavnostní
vyhodnocení, kde děti předvedly své výrobky. A
kdo vyhrál? Přece všichni, každý skřítek měl své
kouzlo! Odměnou pro děti byl drobný dárek, diplom i sladkost. Všem zúčastněným
gratulujeme a děkujeme za spolupráci.
Děti si ve školce užily i Halloween, kdy se ti nejmenší předvedli jako obratní kocourci a
kočičky a ve třídě těch starších dětí jste mohli potkat strašidla nebo čaroděje při tvořivé práci,
strašení, či stavbě strašidelného hradu.
M.Sv. a G.T.
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