OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU ROZTOKY

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
700,- - odvoz 1x za měsíc - modrá
65,- - jednorázová známka
55,- - pytel o označením na odvoz
Změnou majitele svozové firmy došlo ke změně
distribuce známek na popelnice - pouze na celý
rok.

ítání občánků.
Pokud máte děťátko narozené v roce 2015
a 2016, případně již nyní v roce 2017,
nebyli jste na vítání občánků v roce 2015 a máte
zájem zúčastnit se přivítání miminka jako
občánka Roztok, vyzvedněte si, prosím,
přihlášku v kanceláři obecního úřadu Roztoky.
Termín bude upřesněn, jednalo by se
pravděpodobně o měsíc duben po Velikonocích.

V

adační fond Josefa Hycla.
Přináší oční péči pro seniory s dopravou
ZDARMA. Tato zdravotnická služba je
určena všem osobám starším 65 let, kteří nemají
možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře a
jsou pojištěni u české zdravotní pojišťovny. Své
klienty odváží na 2 různá pracoviště v Praze.
Jak se objednat na preventivní vyšetření
zdarma?
1. Objednejte se na telefonním čísle
277004424
nebo
mailem
na
praha@medbus.cz
2. Budete informováni o přesném datu
preventivního vyšetření.
3. Řidič nadačního fondu Vás vyzvedne
v blízkosti Vašeho bydliště a dopraví Vás
k očnímu specialistovi a zpět domů zcela
zdarma.
Více informací na www.medbus.cz nebo na
výše uvedeném telefonním čísle.
- převzato z informačního letáku-

N

tatistika na začátku roku.
K 1.1.2016 bylo hlášeno v Roztokách trvale
1036 obyvatel. K 1.1.2017 jich bylo
přihlášeno 1011 – 859 dospělých – z toho 447
mužů a 412 žen, 22 dětí ve věku 15-18 let –
z toho je 9 chlapců a 13 dívek, dětí do 15 let je
130 – 77 chlapců a 53 dívek. Průměrný věk
obyvatel Roztok je 42,9. V roce 2016 se
narodilo 8 nových občánků – 7 chlapců a 1
dívka, 6 občanů Roztok zemřelo.

S

ýstavba silnice V Chaloupkách.
Od března by měla probíhat výstavba nové
komunikace V Chaloupkách. Prosíme
všechny občany o shovívavost po dobu trvání
stavebních prací. Děkujeme.

V

ápis do prvního ročníku ZŠ.
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

becní knihovna - statistika za rok 2016.
Po Novém roce Vás ve zrekonstruované
knihovně přivítala naše knihovnice paní
Hessová a věřím, že se tam s ní budete ještě
dlouho potkávat  Knihovna měla k 31.12.2016
88 registrovaných čtenářů, z toho je 41 dětí do
15 let. Počet návštěv v knihovně se vyšplhal na
1232, čtenáři provedli celkem 4727 výpůjček 578 knih naučné literatury pro dospělé, 214 knih
naučné literatury pro děti, 1612 svazků krásné
literatury pro dospělé, 603 knih krásné literatury
dětem a 1720 výpůjček periodik.
Stav
knihovního fondu k 31.12.2016 čítal celkem
7193 kousků – je tedy z čeho vybírat, když
k tomu připočteme i počet svazků a souborů
půjčených od jiných knihoven (celkem 516).

O

ývoz odpadu
Ceny známek:
2000,- - odvoz každý týden – zelená
1700,- - kombinace léto 1x za 14 dní, zima 1x
za týden - červená
1200,- - odvoz 1x za 14 dní - žlutá

V
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K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, a
proto bylo přistoupeno k hlasování o programu
jednání.

Zápis č. 25 z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Roztoky, konaného dne 13.12. 2016
v 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
Omluven(a): Hana Číhařová
Počet přítomných občanů: 3

Usnesení č. 1 – 13/12/2016 - ZO po projednání
schvaluje program jednání.
Pro 8
Proti
Zdržel se
Usnesení bylo schváleno.
2.
Volba návrhové komise a určení
ověřovatelů

1.
Zahájení
Zasedání zahájila starostka obce Ing. Lenka
Peterková v 17:00 hod. a řídila další průběh
jednání. V úvodu přivítala všechny přítomné a
konstatovala, že je dnes přítomno 8 z 9 členů
zastupitelstva,
tudíž
je
zastupitelstvo
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 pana Mgr. Tomáše
Vostatka.
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.
Program jednání:
1.
Zahájení, schválení programu jednání
2.
Volba návrhové komise a určení
ověřovatelů zápisu
3.
Podněty a náměty občanů
4.
Pozemkové záležitosti
- projednání prodeje pozemků v areálu Višňová,
- projednání prodeje pozemku 35/2
- pozemek 72/6
- schválení smlouvy na koupi pozemků
5.
Schválení rozpočtu obce na rok 2017
6.
Schválení smlouvy o vkladu majetku do
VSOR – Vodovod Na Skalách
7.
Projednání žádosti o dotaci
8.
Schválení slevy na vývoz odpadů pro
Karlov na r. 2017
9.
Kontrola hospodaření a rozpočtová
opatření
10.
Různé
11.
Diskuse
12.
Usnesení a závěr

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 Jiří
Prokůpek.
Usnesení č. 2.1 – 13/12/2016:
ZO volí
návrhovou komisi ve složení pan Antonín
Ježek, pan Martin Mikovec a pan Jiří
Prokůpek.
Pro 8

Proti

Zdržel se

Usnesení bylo schváleno.
2.2. Starostka navrhla, aby ověřovateli zápisu byli
pan Mgr. Tomáš Vostatek a pan Ing. Vladimír
Melč.
Pan Ing. Vladimír Melč odmítl. Navrhla tedy pana
Pavla Procházku.
Usnesení č. 2.2 – 13/12/2016: ZO určuje
ověřovateli zápisu pana Mgr. Tomáše Vostatka
a pana Pavla Procházku.
Pro
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Proti

Zdržel se

Usnesení bylo schváleno.
3.

Podněty a náměty občanů

3. 1. Návrh pana F.K. na změnu a doplnění zápisu
č. 24 z 15. 11. 2016.
Pan F.K. na minulém zasedání uvedl, že všechna
jeho tvrzení jsou v dokumentaci k územnímu
plánu ověřitelná. Zdůraznil, že nebyl účastníkem
řízení a nebyl do řízení začleněn. Ohradil se k
3

52 m2, p. č. st. 325 o výměře 54 m2 a 397 o
výměře 43 m2 v k. ú. Roztoky u Křivoklátu
panu Petru Hájkovi, trvale bytem Libušská
35/200,

tvrzení pana Prokůpka, že jeho vyjádření jsou
lživá. Nikdy nebylo panu F.K. oznámeno zrušení
připojení sjezdu na místní komunikaci.
Pan Prokůpek reagoval tvrzením, že se územní
plán projednává veřejně a účastníkem může být
každý. Uvedl, že pan F.K. lže a udává nepravdivé
a zkreslené informace.
Paní starostka přerušila debatu a doporučila, aby
byl spor řešen v občansko - právní rovině.

142 00 Praha 4 – Libuš za cenu Kč 120,- za 1
m2 .
Pro

Proti

Zdržel se

Usnesení bylo schváleno.

3.2.
Pan Ing. Vladimír Melč upozornil na
opakované nepravosti v zápisu a doporučuje psát
jen podstatu. Paní Ing. Lenka Peterková požádala
pana Ing. Melče, aby se také podílel na kontrole
zápisu. Možnost měl dnes, ale odmítl být
ověřovatelem.
4.
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4. 2. Prodej pozemku p. č. 35/2
Na
veřejném zasedání dne 20.10.2016 byl
schválen záměr prodeje pozemku p. č. 35/2 v k. ú.
Roztoky u Křivoklátu dle GP 4. 812-41/2016 o
výměře 779 m2.
Záměr byl vyvěšen dne 31. 10. 2016 a sejmut dne
30. 11. 2016. K záměru obec Roztoky obdržela
žádost SVJ Roztoky 37 s nabídkovou cenou Kč
120,- za m2.
Usnesení č. 4. 2. 1 – 13/12/2016 - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje prodej pozemku p. č.
35/2 v k. ú. Roztoky u Křivoklátu o výměře
779 m2, který vznikl oddělením části pozemku
p. č. 35/2 označeného v GP č. 812-41/2016 jako
pozemek p. č. 35/2 za cenu 120,- Kč za 1 m2
Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 37,
Roztoky 37, 270 23 Křivoklát, IČO 26489597.

Pozemkové záležitosti

4. 1. Projednání prodeje pozemků v areálu
Višňová
Starostka uvedla, že na minulém zasedání byl
projednán záměr prodeje pozemků v areálu
Višňová. Záměr byl vyvěšen dne 25. 11. 2016 a
sejmut 12. 12. 2016. K záměru obec Roztoky
obdržela dne
6. 12. 2016 žádost od pana P.H..
Nabídková cena za 1 m2 v jeho žádosti byla Kč
120,-. Byl přednesen návrh na usnesení.

Zdržel se

Usnesení č. 4. 1 – 13/12/2016 - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje prodej pozemku p. č.
96/7, 96/8,96/9, 96/10, 96/11, 96/12, 96/13, 96/14,
96/15, 96/16 o výměře vždy 14 m2 , pozemku
p. č. st. 284, 285, 286, 287, 288 o výměře vždy
Současně byl zveřejněn záměr prodeje pozemku
p.č. 35/4 o výměře 94 m2, který dle GP 81241/2016 vznikl oddělením pozemku 35/2 v k.ú.
Roztoky u Křivoklátu. K záměru obec Roztoky
obdržela dne 29. 11. 2016 žádost paní R.K.
s navrhovanou cenou Kč 50,- za 1 m2.

Pro

Usnesení č. 4. 2. 2 – 13/12/2016 - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje prodej části pozemku
p. č. 35/2 v k. ú. Roztoky u Křivoklátu
označeného dle nového GP č. 812-41/2016 jako

4. 3. Žádost na prodej pozemku 72/6

8

Proti

Usnesení bylo schváleno.

pozemek p. č. 35/4 o výměře 94 m2 za cenu Kč
50,- za 1 m2 paní Radce Kolářské, trvale bytem
Roztoky 38, 270 23 Křivoklát.
Pro

8

Proti

Zdržel se

Usnesení bylo schváleno.

Obec Roztoky obdržela žádost na prodej pozemku
p. č. 72/6 v k. ú. Roztoky u Křivoklátu.
4

Usnesení č. 4. 3 – 13/12/2016 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje záměr prodeje
pozemku p. č. 72/6 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu
o výměře 603 m2.
Pro

Proti

7

Zdržel se

Usnesení č. 4. 4 – 13/12/2016 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje uzavření smlouvy
s paní Marií Pucholtovou. Znění smlouvy bude
přílohou zápisu.

1 (Ing. Melč)

Pro

Usnesení nebylo schváleno.

3 (Ing. Peterková, Mikovec, Texl)
2
(Ing.Melč, Procházka)

Zdržel se

4. 4. Schválení smlouvy na koupi pozemků pod
Permonem
Zastupitelstvo obce Roztoky schválilo koupi
pozemků od paní M.P. v oblasti označené BV9
platného Územního plánu obce Roztoky.
Do smlouvy na žádost prodávající byly zařazeny
některé podmínky.
Hlavní body smlouvy:
Obec prodá za symbolickou cenu Kč 1,- za m2
pozemek dle vlastního výběru o rozloze
maximálně 1000m2 oprávněné osobě A.P., trvale
bytem Senec 110, 270 36 Senec.
Obec do 10 let připraví pozemky k výstavbě
rodinných domů (zajistí změnu územního plánu
obce, zpracování územní studie a zasíťování
pozemků).
Starostka uvedla, že požadovala při převodu kupní
ceny zajištění ve formě sepsání dohody o správě
kupní ceny u banky nebo přes notáře.
Starostka
seznámila
přítomné
s procesem
připomínkování několika bodů smlouvy a s
požadavky
obou
stran.
Po
procesu
připomínkování
návrhu
smlouvy
byla
zastupitelům předložena verze ke schválení.
Mgr. Tomáš Vostatek se dotazoval na sankce
plynoucí z nedodržení přísných podmínek. Ing.
Peterková odpověděla, že případné nedodržení
podmínky by bylo řešeno písemným odstoupením
od smlouvy a řízením dle občanského zákoníku.
Pan Ing. Melč uvedl, že právní úroveň kupní
smlouvy je žalostná. Podotkl, že nikdo nemůže
předjímat, jak dopadne jednání o změně územního
plánu. V současné době není tento pozemek podle
územního plánu určen k zástavbě.
Pan Procházka uvedl, že se nemůže ztotožnit se
zněním smlouvy kvůli stanovené lhůtě 10 let.
Ing. Peterková uvedla odhad, že nekoupí-li se
pozemky od M.P., nebude se zde dalších dvacet
let stavět. Po diskusi přednesla návrh usnesení.

Proti

3 (Mgr. Vostatek, Ježek, Prokůpek)

Usnesení nebylo schváleno.
5.

Schválení rozpočtu obce na rok 2017

Obecní zastupitelstvo se seznámilo s návrhem
rozpočtu obce na rok 2017. Návrh rozpočtu obce
Roztoky byl vyvěšen na úřední desce obce a na
webových stránkách obce od 16. 11. 2016 do 12.
12. 2016.
K předloženému návrhu byla jedna připomínka
zastupitele Ing. Vladimíra Melče ještě před
vyvěšením návrhu rozpočtu. Dále nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Ve vyvěšeném návrhu byly:
Příjmy v částce Kč 12.855.000,Výdaje v částce Kč 20.955.500,Financování v částce Kč 8.140.500,Usnesení č. 5 – 13/12/2016 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje rozpočet obce na rok
2017 jako schodkový s celkovými příjmy třídy
č. 1 až 4 ve výši Kč 12.855.000,-, výdaji třídy 5
a 6 ve výši Kč 20.995.500,- a financováním
třídy 8 ve výši Kč 8.140.500,-. Závazné
ukazatele
rozpočtu
zastupitelstvo
obce
schvaluje dle tabulky „Návrh rozpočtu“, který
je nedílnou součástí zápisu ze zasedání
zastupitelstva.
Pro

7

Proti

1 (Ing. Melč) Zdržel se

Usnesení bylo schváleno.
6.
Schválení smlouvy o vkladu majetku do
VSOR – Vodovod Na Skalách
Dne 8. 12. 2016 proběhla kolaudace nového
vodovodního řadu Na Skalách. Majetek bude
vložen vkladem do majetku VSORu, který
předložil návrh smlouvy. Zastupitelé dostali její
5

znění v přípravných materiálech. Bylo doplněno
číslo kolaudačního rozhodnutí.

Vývoz každý týden: sleva Kč 230,- tj. známka za
Kč 770,- /pololetí
Vývoz kombinovaný: sleva Kč 240,- tj. známka za
Kč 610,- /pololetí
Vývoz 1x za 14 dní: sleva Kč 280,- tj. známka za
Kč 320,- /pololetí

Usnesení č. 6 – 13/12/2016 – Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje bezúplatné vložení majetku
s označením „Prodloužení vodovodu Na
Skalách, Roztoky“ v hodnotě Kč 495.753,včetně DPH do Vodohospodářského sdružení
obcí Rakovnicka, se sídlem Frant. Diepolta
1870, 269 01 Rakovník, IČO 47019549 dle
smlouvy, která bude přílohou zápisu.
Pro

Vývoz 1x za měsíc: sleva Kč 350,- tj. známka
zdarma
=
1
pytel/jednorázová
známka
zdarma/měsíc
Ing. Melč doporučil Ing. Peterkové, aby dotace
osobně dofinancovala a označil tento čin jako
čistý populismus.
Mgr. Vostatek se dotazoval, kolik bude činit
dotace na rok. Dle Ing. Peterkové bude výše
dotace cca Kč 11 700,Usnesení č. 8 – 13/12/2016 – Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje poskytnutí předplacených
známek se slevou pro vývoz každý týden za Kč
770,-/pololetí, pro kombinovaný svoz Kč 610,/pololetí, svoz 1x za 14 dní Kč 320,-/pololetí,
svoz 1x za měsíc zdarma a dále 1 pytle nebo 1
jednorázové známky za měsíc zdarma na odvoz
odpadu pro domácnost (číslo popisné) trvale
hlášené k pobytu na Karlově v k. ú. Roztoky u
Křivoklátu pro rok 2017.

8
Proti
zdržel se

Usnesení bylo schváleno.
7.

Projednání žádosti o dotaci

Sbor dobrovolných hasičů Roztoky předložil
žádost o dotaci na činnost v roce 2017 ve výši Kč
25.000,-.
Ing. Melč ze dotazoval, proč žádá SDH o tak
malou částku.
Přítomný jednatel hasičů pan J.P. odpověděl, že
částku si schválil Výbor SDH.
Usnesení č. 7 – 13/12/2016 - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje poskytnutí finanční
dotace ve výši Kč 25.000,- pro SDH Roztoky,
IČO 63805634 na činnost sboru v roce 2017. Na
dotaci bude uzavřena veřejnoprávní smlouva.
Pro

7
Proti
zdržel se

Pro
se

6
Proti
2 (Ing. Melč, Mgr. Vostatek)

zdržel

Usnesení bylo schváleno.

1 (Ing. Melč)

9.
Kontrola
opatření

Usnesení bylo schváleno.
8.
Schválení slevy na vývoz odpadů pro
Karlov na r. 2017
V letošním roce občané Karlova dostali slevu na
odvoz odpadů v hodnotě Kč 65,- za jeden pytel
nebo známku na měsíc.
Pro následující rok předložila starostka návrh na
úlevu:
1xpytel v hodnotě 55,- Kč nebo 1x jednorázová
známka v hodnotě 65,- Kč za měsíc zdarma pro
obyvatele Karlova a pro předplacené vývozy
takto:

hospodaření

a rozpočtová

Příjmy 1 – 11/2016

Kč 13.536.294,24

Výdaje 1 – 11/2016

Kč 8.172.922,41

Stav účtu k 13. 12. 2016 je:
ČS

Kč 10.492.749,88

ČNB Kč 3.592.268,80
Rozpočtové opatření – na vědomí
Dne 18. 11. 2016 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 15/2016, které se týkalo:
Navýšení rozpočtu o částky:
6

Kč 15.000,- v příjmech a ve výdajích § 3399 kultura
Kč 16.445,- v přijmech pol. 4116 - ostatní
neinvestiční přijaté dotace a ve výdajích § 4222 veřejně prospěšné práce
Ponížení rozpočtu o částku:
Kč 5.143,21 - vratka dotace na volby - v přijmech
pol. 4111 - investiční dotace z všeobecné
pokladny a ve výdajích § 6115 volby.
Převod částky:
Kč 25.000,z § 6171 správa na § 4223
společensky účelné místo
Kč 4.866,- z § 6171 správa na § 4222 veřejně
prospěšné práce.
Ostatní převody jsou v rámci paragrafů.

regionálního operačního programu, SC 1. 3
Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a
katastrof, Název projektu: "Hasičská technika
pro JSDH Roztoky" registrační číslo
CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000987,
EDS
117D03C000118 ve prospěch nejvhodnější
nabídky od uchazeče: KOBIT – THZ, s.r.o., IČ
15053920; nabídková cena:
Kč 6 150 000,- bez DPH. ZO pověřuje
starostku obce k vydání rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky a pověřuje starostku
obce k podpisu Kupní smlouvy s uchazečem:
KOBIT - THZ s.r.o., s.r.o., IČ 15053920 dle
podmínek zadávacího řízení.
Pro
7
(Ing. Melč)

Usnesení č. 9 – 13/12/2016 – Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí rozpočtové
opatření č.15/2016, které je přílohou tohoto
zápisu.
Pro

8

Proti

zdržel se 1

Usnesení bylo schváleno.
10.2. Doplatek na obědy pro seniory - strávníky
kuchyně v MŠ Roztoky

zdržel se

V souvislosti s úpravou cen obědů v MŠ Roztoky
předložila Ing. Peterková návrh na dotaci pro
strávníky pobírající starobní důchod.
Cena oběda by měla být pro strávníka, který
odebírá obědy pravidelně, dotována z rozpočtu
obce částkou Kč 10,- za oběd.
Mgr. Vostatek uvedl, že se zapomíná na ostatní
skupiny, které by také mohly mít potíže
s placením obědů.
Ing. Peterková uvedla, že strávníků je velmi málo
a je to ekonomické opatření, které by mělo
přitáhnout další strávníky.
Platnost opatření bude se zkušební dobou na jeden
rok 2017.
Současná cena oběda je Kč 48,- s donáškou Kč
58,Od 1. 1. 2017 dochází ke zdražení obědů o Kč 3,Roční dotace z rozpočtu by činila v závislosti na
počtu strávníků 20-30 tis.Kč.
Usnesení č. 10. 2 – 13/12/2016 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje dotaci na rok 2017 ve
výši 10,- Kč za jeden oběd odebraný ze
školní kuchyně Roztoky při ZŠ a MŠ
V Zahrádkách, Roztoky, 270 23 Křivoklát

Usnesení bylo schváleno.
10.

Proti

Různé

10.1. Výběrové řízení na pořízení hasičské
techniky pro JSDH
Podávání nabídek do výběrového řízení na
pořízení hasičské techniky pro JSDH Roztoky
bylo zahájeno 27. 9. 2016 a ukončeno 30. 11.
2016. Komise pro hodnocení nabídek zahájila
činnost dne 30. 11. 2016 a minulý týden 9. 12.
2016 svou činnost ukončila. Výsledkem její
činnosti je zpráva o posouzení a hodnocení
nabídek, kterou zastupitelé obdrželi v přípravných
materiálech.
Usnesení č. 10. 1 – 13/12/2016 - Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí zprávu o
posouzení a hodnocení nabídek a schvaluje
výsledky zadávacího řízení v nadlimitní veřejné
zakázce na dodávky „Pořízení hasičské
techniky pro JSDH Roztoky“, zadávané
v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách. Evidenční číslo VVZ:
644663 v rámci projektu Integrovaného
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strávníkem občanem
starobní důchod.
Pro

7 Proti

Zdržel se

Roztok

pobírajícím

Usnesení č. 10.7 – 13/12/2016 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje cenu za pronájem
tělocvičny za 100,-/hodinu, při návštěvě
skupiny menší než 5 návštěvníků včetně.

1 (Procházka)

Usnesení bylo schváleno.

Pro

10.3. Souhlas s pořízením stavby na pozemku
469/30

8

Proti

Proti

zdržel se

Usnesení bylo schváleno.
10. 8. Reakce Ing. Melče na bod 8. 12. Hospoda
z minulého zasedání.

Starostka seznámila zastupitele s žádostí o souhlas
s pořízením stavby resp. se zpevněním povrchu na
pozemku – účelové komunikaci p. č. 469/30 v k.
ú. Roztoky u Křivoklátu, která je v majetku obce.
Žadatel potřebuje souhlas k vydání stavebního
povolení pro stavbu rodinného domu. Navržené
řešení odpovídá požadavkům pro výjezd na hlavní
komunikaci III. třídy. Pokud bude vydáno
souhlasné stanovisko, měla by dále obec smluvně
a majetkově vyřešit tento stav. Toto bude řešeno
jako další krok.
Usnesení č. 10.3 – 13/12/2016 – Zastupitelstvo
obce Roztoky souhlasí s navrženým řešením
výstavby zpevněné komunikace na pozemku p.
č. 469/30 v k. ú. Roztoky u Křivoklátu. Pořízení
a užívání stavby bude smluvně zajištěno.
Pro

8

Pan Ing. Melč souhlasil s využitím vybavení
hospody (stoly a židle) ke krytí části dluhu J.M..
Pan J.M. nabídky nevyužil.
Navrhl tedy tři možnosti, jak naložit s majetkem,
který je v osobním vlastnictví Ing. Melče
1. odkup panem M.
2. odkup obcí Roztoky
3. vlastním odvozem majetku z hospody
Pan Texl požádal pana Ing. Melče o dokument,
který dokazuje vlastnictví a navrhl poté odkup
obcí. S tímto návrhem zastupitelé souhlasili.
Pokud doklad nepředloží, mělo by být doloženo
čestné prohlášení pana J.M. a pana Ing. Melče o
vlastnictví k vybavení hospody tj. stolů, židlí a
kuchyňské linky. Pan Ing. Melč přislíbil, že
dokument přinese. Tento bod bude projednán na
zasedání ZO 9.2.2016.

zdržel se

Usnesení bylo schváleno.

11.
Diskuse
Paní starostka předložila zastupitelům návrh
termínu schůzky s architektkou pro zahájení
procesu plánování úprav veřejných prostranství
v obci. Přednostně je třeba řešit veřejný prostor
v lokalitě za rekreačním střediskem Ludmila a u
jezu. Neveřejná schůzka bude 10.1.2016 od 17h.
Paní starostka poděkovala zastupitelům za
celoroční činnost a popřála všem přítomným
mnoho zdraví a úspěchů do dalšího roku.
Usnesení a závěr
Na závěr starostka požádala návrhovou komisi o
stanovisko, zda bylo hlasováno o všech návrzích
na usnesení správně.
Předseda komise Antonín Ježek přednesl závěr:
„Přednesené návrhy na usnesení byly správně
formulovány a o všech návrzích na usnesení bylo
řádně hlasováno v souladu s jednacím řádem obce

10. 4. Zastávka Karlov
Starostka uvedla, že je zastávka téměř dokončena,
do konce roku budou provedeny nátěry dřeva
kolem střechy. Nátěr fasády bude proveden až na
jaře.
10. 5. Knihovna
Probíhá úplná rekonstrukce knihovny. V příštím
týdnu by měla být hotova.
10. 6. Inventura majetku
Starostka se dotazovala na stav inventarizace. Do
konce roku by měla být provedena.
10. 7. Návrh na změnu ceny v tělocvičně
Pan Texl přednesl návrh na změnu ceny za
pronájem tělocvičny. Navrhl, že při počtu pěti a
méně návštěvníků bude cena Kč 100,-/hod.
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Roztoky. 15 usnesení bylo schváleno a 2 usnesení
nebyla schválena.“
Na závěr starostka poděkovala za účast na
veřejném zasedání obce Roztoky a informovala o
dalším zasedání, které se bude konat 9. 2. 2017
v 17:00 v zasedací místnosti OÚ Roztoky.
Dne: 13. 12. 2016
Zapsal: Mgr. Tomáš Vostatek

Upravené znění programu jednání:
1.
Zahájení, schválení programu jednání
2.
Volba návrhové komise a určení
ověřovatelů zápisu
3.
Pozemkové záležitosti
- schválení smlouvy na koupi pozemků
4.
Kontrola hospodaření a rozpočtová
opatření
5.
Podněty a náměty občanů
6.
Usnesení a závěr
Před přednesením návrhu usnesení pan Ing. Melč
chtěl znát znění zápisu z minulého zasedání,
protože nebyl dosud zveřejněn a sdělil, že se
nemůže bez zápisu k projednávanému bodu
vyjádřit. Paní Ing. Peterková mu vyhověla a
přečetla požadovaný bod č. 4.4. tak, jak bude
zveřejněn a uvedla, že není povinnost zápis
zveřejňovat. Zápis musí být podepsán ověřovateli
do 10 dnů od konání zasedání. K programu dále
nebyly vzneseny žádné otázky, proto bylo
přistoupeno k hlasování.

Zápis č. 26 z veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Roztoky, konaného dne 22.12. 2016
v budově Obecního úřadu Roztoky.
Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Peterková,
Roman Texl, Martin Mikovec, Ing. Vladimír
Melč, Mgr. Tomáš Vostatek, Antonín Ježek, Pavel
Procházka, Hana Číhařová
Omluven: Jiří Prokůpek
Počet přítomných občanů: 0
1.
Zahájení
Zasedání zahájila starostka obce Ing. Lenka
Peterková v 17:30 hod. a řídila další průběh
jednání. V úvodu přivítala všechny přítomné a
konstatovala, že je dnes přítomno 8 z 9 členů
zastupitelstva,
tudíž
je
zastupitelstvo
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 v průběhu jednání pana
Mgr. Tomáše Vostatka.
Starostka upozornila, že z dnešního zasedání je
pořizován zvukový záznam jako podklad pro
tvorbu zápisu. Poté přítomné seznámila s
programem uveřejněným na pozvánce.

Usnesení č. 1.2 – 22/12/2016 - ZO po
projednání schvaluje program jednání.
Pro
7
Proti 1 (Ing. Melč)
Zdržel
se
Usnesení bylo schváleno.
2.
Volba
ověřovatelů

návrhové

komise

a

určení

2.1 Dle jednacího řádu obce Roztoky starostka
vyzvala zastupitele k volbě návrhové komise. Do
návrhové komise byli starostkou navrženi pan
Antonín Ježek, Pavel Procházka a pan Ing.
Vladimír Melč.
Usnesení č. 2.1 – 22/12/2016:
ZO volí
návrhovou komisi ve složení pan Pavel
Procházka, Antonín Ježek a pan Ing. Vladimír
Melč.
Pro
8
Proti
zdržel se
Usnesení bylo schváleno.

1.2. Schválení programu jednání
Na pozvánce byl zveřejněn program v bodech:
1.
Zahájení, schválení programu jednání
2.
Volba návrhové komise a určení
ověřovatelů zápisu
3.
Pozemkové záležitosti
- schválení smlouvy na koupi pozemků
4.
Podněty a náměty občanů
5.
Usnesení a závěr
Na základě podnětu účetní obce paní
Kokrmentové, starostka navrhla doplnit bod
„Kontrola hospodaření a rozpočtová opatření“ za
bod č. 4.

2.2. Starostka navrhla, aby ověřovateli zápisu byli
paní Hana Číhařová a pan Martin Mikovec.
Usnesení č. 2.2 – 22/12/2016: ZO určuje
ověřovateli zápisu paní Hanu Číhařovou a
pana Martina Mikovce.
Kdo je Pro 8
Proti
Zdržel se
Usnesení bylo schváleno.
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3.

14.000,- Kč § 3399 kultura.
90.000,- Kč z § 5512 - požární ochrana, pol. 6121
- budovy, haly, stavby na § 5512 - požární
ochrana
41.000,- Kč z § 6171 - správa na § 6171, org. 1 ZŠ a MŠ
132.000,- Kč z § 6171 správa na § 6171 – správa,
pol. 6122 – stroje,přístroje,zařízení.
Navýšení rozpočtu o částku 30.000,- Kč v
příjmech a výdajích § 6330 - převody z
rozpočtových účtů.

Pozemkové záležitosti

Schválení smlouvy na koupi pozemků
Zastupitelstvo obce Roztoky projednalo na
minulém zasedání návrh kupní smlouvy. Kupní
smlouva nebyla schválena z důvodu požadavku
prodávající o uvedení podmínky zajistit do 10 let
vypracování územní studie, změnu územního
plánu a zasíťování pozemků. Paní starostka po
ukončení zasedání telefonicky informovala o
výsledku hlasování pana P., který zastupuje svou
maminku v této záležitosti. Pan P. poté sám navrhl
tuto podmínku ze smlouvy odstranit. To bylo
důvodem ke svolání nového zasedání.
Nadále ve smlouvě zůstává podmínka, že obec
prodá za symbolickou cenu 1Kč /m2 pozemek dle
vlastního výběru o rozloze maximálně 1000m2
oprávněné osobě Andree Pucholtové, trvale bytem
Senec 110, 270 36, Senec v místě, kde jsou nyní
situované pozemky paní P. jako projev dobré vůle
pozemky obci odprodat.
Ekonomickou výhodností získání pozemků do
vlastnictví obce je fakt, že obec bude moci uspíšit
výstavbu nových rodinných domů a přilákat nové
obyvatele do obce.

Usnesení č. 4 – 22/12/2016 – Zastupitelstvo obce
Roztoky
schvaluje
rozpočtové
opatření
č.16/2016, které je přílohou tohoto zápisu.
Pro 6
Proti
(Ing. Melč, Číhařová)
Usnesení bylo schváleno.

Zdržel se 2

5. Podměty na náměty občanů
Pan Ing. Melč chtěl znát znění bodu o hospodě z
minulého zasedání, týkající se vybavení hospody
U Křížku. Paní starostka bod přečetla. Pan Ing.
Melč poté uvedl, že je třeba projednat, jak to bude
s vybavením, když bylo na minulém zasedání
řečeno, že se bude toto projednávat na příštím
zasedání. Starostka uvedla, že o konání tohoto
zasedání se ještě nevědělo. Po diskuzi byl bod
v zápisu z minulého zasedání doplněn datem
zasedání, kdy se bude dále o vybavení jednat a
takto zápis ověřovatelé podepíší. Nepřesnost
vznikla díky tomuto mimořádnému zastupitelstvu,
neboť bylo považováno za „příští“.

Usnesení č. 3 – 22/12/2016 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje uzavření smlouvy
s paní Marií Pucholtovou. Její znění bude
přílohou zápisu.
Pro
7
Proti 1 (Ing. Melč) zdržel se
Usnesení bylo schváleno.
4. Kontrola hospodaření a rozpočtová opatření

6. Usnesení a závěr
Na závěr starostka požádala návrhovou komisi o
stanovisko, zda bylo hlasováno o všech návrzích
na usnesení správně.
Předseda komise Pavel Procházka přednesl závěr:
„Přednesené návrhy na usnesení byly správně
formulovány a o všech návrzích na usnesení bylo
řádně hlasováno v souladu s jednacím řádem obce
Roztoky. Pět usnesení bylo schváleno.“
Na závěr starostka poděkovala za účast na
mimořádném veřejném zasedání obce Roztoky a
informovala o dalším zasedání, které se bude
konat dne 9. 2. 2017 v 17:00 v zasedací místnosti
OÚ Roztoky.
Dne: 22. 12. 2016
Zapsal: Mgr. Tomáš Vostatek

Stav účtu k 22. 12. 2016 je:
ČS 10.619.105,69 Kč
ČNB 3.617.818,80 Kč
Rozpočtové opatření
Paní Ing. Peterková požádala zastupitele o
schválení rozpočtového opatření č. 16/2016, které
se týká:
převodu částek:
15.000,- Kč z § 3111 - MŠ, pol. 6121 budovy,haly,stavby na § 3111 - MŠ
117.000,- Kč z § 2212 - silnice, pol. 6121 budovy, haly, stavby na:
53.000,- Kč § 3314 knihovna
15.000,- Kč § 3722 odpady
10.000,- Kč § 3900 dary obyvatelstvu
25.000,- Kč § 4223 Spol.účelná pracovní místa
10

NA PŘELOMU ROKU SAMÝ POŽÁR
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:

Na lince 150:

Od prvního prosince až do předposledního dne roku měli roztočtí hasiči od zásahů klid. Až v pátek
30., půl hodinu před polednem, volali o pomoc z KOPIS v Kladně. Potřebovali uhasit požár komínu
u RD č. p. 40 v Branově-Luhu. Roztočtí hasiči vyjeli oběma vozidly, na místě v době příjezdu už
zasahovali místní. Saze v komínu již nehořely, povrch komínu byl studený. Jednotka provedla
pomocí vymetací sady vyčištění tělesa komínu. Po příjezdu hasičů z Berouna a kontrole situace
jejich velitelem, zajistili roztočtí vyčištění i trubky od kotle do komína a po příjezdu vyšetřovatele
příčin požáru byli odesláni zpět na základnu. Při požáru sazí došlo pouze k prasknutí komínu, další
škody oheň naštěstí nenapáchal.
K poslednímu zásahu loňského roku byli naši hasiči vysláni o silvestrovském podvečeru. Opět se
jednalo o požár sazí v komíně, tentokrát v Roztokách, v bytovém domě č. p. 37 v dolní části obce.
Při příjezdu na místo roztočtí získali od obyvatel informaci o situaci, ke které došlo po přiložení do
krbových kamen v přízemním bytě. Praskl komín a asi milimetr širokou štěrbinou lehce unikal kouř
do bytu o dvě patra výše. Kontrolou teploty bylo zjištěno, že byt není bezprostředně požárem od
praskliny ohrožen. Velitel rozhodl o vymetení komínu a tím jeho uhašení. Než stačili roztočtí vylézt
s jištěním ke komínu, na místo přijeli jejich kolegové z Rakovníka. Jejich velitel z důvodu
bezpečnosti rozhodl o povolání automobilového žebříku. Po jeho příjezdu hasiči z Rakovníka, ve
spolupráci s našimi, komín vymetli a spadané saze vybrali. Poté se obě jednotky vrátily za základny.
Celkem v loňském roce zasahovali roztočtí hasiči u 43 mimořádných událostí, z toho se jednalo o
13 požárů, 19 technických pomocí, 6 dopravních nehod a 5 úniků ropných látek. Z dlouhodobého
pohledu byl z hlediska zásahů rok 2016 průměrný.
Naopak na první letošní zásah si roztočtí počkali až do 10. ledna, kdy v odpoledních hodinách
vzplanul odpad v plechovém kontejneru u zastávky ČD v Račicích. Z důvodu závady na
vzduchovém okruhu cisterny vyjeli sice roztočtí o chvíli později, ale i přesto na místo dorazili jako
druzí za hasiči z Berouna. Požár už měli pod kontrolou, naši zůstali jako záloha na místě a pro
doplnění vody do cisterny z Berouna. Protože hořel odpad, škoda požárem nevznikla téměř žádná.
Školení a cvičení:
29. prosince Školení požárů pomocí tzv. D-programu.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ:
SDH Roztoky na žádost Obce Roztoky zajišťoval molo pro pouštění svíček a ohně pro ohřev
svařáku při předvánoční Plovoucí naději konanou 23. prosince u jezu v Roztokách a následný úklid
prostranství po jejím ukončení.
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HASIČI RADÍ:

Čistění spalinové cesty
V roce 2016 bylo zrušeno nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách bezpečnosti při provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Povinnosti tohoto nařízení jsou nově uvedeny v zákoně
133/1985 Sb., a další podrobnosti o revizi a údržbě ve Vyhlášce č. 34/016 Sb. o čištění, kontrole a
revizi spalinové cesty ze dne 22. ledna 2016.
Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové
cesty a jejich komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového
průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty. Pokud nejde spalinovou cestu vyčistit tímto způsobem,
lze provést čistění vypalováním (komíny odolné proti vyhoření), kde však vypalování smí provádět
pouze oprávněná osoba. Seznam oprávněných osob dle kvalifikace 36-024-H Kominík – revizní
technik spalinových cest je volně přístupný na webových stránkách Hasičského záchranného sboru
ČR (www.hzscr.cz)
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon
připojeného
spotřebiče paliv

Činnost

Čištění
spalinové
cesty

Pevné

Kapalné

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

3 × za rok

2 × za rok

2 × za rok

1 × za rok

Plynné

1 × za rok

do 50 kW včetně

nad 50 kW

Kontrola
spalinové
cesty

1 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

Čištění a
kontrola
spalinové
cesty

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

Za celoroční provoz se počítá používání déle než 6 měsíců po sobě. V případě, že čištění,
kontrola nebo revize nejsou provedeny stanoveným způsobem, nebo je-li předána zpráva o čištění,
kontrole nebo revizi po stanovené lhůtě může být oprávněné osobě podle požárního zákona uložena
pokuta ve výši do 50 000 Kč.
za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
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Leontýnka není jen princezna
Všichni malí i velcí určitě znají princeznu Leontýnku z filmové komedie Ať žijí duchové. V
křivoklátských lesích, nedaleko dvora Karlov, máme také jednu Leontýnku. Je to však bývalá lesní
knížecí silnička.
Leontýnka původně nebyla silnicí veřejnou, ale „panskou kočárovou“. Zajišťovala přímé spojení
fürstenberského zámečku Leontýn (podle něj dostala i jméno) s letním knížecím sídlem Emilovnou,
která se nacházela v lesích západně od Karlovy Vsi. Leontýnka odbočovala ze silnice za zámkem
nedaleko kapličky a vedla odtud nepřetržitě po rovině pod severním svahem Hřebene a Hrobců.
Silnička bývala vždy pečlivě udržována, celá sypaná nejlepším červenavým pískem z lomu v
Hrobcích. Na příkaz vrchnosti byla občas projeta silničním parním válcem, ačkoliv v okolí žádná ze
silnic válcovaná nebyla a všechny bývaly jen pravidelně štěrkované.
Téměř paralelně s Leontýnkou vedla i lesní cesta, protože to byla výhodná trasa i pro přesun dřeva z
porážených stromů. A proto tu bývala i některá významná lesní rozcestí, a to v těsném sousedství
Leontýnky. V takovém případě byly přechody některých cest přes Leontýnku zpevněny plochými
kameny, aby kola povozů nenarušila povrch silničky. Jedno z takových rozcestí šesti cest bylo
nedaleko Leontýna a cesta k němu vedla přímo od „zadních vrat“ zámeckého parku vedle kaple sv.
Václava. Byla to zkratka od zámku na Leontýnku. Toto rozcestí se nazývalo „U Tří koulí“. Kdysi tu
totiž bývaly tři veliké kamenné koule seskupené na trojúhelníkovém travnatém lesním paloučku
mezi bukovými a habrovými velikány. Dnes se podobné tři koule (resp. jejich repliky) nacházejí
nedaleko hájovny Emilovny. Zda sem byly přeneseny z Leontýnky, nebo jde o jiné, se nejspíš již
nedozvíme.
Další významná rozcestí se nacházela u Karlovy Vsi. Jedno se nazývalo „U Křivého buku“ podle
mohutného stromu, který kdysi kdosi úmyslně seříznul tak, aby rostl křivě. Další velmi členité
rozcestí bývalo těsně vedle hájovny „U Buku“, na samém okraji Karlovy Vsi. Tam také Leontýnka
křižovala štěrkovanou silnici od Karlova do Branova. Podle hájovny „U Buku“ se v širokém okolí
říkalo celé Karlově Vsi. Dodnes toto lidové pojmenování této obci zůstalo. Takže, přijedete-li na
Křivoklátsko a uslyšíte, že někdo nebo něco je od „Buku“, vězte, že je z Karlovy Vsi.
Tomáš Bednařík

Popisky:
Foto :
Leontýnka
původně
nebyla silnicí veřejnou,
ale „panskou kočárovou“.
Foto Tomáš Bednařík
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Pozvánka do divadla
Obec Roztoky i v tomto roce pokračuje s dotací na divadelní představení, které pořádá ve spolupráci
s paní Alenou Ježkovou a paní Radkou Prokůpkovou.
Zveme Vás v sobotu 18. března 2017 na výlet do pražského divadla Radka Brzobohatého, kde
můžete shlédnout komedii - Drahoušku, toužím po Tobě...
Hrají: Ernesto Čekan, David Gránský, Miroslav Hrabě, Kateřina Peřinová-Velebová, Charlotte
Doubravová
Cena vstupenky pro občany Roztok a Karlova je 385 Kč / os. vč. autobusové dopravy.
Začátek představení - 15:00 hod., odjezd z Roztok od hotelu - 13:00 hod. , Chaloupky Permon 13:05 hod, Karlov - 13:15 hod.
Vstupenky
si
můžete
zakoupit
u
Aleny
Ježkové
a
Radky
Prokůpkové.
Těšíme se na Vaší účast.
Alena Ježková a Radka Prokůpková

AKCE ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky
Sběr papíru
se bude konat od úterý 21. února do pátku 24. února. Kontejner bude přistaven u sběrného
dvora.
Děkujeme za pomoc.
Připomínám, že naše škola nepřetržitě sbírá baterie a plastová víčka.
OŠ

Odpolední večírek
Srdečně Vás zveme na tradiční Odpolední večírek, který se bude konat ve čtvrtek 9.2.2017
od 15 do 17 hodin v naší škole.
Připraveny jsou různé hry a soutěže, taneční vystoupení, bohatá tombola.
Hudbu zajišťuje pan Luboš Matějovič.
Vstupné dobrovolné.
Přijďte, jste srdečně vítáni.
OŠ

Masopust 2017
se koná v Křivoklátě 25.2.2017
Podrobnosti budou upřesněny a umístěny na úřední desku.
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VÁNOČNÍ ČAS VE ŠKOLCE

Vánoce už jsou za námi a nám nezbývá než vzpomínat, jak jsme se s dětmi na ně připravovali a
užívali kouzelného předvánočního času. Děti byly tvořivé a nápadité při vyrábění vánočních
dekorací, obrázků, dárků i přáníček, kterými potěšily rodiče i přátele naší mateřské školy. Poučná
pro děti byla návštěva křivoklátského kostela, kde poznávaly varhany a zpívaly v jejich doprovodu
koledy. Nezapomněly připravit i Vánoce pro zvířátka. Přinesly do krmelce nad Roztokami zvířecí
dobroty. Povedlo se nám potěšit seniory při jejich setkání, děti zatančily, zazpívaly i recitovaly
všem pro radost. Milá byla i návštěva klientů domova na Leontýně, kdy jsme společně s dětmi
z křivoklátské školky pomohli všem rozzářit jejich všední dny vánočním vystoupením.
Slavnostní vánoční den, kdy do naší školky se svými dárky pro děti zavítal Ježíšek, se rychle
přiblížil. Od rána se připravoval slavnostně nazdobený vánoční stůl, na kterém nechybělo ovoce a
dobroty od maminek i od našich kuchařek. Děti si vyzkoušely vánoční zvyky, všichni jsme si
společně zazpívali ty nejznámější vánoční koledy a pak už děti s napětím očekávaly zacinkání
zvonečku. Dočkaly se! Radost z dárků pod stromečkem byla veliká. A to hlavně díky sponzorům
z řad rodičů i obecních úřadů z okolních obcí, odkud chodí děti do naší školky. Děti příjemně
překvapila i naše paní starostka, která přišla mezi nás a předala dětem dárky, které připravil Ježíšek
na našem obecním úřadu. Moc všem děkujeme.
Období Vánoc rychle uteklo a už tu byl Nový rok. Naše děti se aktivně podílely na společném
vystoupení na Tříkrálovém koncertě na Křivoklátě. Také letos se vydal na svou cestu náš Tříkrálový
průvod, aby popřál štěstí, zdraví a dlouhá léta našim přátelům. Milý průvod těch nejmenších,
zachumlaných v teplém staročeském oblečení potěšil každého, koho jsme potkali. Odměnou za
dětský zpěv i recitaci byl plný košík sladkostí i jiných dárků. Moc děkujeme. Tak, jako naši Tři
králové, přejeme i my, malí a velcí z naší mateřské školy všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
po celý rok 2017.
M.S.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu Josefu Fryautovi, majiteli malé vodní elektrárny v Roztokách, za
finanční hotovost 12000,- Kč, kterou věnoval naší mateřské škole.
Vážíme si nevšedního daru. Rádi využijeme na vylepšení interiéru mateřské školy a
pořízení nových učebních pomůcek.
vedoucí učitelka M. Svobodová
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