OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU ROZTOKY

bodů jednání formou zkráceného záznamu dle
nahrávky a již předpřipravených podkladů. Ke
spolupráci bude uzavřena dohoda o provedení
práce. Bližší informace na tel. starostky 778546438.

tevírací doba úřadu v době od 22.12.2017
do 29.12.2017.
22.12. pátek ZAVŘENO
27.12. středa ZAVŘENO
28.12. čtvrtek 7:00 -15:30
(pokladna pouze do 12:00 hod)
29.12. pátek ZAVŘENO
Provoz matriky a CZECH POINTu bude uzavřen
od 22.12. do 29.12.2017. Po svátcích, tzn. v úterý
2.1.2018, se na Vás budeme těšit v obvyklé
otevírací době.

O

rádeže.
Dne 30.10.2017 byl na cestičce k nádraží
odcizen kanystr benzínu při vykonávání
údržby daného úseku pracovníkem obecního úřadu.
U jezu byla provedena úprava květníků, do kterých
byl zasazen vřes. Bohužel, i tento nově vysazený
vřes někdo ukradl. Velmi nás mrzí, že jsou mezi
námi lidé, kteří si neváží práce a vynaložených
prostředků ke zkrášlení naší obce. Květníky znovu
osazeny nebudou! Prosíme všechny občany, kteří
by si všimli podobných událostí v obci, aby je
nahlásili na obecní úřad.

K

ozsvícení vánočního stromu.
Již třetí rozsvícení vánočního stromu
v Roztokách proběhne v neděli 3.12.2017 od
16:00 před budovou obecního úřadu. Všichni jste
srdečně zváni.

R

ýzva k zapůjčení papírových betlémů.
I letos bychom Vás chtěli pozvat na výstavu
betlémů. Tentokrát bychom rádi pozvali
k účasti na vytváření výstavy občany naší obce.
Pokud máte doma papírový betlém, prosíme Vás o
zapůjčení na krátkou výstavu, která bude
v prostorách úřadu v den rozsvícení ke shlédnutí.
Po akci Vám betlém vrátíme. Děkujeme.

ýzva pamětníkům.
Středočeský kraj zahajuje projekt „100 let
české státnosti ve Středočeském kraji“.
Projekt bude probíhat průběžně od listopadu
2017 do října 2018, kdy si připomeneme výročí 100
let od vzniku samostatného Československa. K této
slavnostní události by měla vyjít i knižní publikace.
Prosíme tedy všechny občany, kteří mohou přispět
svými střípky – fotografiemi, vzpomínkami,
znalostmi událostí, příhodou, osobností, spjatou se
vznikem státu, meziválečným obdobím, či má
spojitost přímo s Roztokami a okolím, aby se
s námi o ni podělili donesením materiálů na obecní
úřad, popsáním situace na e- mailovou adrese, nebo
dopisem odeslaným na adresu úřadu či vložením do
schránky na připomínky. Všem moc děkujeme za
spolupráci.

V

V

etkání se seniory.
Zastupitelstvo obce Roztoky pořádá posezení
pro seniory, které se uskuteční v hospodě U
Křížku dne 7.12.2017 od 14:30. Všem seniorům
nad 65 let byly odeslány pozvánky. V současné
době máme v obci evidováno 201 občanů starších
65 let.

S

aplacení poplatků.
Blíží se konec roku 2017, proto dejte do
pořádku všechny své neuhrazené poplatky
vůči obci Roztoky, pokud jste na některé zapomněli
– např. za pejsky. Děkujeme.

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.
23.12.2017 od 16:00 u jezu
Srdečně zvou pořadatelé SDH Roztoky ve
spolupráci s obcí Roztoky a W- ARLETem.

P

Z

tudie prostranství u jezu.
V kanceláři obecního úřadu v Roztokách je
k nahlédnutí první návrh studie prostranství u
jezu. Zájemci si mohou návrh prohlédnout
v úředních hodinách a případně se k němu i
vyjadřovat a napomoci zlepšení prostředí v naší
obci.

S

ledá se zapisovatel/ka.
Obec Roztoky hledá zapisovatele/lku pro
tvorbu
zápisu
z veřejných
jednání
zastupitelstva.
Náplň:
účast
na
jednání
zastupitelstva cca 1h 1 x za měsíc, tvorba zápisu dle

H

2

11.
12.
13.

Zápis č. 33/2017 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
19.10. 2017
v budově Obecního úřadu
Roztoky.
Přítomní zastupitelé:
Ing. Lenka Peterková, Roman Texl, Jiří Prokůpek,
Ing. Vladimír Melč, Mgr. Tomáš Vostatek,
Antonín Ježek, František Jirásek, Hana Číhařová,
Martin Mikovec
Omluveni: 0
Počet přítomných občanů: 5
Ověřovatelé zápisu: Martin Mikovec, František
Jirásek

Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
Diskuze
Usnesení a závěr

Před hlasováním upozornila na chybu v číslování
v bodě 5 a navrhla, aby byl program při
projednávání číslován správně. Poté bylo
přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 1 – 19/10/2017 - ZO po projednání
schvaluje program jednání dle předloženého
návrhu na změnu.
Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

1. Zahájení, schválení programu jednání
Jednání 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.
Konstatovala,
že
zastupitelstvo
je
usnášeníschopné. Pořízením zápisu z jednání byl
pověřen pan Mgr. Tomáš Vostatek.
Paní starostka upozornila, že z jednání je
pořizován zvukový záznam jako podklad pro
tvorbu zápisu.
Dále přednesla program jednání v těchto bodech:

2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů
Do návrhové komise navrhla pana Antonína
Ježka, pana Jiřího Prokůpka a paní Hanu
Číhařovou a dala hlasovat o návrhu na usnesení.
Usnesení č. 2.1 –
19/10/2017:
ZO volí
návrhovou komisi ve složení pan Antonín
Ježek, pan Jiří Prokůpek, paní Hana
Číhařová.
Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

1.
Zahájení, schválení programu jednání
2.
Volba návrhové komise a určení
ověřovatelů zápisu
3.
Rekapitulace minulého zasedání
4.
Podněty a náměty občanů
5.
Pozemkové záležitosti
4.1. – záměr prodeje pozemku p.č. st. 260/1
4.2. – záměr prodeje části pozemku p.č. 264/1
4.3. – záměr prodeje pozemku p.č. st. 265/1
4.4. – záměr prodeje pozemku p.č. st. 263/1
6.
Schválení přísedícího Okresního soudu v
Rakovníku
7.
Výusť z ČOV na pozemku p.č. 25/7 –
projednání záměru koupě pozemku u výusti a
zřízení
služebnosti chůze a jízdy po
pozemku p.č. 25/1
8.
Schválení daru od ČR – HZS, Kladno –
CAS 27 MAN
9.
Projednání postupu kompenzace zvýšené
ceny dodávky tepla pro SVJ v bytovkách
10.
Různé – Územní plán, strategický
rozvojový plán, inventarizační komise, rozpočet
na rok 2018, poskytování dotací z rozpočtu pro
rok 2018, trasa výstavby přeložky vodovodu,
informace o přesunu stanoviště Záchranné
služby

Jako ověřovatele zápisu starostka navrhla pana
Martina Mikovce a pana Ing. Vladimíra Melče.
Ten i přes připomínky k vyhotovování zápisu
ověřovatele odmítl dělat. Starostka tedy poté
navrhla pana Františka Jiráska.
Usnesení č. 2.2 – 19/10/2017: ZO určuje
ověřovateli zápisu pana Martina Mikovce a
pana Františka Jiráska
Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
3. Rekapitulace minulého zasedání
Obec byla na minulém zasedání nařčena
z bezdůvodného obohacování na úkor občanů,
kteří zaplatí za dodávky tepla vyšší částku za 1
GJ a byl požadován návrh na transparentní
vracení tohoto bezdůvodného obohacení. Dále
bylo požadováno vysvětlení rozdílu v délce
uzavření smluv obcí a SVJ na dodávky tepelné
energie – dále viz bod 9.
Požadavek na úpravu nástupiště na nádraží byl
odeslán SŽDC.
Možnost připojení kanalizace ke křivoklátské
škole - starostka popsala současné řešení, které
3

bude ještě třeba prověřit u stavebního úřadu a
dalších subjektů.
Příjem z ubytování od KK Rakovník byl nulový.
Zábor veř. prostranství ani v minulosti při
pořádání závodů nebyl kalkulován. Ing. Melč
upozornil na nedodržování zákonů, které obec
vydává. Starostka uvedla, že pro obec je
z hlediska přilákání návštěvníků pozitivní
jakákoliv akce, která se v obci pořádá. K tomu
připomněla, že ani v minulosti nebyla plněna
OZV. Ani tentokrát nebylo vybráno za zábor
pozemků při konání vodácké akce(stanování).
K tomu Ing. Melč sdělil, že s předsedou klubu
dříve nebyla řeč.
Vzrostlé křoví na pozemku kolem mostu směr
škola Křivoklát – majitel neuvažuje o vysekání,
naopak si zajišťuje porostem soukromí.
Karlov – daňové zatížení po nové vyhlášce –
Obec požádala FÚ o podklady.
Zpráva o uplatňování územního plánu – dále viz
bod 10.
Pan Ing Melč opět upozorňoval na nesrovnalosti
v zápise z minulého jednání. Poukázal na dlouhou
dobu při vyhotovování zápisu, nesrovnalost při
odkazu na projednaný bod týkající se zprávy o
uplatňování územního plánu. Starostka navrhla
zápis usnesením upravit, ale k hlasování nedošlo.

5. Pozemkové záležitosti
5.1. Záměr prodeje pozemku p.č. st. 260/1
Usnesení č. 5.1 – 19/10/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje záměr prodeje pozemku
p.č. st. 260/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu o
výměře 45 m2.
Pro 0
Proti
8
Zdržel se 1
(Ing. Melč)
Usnesení nebylo schváleno.
5.2. Záměr prodeje části pozemku p.č. 264/1
Usnesení č. 5.2 – 19/10/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje záměr prodeje části
pozemku p.č. 264/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu.
Pro 0
Proti
8
Zdržel se 1
(Ing. Melč)
Usnesení nebylo schváleno.
5.3. Záměr prodeje pozemku p.č. st. 265/1
Usnesení č. 5.3 – 19/10/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje záměr prodeje
pozemku p.č. st. 265/1 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu o výměře 5 m2. Náklady na převod
pozemku bude hradit kupující.
Pro 8
Proti
0
Zdržel se 1
(Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.

4. Podněty a náměty občanů
Starostka oznámila přítomným občanům, že se
mohou podepsat na prezenční listině a tím dát
souhlas s uvedením svého jména v zápisu
s odkazem na zákon o ochraně osobních údajů.
Pan Rajtr navrhl zřídit přechod mezi hasičárnou a
Permonem. Snížila by se takto i rychlost na
komunikaci. Starostka již jednou problém řešila.
Požadavek bude znovu podán. Na téma rychlost v
obci proběhla širší diskuze.
Paní Číhařová odpověděla na dotaz pana Čecha z
minulého zastupitelstva. Plat paní starostky.
Pan Čech poukázal na nesrovnalosti v zápise
týkající se ceny pozemku, který obec v minulém
roce do vlastnictví koupila. Starostka uvedla, že
toto nebude v zápisu rozepsáno.
Pan Rajtr se dotazoval na výstavbu pod
Permonem. Starostka uvedla, že bude projednáno
v dalších bodech.
Pan Ing. Melč se dotazoval na úpravu pozemku
blízko ZŠ Roztoky. Paní starostka uvedla, že
úpravu pozemku schválila.
Pan Rajtr poukázal na špatné parkování pana
Melče na travnatém pozemku.

5.4. Záměr prodeje pozemku p.č.st. 263/1
Usnesení č. 5.4 – 19/10/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje záměr prodeje pozemku
p.č. 263/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu o výměře
48 m2.
Pro 0
Proti
8
Zdržel se 1
(Ing. Melč)
Usnesení nebylo schváleno.
6. Schválení přísedícího Okresního soudu v
Rakovníku
Usnesení č. 6 – 19/10/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky volí do funkce přísedícího
Okresního soudu v Rakovníku na volební
období 2017 – 2021 pana Jozefa Sokola, nar.
21.8.1957, trvale bytem Roztoky 197, 270 23
Křivoklát.
Pro 9
Proti
0
Usnesení bylo schváleno.
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Zdržel se

0

7 . Výusť z ČOV na pozemku p.č. 25/7 –
projednání záměru koupě pozemku u výusti a
zřízení služebnosti chůze a jízdy po pozemku
p.č. 25/1
Majitel pozemku p.č. 25/7 požádal VSOR o
odkoupení části pozemku kolem výusti z čističky.
Protože je obec členem VSORu a do sdružení
vložila již v minulosti majetek, který souvisí
s provozem vodovodů a kanalizaci na území
obce, VSOR požádal obec o odkup pozemku do
vlastnictví obce a následného převodu do
sdružení. Pozemek je zhruba o rozloze 74 m2.
Vyměření pozemku by zajistil buď VSOR nebo
vlastník pozemku. Náklady spojené s koupí
pozemku je VSOR ochoten kompenzovat při
plánované výstavbě vodovodu v obci. Přibližná
cena pozemku v návaznosti na zpracovaný odhad
by se měla pohybovat kolem 40 tis. Kč.

automobilu CAS 27 MAN, RZ NBA 68-58
včetně příslušenství od Česká republika –
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje,
ul. Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno IČO
70885371 do vlastnictví obce pro účely požární
ochrany, ochrany obyvatelstva nebo
integrovaného záchranného systému.
Zůstatková cena CAS činí 2.580.106,- Kč.
Pro 9
Proti 0
Zdržel se
0
Usnesení bylo schváleno.
9. Projednání postupu kompenzace zvýšené
ceny dodávky tepla pro SVJ v bytovkách
K bezdůvodnému obohacení starostka uvedla:
„Nařčení bezdůvodného obohacení obce formou
propachtování objektu kotelny za vysoké
pachtovné a z koncesního řízení vysoutěžené
vysoké ceny 1 GJ za dodávku tepla odmítám.
O bezdůvodném obohacení můžeme mluvit v
případě, kdy by obec získala majetkový prospěch,
aniž by k tomu měla spravedlivý důvod.
Spravedlivým důvodem je v tomto případě právní
titul – tj. pachtovní smlouva. Obec získává
dohodnuté plnění za přenechání svého
(lukrativního) majetku jiné osobě pro účely jejího
podnikání. Nejedná se tedy o bezdůvodné
obohacení, protože důvodem obohacení je platná
a účinná pachtovní smlouva. Bylo by mimořádně
nehospodárné poskytovat obecní majetek jiné
osobě k podnikání bezplatně. Dle zákona o obcích
§38 se obec má ke svému majetku chovat
hospodárně a účelně. Proto bylo jako hodnotící
kritérium do koncesního řízení zařazeno
pachtovné.“
Pro srovnání kolik poplyne z pachtovného obci
do rozpočtu uvedla výši příjmů, které obec
získala za pronájem kotelny s bývalým
provozovatelem za období od roku 1997 až do
roku 2014 dle smlouvy. Prvních pět let to byla
částka celkem téměř 4,5 mil. Kč. Od 2001 –
2010 každý rok zhruba 700 000,- a od r. 2011- do
r. 2014 50 000,-/rok.
Ing. Melč uvedl, že se nejednalo o pachtovné.
Jednalo se o leasing za fluidní kotel. Pan
Prokůpek uvedl, že mu v tom případě není jasné,
proč je fluidní kotel v současnosti majetkem obce,
když ho splácel provozovatel.
K údajně chybně zadanému koncesnímu řízení
starostka uvedla:
„Výběrové (koncesní) řízení bylo transparentní a
poskytlo nediskriminační zadávací podmínky, ve
kterých byla vymezena dvě kritéria hodnocení
nabídek. Maximální cenu za 1 GJ tepelné energie

Usnesení č. 7.1 – 19/10/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje záměr koupě části
pozemku p.č. 25/7 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu
o přibližné rozloze 74m2 kolem výusti z ČOV
za odhadní cenu 550,-/m2.
Kč. Přesnou
rozlohu stanoví GP.
Pro 8
Proti 0
Zdržel se
1 (Ing.
Melč)
Usnesení bylo schváleno.
S pozemkem dále souvisí přístup. Majitel
požaduje zřízení VB přístupu k jeho pozemku
přes pozemek obce z komunikace kolem starého
mostu o šíři pruhu 3m a obec by měla mít zájem o
zřízení VB přes tábořiště k výústi.
Usnesení č. 7.2 – 19/10/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje záměr zřízení
služebnosti chůze a jízdy po pozemku p.č. 25/1
o šíři 3m v části od starého mostu k hranici
pozemku p.č. 25/7, a zřízení služebnosti chůze
a jízdy na pozemku p.č. 25/7 v šíři 3m od
hranice pozemku p.č. 25/1 k objektu výusti.
Služebnost určí nový GP.
Pro 8
Proti
0
(Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.

Zdržel se

1

8. Schválení daru od ČR – HZS, Kladno – CAS
27 MAN
Usnesení č. 8 – 19/10/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje přijetí daru 5

prodávané koncovým odběratelům a pachtovné za
právo užívat k podnikání majetek obce. Rozložení
vah kritérií bylo navrženo právě za tím účelem,
aby se vyvážil zájem obce a ochrana potřeb jejích
občanů.
Problémovým aspektem celého výběrového řízení
byla nutnost nalezení kompromisu mezi krátkým
časovým prostorem pro výběr nového dodavatele
a snahou o uzavření smlouvy na co možná
nejdelší dobu, která by umožnila dodavateli
alespoň částečně zhodnotit investice do
technologií nutných pro provoz kotelny.
Důsledkem tohoto kompromisu bylo výběrové
řízení vedené ještě mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (a
uskutečněné v krátkých lhůtách a celkově
rychlejším tempu), ale s výslednou pachtovní
smlouvu na období pěti let, což je nejdelším
časovým obdobím, které přicházelo v úvahu pro
konání výběrového řízení mimo režim zákona.
Fakt, že obec získala zákonným způsobem
dodavatele a nedostala se do krizové situace, kdy
by musela řešit absenci jakéhokoli oprávněného
dodavatele tepelné energie, je tak v určitém
ohledu vykoupen relativně krátkým trváním
smluvního vztahu, se kterým nezbytně souvisí
zvýšení nákladů daného poskytovatele tepelné
energie (navíc v souvislosti s globálním
zdražováním energií).“
K vypracování
transparentního
způsobu
vracení domnělého bezdůvodného obohacení
starostka sdělila:
„Možnosti poskytování podpory obyvatelům
obce, kteří byli zasaženi zdražením tepelné
energie, a to právě z prostředků, které obec
získává z pachtovného patrně nic přímo nebrání.
Jednalo by se však o velice kontroverzní postup.
Tzv. přečerpávání pachtovného občanům by lehce
zatemnilo doposud transparentní smluvní vztahy
a hrozilo by diskriminačním zvýhodňováním
občanů, kteří jsou napojeni na soustavu
zásobování tepelnou energií.“
K délce smluv na dodávky tepla uvedla:
„Jestliže společnost IVORY Energy, a.s., po pěti
letech přijde o pacht a bude ji mít nahradit jiný
dodavatel tepla, smlouvy mezi společností
IVORY Energy, a.s., a SVJ prakticky přestávají
být relevantními. Dle ust. § 2006 odst. 1
občanského zákoníku by bylo možné od smlouvy
odstoupit pro neplnění, protože povinnost
poskytovat dodávky tepelné energie, by byla
nesplnitelná tehdy, když by tato společnost přišla
o užívací právo k rozvodnému tepelnému zařízení

a pozbyla by licence od Energetického
regulačního úřadu.
Odstoupení od smlouvy za porušení smlouvy
podstatným způsobem by bylo na místě, pokud
společnost IVORY Energy, a.s. přijde o užívací
práva a licenci. Nebude moci dostát závazku ze
smlouvy o dodávkách tepelné energie – nebude
moci dodávat tepelnou energii. SVJ tak budou
moci od smlouvy odstoupit a následně uzavřít
smlouvu o odběru tepelné energie s novým
dodavatelem, jenž se bude o soustavu zásobování
tepelnou energií starat od 1. 6. 2022.
Společnost však může postoupit smlouvy novému
dodavateli tepla. Je přípustné, že obec do nového
koncesního řízení uvede podmínku odkoupení
zařízení od současného provozovatele s aktuální
účetní hodnotou majetku. Lze pak vyslovit
domněnku, že společnost IVORY Energy, a.s.
bude mít určitou výhodu při přihlášení se do
dalšího koncesního řízení a tím i předložit
nabídku, která bude příznivá i vůči ceně za GJ.
S rizikem, že se majetek účetně do 5 let
neodepíše, se společnost na dodávky tepelné do
koncesi malého rozsahu přihlásila. Na tomto
nemůže nic změnit ani okolnost, že smlouvy mezi
SVJ a tímto dodavatelem jsou uzavřeny na dobu
deseti let a z toho vyplývající již výše zmíněné
neplnění smlouvy.
Na doporučení právní kanceláře by obec neměla
nově uzavírat smlouvu o odběru tepelné energie
na dobu 10 let, neboť k tomu není žádný důvod a
ani by takový krok neměl žádný právní smysl.“
Pan Hůla uvedl, že je stále nespokojen s
rozdílnou dobou, na kterou je smlouva uzavřena
pro SVJ a pro obec.
Pan Vostatek se dotazoval na splnění emisních
limitů od nového roku. Starostka uvedla, že firma
IVORY Energy, a.s. požádala o výjimku ERÚ.
Původně měla být tato podmínka pro naši kotelnu
splněna od 1.1.2018. Starostka uvedla, že si SVJ
mohou podat stížnost.
Starostka uvedla, že se o kotelně diskutuje již 6
měsíců. Odmítla se dále zdůvodňováním, proč
vše proběhlo tak jak proběhlo, zabývat.
Vznesla dále otázku, jak naložit s fluidním
kotlem.
Usnesení č. 9 – 19/10/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje likvidaci fluidního
kotle formou odstranění jeho celého zařízení
z objektu kotelny Roztoky č.p. 195 odbornou
společností, která započítá náklady na
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V § 55 odst. 2 SZ je dále uvedeno, že není-li
změna pořizována na základě zprávy o
uplatňování, pak se postupuje dle § 43 - 46, 50 –
54 a přiměřeně § 47, změnu je tedy možné pořídit
i bez zprávy o uplatňování, avšak pro její pořízení
je nutné zpracovat a projednat zadání změny.
Pokud bude obec požadovat zpracování zprávy o
vyhodnocení, případně zahájení pořizování
změny bez zprávy, úřadem územního plánování,
je potřeba podat na MÚ Rakovník písemnou
žádost.
K projednání postupu bude pokračovat jednání
s MěÚ Rakovník, které proběhne na začátku
listopadu.
Více na dalším zasedání.
Ing. Melč upozornil na nerespektování
územního plánu. Nově koupené pozemky již
měly být v novém územním plánu zahrnuty
v 1.etapě. Starostka uvedla, že na nápravě
pracuje.

odstranění proti vzniklému odpadu a jeho
likvidaci.
Pro 6
Proti 1 (Ing. Melč)
Zdržel
se 2 (Číhařová, Mgr. Vostatek)
Usnesení bylo schváleno.
V 19:03 odešel pan Jiří Prokůpek.
10. Různé
10.1. Poskytnutí dotace na akci Malá
Křivoklátská
Usnesení č. 10.1 – 19/10/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje poskytnutí finanční
dotace ve výši Kč 2.000,- pro Tělocvičnou
jednotu Sokol Křivoklát, IČO 00509558 na
pořádání
45. ročníku závodu Malá
Křivoklátská v roce 2017. Na dotaci bude
uzavřena veřejnoprávní smlouva.
Pro 8
Proti 0
Zdržel se
0
Usnesení bylo schváleno.
V 19:07 přišel pan Jiří Prokůpek

10.4. Strategický rozvojový plán obce Roztoky
Strategický plán obce Roztoky měl být
schvalován na tomto zasedání. Dosud nedošlo
k jeho podrobné analýze ze strany zastupitelů.
Paní starostka navrhla neveřejnou schůzku
zastupitelů k jeho projednání. Datum byl
stanoven na 6. listopad 2017 – obecní úřad.

10.2. Zajištění akceschopnosti Jednotky SDH
pro rok 2018
Usnesení č. 10.2 – 29/10/2017 – Zastupitelstvo
obce schvaluje poskytnutí finanční částky z
rozpočtu obce na rok 2018 v minimálním
podílu 20% z celkové částky účelové
neinvestiční
dotace
na
zabezpečení
akceschopnosti jednotky SDH obce Roztoky
kategorie JPO II/1.
Pro 7
Proti 0
Zdržel se
2 (Ing.
Melč, Mgr. Vostatek)
Usnesení bylo schváleno.

10.5. Plán inventur a stanovení inventarizační
komise
Plán inventur každoročně vydává starosta obce a
letos bude mít platnost od 30. 11. 2017 do 29. 1.
2017. Do inventarizační komise starostka navrhla
pana Romana Texla jako předsedu komise a členy
pana Jiřího Prokůpka a pana Antonína Ježka.

10.3. Územní plán
Starostka se vrátila k požadavku pana Ing. Melče
z minulého zasedání. Na minulém zasedání
požadoval zastupitel pan Ing. Melč předložení
Zprávy o uplatňování územního plánu. Sdělila, že
si prostudovala potřebné podklady.
Dle § 55 odst. 1 stavebního zákona má
pořizovatel nejpozději do čtyř let od vydání
územního plánu a poté nejméně jednou za 4roky
předložit zastupitelstvu obce zprávu o
uplatňování ÚP, ze které může vzejít potřeba
pořídit změnu, případně nový ÚP. Je-li tato
zpráva zpracovaná a projednaná dle zákona a je-li
výsledkem požadavek na pořízení změny, pak
zpráva může obsahovat pokyny pro zpracování
návrhu změny a pro pořízení změny již není
potřeba zpracovávat zadání, ale rovnou návrh
změny.

10.6. Rozpočet na rok 2018
Plán investic stanoví zastupitelé, návrh zpracuje
účetní. Bude schůzka k projednání navrženého
rozpočtu a následně bude jeho návrh předložen na
příštím zasedání. Ke schválení rozpočtu pro
následující rok musí být návrh zveřejněn
minimálně 15 dní. Zastupitelé diskutovali o
prioritách investic a dohodli se předběžně na
investicích, které by měly být zapracovány do
rozpočtu s ohledem na očekávanou výši příjmů.
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Investice návrh:
multifunkční hřiště - VŘ
oprava OÚ
Kuchyně
oprava tělocvičny - projekt
Půda škola - projekt

11.1. Rozpočtové opatření na vědomí
Dne 18. 9. 2017 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 9/2017, které se týkalo
převodu částky 25.950,- z § 2221 – provoz veřejné
silniční dopravy na § 2292 – dopravní obslužnost.
Ostatní převody byly v rámci paragrafů.
Usnesení č. 11.1 – 19/10/2017 - Zastupitelstvo
obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.
9/2017, které je přílohou tohoto zápisu.
Pro
8
Proti 0
Zdržel
se
1 (Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.

2 300 000
6 000 000
4 000 000
300 000
300 000

chodníky, zeleň sídliště
1 000 000
silnice v obci, parkoviště u Zatím jen drobné
školky
opravy
nákup pozemků
500 000
vodovod
2 000 000
Projekt za Ludmilou
300 000
Posilovací prvky u jezu + sídliště 100 000
Kultura
50 000
oprava zdi u jezu
400 000
P.
veř.
prostranství
u
hospody,obchodu,bytovky
–
studie,projekty
500 000
zeleň
200 000

11.2. Rozpočtové opatření – ke schválení
Návrh rozpočtového opatření č. 10/2017:
Navýšení rozpočtu o částky:
33.210,24 Kč – zůstatek finančních prostředků
SMOR - v příjmech pol 4129 – ostatní
neinvestiční transfery a ve výdajích § 6171
správa,
150.000,- Kč – příjmy z prodeje pozemků –
v příjmech pol 6171 správa a ve výdajích § 6171
správa částka 95.000,- Kč a § 2212 silnice částka
55.000,- Kč.
Usnesení č. 11.2 – 19/10/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje rozpočtové opatření č.
10/2017, které je přílohou tohoto zápisu.
Pro
8
Proti 0
Zdržel
se
1 (Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.

S plánem vybudovat multifunkční hřiště starostka
informovala o stavu žádosti o dotaci. Uvedla, že
v srpnu byla podána žádost o dotaci z
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova
pro dotační titul č. 6, který vypsalo Ministerstvo
pro místní rozvoj, ale žádost bohužel nebyla
podpořena. K tomu Ing. Melč podotknul, že by se
hřiště zatím dělat nemělo, protože se plánuje
oprava tělocvičny.
10.7. Trasa výstavby přeložky vodovodu
Nový návrh je kolem školy, přes silnici na
pozemek p.č. 132 a částečně na p.č.129/41 a dolů
kolem hl. komunikace, cestičkou p.č.130/8.
Zjišťují se technické možnosti provedení.
10.8. Přesun záchranky
Jsou dojednávány požadavky. Stále platí
požadavek oddělení garáže od průchodu od
skluzu a oddělení prostor záchranky od zasedačky
hasičů ve 3.NP. Starostka přednesla návrh udělat
nový vstup po kovových schodech ze strany od
rybníka za hasičárnou, střechou. Zastupitelé se
shodli na tom, že paní starostka požádá
projektanta o vyřešení požadavků na samostatný
vchod pro záchranku.
Pan Ing. Melč požádal kontrolní komisi o
zpracování kontroly na hasičárnu. Kontrolní
výbor se bude vyhodnocením dále zabývat.
11. Kontrola hospodaření a rozpočtová opatření
Příjmy 1 – 9/2017 v částce 12.825.234,53 Kč
Výdaje 1 – 9/2017 v částce 16.927.316,16 Kč
Stav účtu k 19. 10. 2017 je:
ČS 1.953.900,70 Kč
ČNB 4.624 332,00 Kč

12. Diskuze
Další diskuze neproběhla, většina témat byla
prodiskutována v průběhu jednání.
13. Usnesení a závěr
Pan Antonín Ježek konstatoval, že přednesené
návrhy na usnesení byly správně formulovány a o
všech návrzích na usnesení bylo řádně hlasováno
v souladu s jednacím řádem obce Roztoky.
Tři usnesení nebyla schválena a třináct usnesení
bylo schváleno.
Paní starostka poděkovala přítomným za účast na
veřejném zasedání obce Roztoky a ukončila ho
jednání ve 20.20h. Předběžný termín na další
zasedání byl dohodnut na 14.11.2017 v zasedací
místnosti OÚ.
Dne: 19. 10. 2017
Zapsal: Mgr. Tomáš Vostatek
Ověřovatelé zápisu: Martin Mikovec František
Jirásek
Ing. Lenka Peterková - starostka
Roman Texl - místostarosta
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PŘEDVÁNOČNÍ AKCE
3.12.2017 neděle – Vánoční diskotačení s Bárou Ladrovou od 14:00 na Sýkořici
3.12.2017 neděle - Rozsvícení vánočního stromu v Roztokách v 16:00 hod.
3.12.2017 neděle - Advent v podhradí – Sokolovna Křivoklát od 10:00 do 15:00 hod,
v 17:00 rozsvícení vánočního stromečku na Amalíně
v 18:00 Adventní koncert v kostele sv. Petra – zpívá ženský pěvecký sbor SMETANA
KLADNO
5.12.2017 úterý – Mikuláš na náměstí – Husovo náměstí Rakovník (radnice) od 16:30 hod.
Účinkují: dětský pěvecký sbor Hvězdičky ZUŠ Rakovník, Milan Zimmermann a Ella - koledy
Andělské vystoupení, Setkání s Mikulášem, VIDEOMAPPING /radnice/
7.12.2017 čtvrtek – Setkání se seniory v hospodě U Křížku v Roztokách od 14:30
9. - 10. 12. 2017 sobota – neděle - Královský advent na Křivoklátě
16. - 17.12. 2017 sobota – neděle - Královský advent na Křivoklátě
13.12.2017 středa - Zkouška na Plovoucí naději od 18:00 v přístavbě tělocvičny v družině ZŠ Roztoky
18.12.2017 pondělí v 13:45 hrají žáci paní Dáši Pavlíčkové pro děti ze školní družiny v ZŠ Roztoky
22.12.2017 pátek – Adventní koncert na hradě Křivoklát od 18:00 v Královském sále – Barokní andílci
( vstupné 50,-- Kč )
23.12.2017 sobota - Plovoucí naděje u jezu od 16:00 hod.

POZVÁNKA NA CVIČENÍ PO NOVÉM ROCE
Přijďte si s námi zacvičit. Začínáme 2.ledna 2018.
Kdy:
úterý od 19:00 - aerobic a posilování (Simona Keltnerová)
čtvrtek od 19:00 - Zumba® (Petra Jelínková)

Kde:
tělocvična základní školy Roztoky

Cena:
první hodina zdarma a poté 200,- Kč na celý rok 2018!
(Cvičení je pod taktovkou TJ Roztoky, z.s.)
Budeme se těšit! 
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MÍSTO ZÁSAHU RADĚJI CVIČILI
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Období relativního klidu v zásahové činnosti
pokračovalo i v dalším měsíci. Od poloviny října celé
dva týdny pomoc Roztockých hasičů nikdo v okolí
nepotřeboval. Až v neděli 29. října v souvislosti
s orkánem Herwart se hnuly ledy a především stromy,
které poměrně často blokovaly provoz na silnicích
v okolí. Za vydatného deště krátce po 7. hodině ranní
vyrazili roztočtí poprvé, a to směrem na Račice, kde se
ve dvojité zatáčce zřítil přes vozovku statný smrk. Jednotka vyrazila poprvé po téměř dvou měsících tzv.
naostro s novou Tatrou 815-7, protože malá cisterna MAN odjela na odborný kurz na dopravní nehody. Po
příjezdu na místo hasiči odřezali větve a následně motorovou pilou rozporcovali i kmen stromu, který
odstranili mimo vozovku. Za zesilujícího větru a neustávajícího deště se pak vrátili zpátky na základnu.
Za necelou hodinu je KOPIS v Kladně povolalo znovu. Tentokrát je vyslalo opačným směrem. Silnice na
Karlovu Ves je pádem stromů už léta poměrně známá a dnes to jen potvrdila. Původně jeden vyvrácený
strom se vlivem větru v uvedeném úseku rychle rozmnožil na 12 poměrně statných kusů. Po zlikvidování
několika z nich povolal na pomoc velitel kolegy z Křivoklátu. S krajským operačním střediskem se tou
dobou už moc domlouvat nedalo, i když se na navýšení počtu události v souvislosti s větrem mimořádně
připravovalo. Výpadky elektrického proudu totiž nepostihly jen oblast křivoklátských lesů, ale i spoustu
dalších oblastí a zasáhlo i systémy operačního řízení a tísňových linek. Ale zpátky mezi stromy. Než na
místo dorazili se svým „hryzcem“ z protisměru kolegové, z 80 % měli roztočtí hotovo. Necelou půlhodinku
před polednem se pak obě jednotky vrátily na své základny a čekaly, co bude dál.
Po poledni se vítr částečně uklidnil a občas vykouklo i slunce. Ale to jen přechodně. Před 16. hodinou se
KOPIS v Kladně opět pokoušelo vyslat roztockou jednotku směrem na Karlovu Ves na odstranění dalšího
stromu přes silnici. Ale vzhledem k již dlouhému výpadku elektrického proudu se to podařilo až téměř o
hodinu později, kdy kromě stromu ležely na uvedené silnici i dráty VN. Samozřejmě také bez elektřiny.
Stejně jako spadlé dráty se podařilo hasičům zajistit, resp. odstranit i statný smrk, který kousek nad „třemi
prameny“ opět blokoval provoz. To už z nebe opět padaly provazy vody a silný vítr hučel v korunách
stromů. Tím však dnešní den pro hasiče ještě nekončil.
Po zaparkování „malé“ cisterny do garáže dostali roztočtí hasiči telefonické oznámení o dalším padlém
stromu směrem na Račice. Po dohodě s KOPIS ručně opět otevřeli vrata a vyrazili požadovaným směrem.
Asi 100 metrů před křižovatkou Račice – Zbečno skutečně ležel v silnici menší modřín a blokoval oba
jízdní směry. Za pár minut už po něm nezbylo ani památky a silnice byla opět plně průjezdná. Po návratu
na základnu a telefonické dohodě s KOPIS v Kladně, kde už se situace také výrazně zlepšila, ukončili
roztočtí hasiči dnešní větrný den. Od té doby jejich pomoc při mimořádné události nikdo nepotřeboval…
snad i to je dobře!
Školení a cvičení:
28. a 29. října a 4. a 5. listopadu
Odborný kurz „vyprošťování osob z vozidel po dopravní nehodě“
11. listopadu
Praktický výcvik práce ve výškách a nad volnou hloubkou
Ostatní práce:
17. listopadu
Čištění studny u Ludmily a obecního úřadu
foto archiv hasiči

za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
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ROK V LESE
Po zasažení našeho regionu orkánem Herwart (svou silou se přiblížil orkánu Kyrill před deseti lety) nám
v křivoklátských lesích zůstalo velké množství popadané hmoty. Nejedná se vesměs o velké kalamitní
holiny, ale všudypřítomné jednotlivé stromy, převážně zlomené či navrácené a zavěšené do okolních
stromů. Takto poškozené stromy mohou kdykoliv spadnout na zem, a to i za naprostého bezvětří.
V těchto dnech lesníci intenzivně zjišťují množství poškozených stromů a postupně zajišťují zprůjezdnění
lesních cest a celkové zpracování polomů. V rámci lesnického parku se první odhady pohybují v rámci
tisíců kubíků poškozeného dřeva. Správci a vlastníci lesů tedy doporučují občanům přilehlých obcí, aby
omezili vstup do lesa a v rámci vlastní bezpečnosti nechodili k poškozeným stromům. Velký zřetel je nutné
věnovat dětem, které mnohdy spatřují v těchto stromech možnosti k různým hrám a prolézačkám bez
vědomí velkého nebezpečí.
Listopad
Těžební činnost:
V listopadu začíná období vhodné pro těžbu listnatých dřevin. Od nepaměti čekali majitelé lesa na toto
období, kdy je dřevo v klidu, nemá v sobě přebytečnou vodu a nepraská tolik při pádu na zem. Zmrzlá
půda a sněhová pokrývka také usnadňovaly přibližování a dopravu dřeva. Současné, na sníh a mráz chudé
zimy, znamenají větší poškození cest a svážnic a vyžadují vyšší investice do jejich oprav.
Pěstební činnost:
Mazání mladých porostů proti okusu zvěří je dokončené. Ošetřené stromky jsou tak připraveny na nápor
zvěře, který se dostaví po příchodu prvního sněhu. Prořezávky je vhodné provádět právě v období, kdy jsou
mladé porosty bez listí. Je do nich lépe vidět, pokácené stromky se lépe protlačí k zemi a práce je pro
dřevorubce bezpečnější. U jehličnatých porostů pak prořezávky v říjnu a listopadu přinášejí větší jistotu, že
pořezaná hmota přes zimu zaschne a na jaře nebude atraktivní pro kůrovce. Pokud se tyto zásahy dělají
v předjaří, nebo dokonce v létě, je zcela jisté, že se v takových porostech bude rozmnožovat podkorní
hmyz a může působit nemalé škody nejen v mladých, ale i starších okolních porostech.
Ochrana lesa:
Lýkožrouti již nejsou v tento čas aktivní. I oni se připravili na zimu. V jakémkoliv vývojovém stádiu jsou
schopni přezimovat – vajíčka, larvy a kukly v požercích pod kůrou a dospělci v hrabance. Jakmile se z jara
oteplí, začnou tam, kde před spánkem skončili. Mírná zima a vyšší teploty nám trochu pomáhají, protože
část jedinců uhyne působením plísní. Důležitým faktorem ale stále zůstává vývoj srážek a teplot v příštím
roce. Pokud bude teplotně normální a srážkově trochu nadprůměrný rok, tak se situace s kůrovcem, spolu
s intenzivní prací lesníků, dokáže rychle vrátit do průměrných hodnot.
Myslivost:
Listopad je měsícem mufloní říje. Oproti jelení říji je méně hlučná, ale přesto na sebe upozorní. Berani,
kteří do té doby žili víceméně odděleně, vyhledávají tlupy holé zvěře a svádějí tvrdé souboje o přízeň
říjných muflonek. Rozbíhají se proti sobě a rány, způsobené nárazem toulců jsou slyšitelné na stovky
metrů. Listopad je také hlavním měsícem společných lovů. V honitbách probíhají natláčky na divoká
prasata i na holou zvěř ostatních druhů spárkaté zvěře. Těchto akcí se zúčastňují tuzemští i zahraniční lovci
a většina z nich je zpoplatněna. Jsou proto důležité nejen proto, že přispívají k snižování stavů spárkaté
zvěře, ale i proto, že přinášejí vlastníkům honiteb finanční prostředky, využívané např. k úhradě škod
způsobených zvěří na lese. Návštěvníkům lesa v této době doporučujeme vyhýbat se místům, kde tyto lovy
probíhají, a to nejen proto, že mohou svojí přítomností pokazit často složitě organizovanou loveckou akci,
ale i z důvodu vlastní bezpečnosti.
Zajímavosti z přírody:
S příchodem chladnějších dnů a prvního sněhu se život v přírodě „zpomaluje“. Většina obyvatelů lesa šetří
energií a využívá poslední nabídky potravních zdrojů k vytvoření tukových zásob na zimu. Ježci už
zahajují zimní spánek, jezevci se na něj teprve připravují.
V listopadu končí tah stěhovavých ptáků, a tak tu zastihneme už jen ojedinělé opozdilce. Někdy to bývá
sluka lesní, která vám při procházce lesem vylétne od nohy, jindy konipas horský u lesního potůčku.
Objevují se ale zimní hosté – ptáci hnízdící na dalekém severu, kteří tráví zimu v příznivějších podmínkách
střední Evropy. Jsou to například jíkavci, kteří se objeví v lesích při úrodě bukvic, anebo navštíví vaše
krmítka pro ptáčky, pokud v nich najdou slunečnici.
( zkráceno redakční radou pro potřeby RL)
Miroslav Pecha
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Poznáváme přírodu
Letošní pozdní podzim přinesl nádherné počasí, kdy jsme s dětmi trávili co nejvíce času v přírodě. Námětů
k vycházkám, kde nás každý den nadchla nádherná prosluněná zákoutí našeho okolí, bylo hodně. Děti jsme
tak nenásilnou formou vedli k poznávání přírody Křivoklátska a vnímání krásy, která nás obklopuje. Děti si
osvojovaly znalosti hlavně o stromech a jejich podzimních proměnách. Prožitkové učení dětem
zprostředkovávali stromoví skřítci Spadlístek a Malovánek. Často jsme podnikali turistické výlety do okolí
Křivoklátu, Roztok i Velké Bukové, kde děti pozorovaly nádherně zbarvenou podzimní přírodu i výhledy
nad Roztoky. Jednu pěknou vycházku jsme motivovali pohádkou. Stromoví skřítci Spadlístek a Malovánek
připravili dětem pohádkovou cestu. Děti se vydaly po značené cestě a výborně plnily úkoly s podzimní
tématikou. Na konci pohádkové cesty čekalo na děti překvapení. Setkaly se se stromovými skřítky.
Malovánkovi pomáhaly vybírat podzimní barvy, malovat i poznávat listy stromů. Se Spadlístkem si zahrály
na listy, jak visí na stromě i padají k zemi. Radost dětem udělaly dárky, které jim skřítci předali, pro
každého sladkost, loutka malého skřítka a knížky od Jana Lebedy
„Skřítek Medovníček“. Další zdařilou akcí, kde děti čerpaly poznání,
byla návštěva Informačního a vzdělávacího střediska Lesů ČR
v Křivoklátě. Pro děti byl připraven zajímavý program o lese a životě
v něm. Děti se zábavnou formou dozvěděly mnoho zajímavého o životě
v lese, o mysliveckých tradicích a upevnily si poznatky o lese.
V Informačním středisku také navštívily expozici : „Les kolem nás“.
Dětem se moc líbila. Cítily se zde jako v opravdovém lese. Poslouchaly
bublající potůček, ptačí zpěv nebo poznávaly zvířata posle zvuku. Děti
zde měly mnoho námětů pro svoji činnost. Na zajímavém informačním
panelu poznávaly stromy, nebo řešily vkládanky a skládaly puzzle, vše
s lesní tématikou. Zajímavě bylo vyřešeno poznávání lesních plodů,
které děti ukládaly do košíku. Děti byly nejen diváky všech exponátů,
ale samy se aktivně zapojily do celé prohlídky. A to je velký přínos celé
expozice, neboť dětem zprostředkovává prožitkovou zkušenost, která
nejlépe obohatí jejich poznání. Děkujeme za pěkně prožité dopoledne
IS Křivoklát a také panu Ondrovi Šedivému, který nás odborně celým
dopolednem provázel a mistrně předvedl zvuky zvěře i ptáků.
Přírodu děti poznávaly i při tvořivých činnostech, kdy si např. vyrobily kouzelné podzimní stromy
společně s rodiči doma a přinesly je pak do mateřské školy. Tyto nápadité stromy zdobí chodbu naší
mateřské školy a všichni je obdivují. Mezi děti přišel i skřítek Spadlístek, který děti odměnil. Předal jim za
jejich nádherné stromy dárek, diplom i sladkost. S přírodninami jsme pracovali i při tvořivém odpoledni na
téma „Skřítek Podzimníček“. Čarokrásné skřítky ze špalíků, listů a drobných přírodnin vytvořily děti
společně s rodiči. Všichni byli moc šikovní a kreativní. Ve třídě vládla pohodová tvořivá atmosféra. Děti
odcházely radostně domů s vlastnoručně vyrobenými kouzelnými skřítky.
Všechny tyto činnosti směřovaly k ekologickým aktivitám, kdy se snažíme budovat u dětí kladný vztah a
lásku k přírodě. Učíme děti poznávat přírodu a život v ní a chránit ji jako nepostradatelnou součást
životního prostředí člověka.
M.Sv.
Foto: archiv MŠ
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ZÁLOŽKA DO KNIHY
V průběhu měsíce října se děti z roztocké školy zapojily do projektu Záložka do knihy spojuje školy.
Společně vytvořily záložky do knihy s názvem „Tajuplný svět příběhů“ a vyměnily si je s dětmi
z partnerské školy ve Slovenské republice.
Naší partnerskou školou byla Základní škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité.
Květoslava Pokorná
DIVADLO
Vážení spoluobčané,
i v příštím roce pro Vás opět připravujeme ve spolupráci s OÚ Roztoky výlety za kulturou. Doufáme, že
divadelní představení, která jsme vybraly, Vás zaujmou a potěší.
Hned na začátku nového roku Vás zveme na představení, které se koná v sobotu 27. ledna 2018 od 14:00
hod. v pražském Divadle Studio DVA - tragikomedie - OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ.
Účinkují - Jana Krausová a Karel Roden, režie - Patrik Hartl.
Cena vstupenky vč. autobusové dopravy - 350 Kč / os.
Odjezd z Roztok od hotelu je ve 12:00 hod., představení trvá 1 hod. 40 min. včetně přestávky.
Předpokládaný odjezd z Prahy v 17:00 hod.
Prodej vstupenek bude zahájen koncem listopadu a to opět u paní Aleny Ježkové a Radky Prokůpkové.
Další divadelní představení plánujeme na jaro.
Těšíme se na Vás!
A&R
OBČANÉ ROZTOK V AKCI
V 68 letech se panu Antonínu Ježkovi podařilo to, o co dlouhá léta usiloval, vyhrál soutěž " Mistr Unie
amatérských cyklistů" (UAC) v kategorii 60 - 70 let pro rok 2017. Slavnostní vyhlášení, spojené s rautem,
proběhlo 11.11.2017v Kralovicích u Slaného, kde si pan Ježek převzal pohár a
cenu.
Pan A. Ježek je členem cyklistického oddílu TJ Roztoky, kterému děkuje za
podporu.
V sobotu 4.11.2017 proběhla Malá
křivoklátská v areálu u Kolečka
(Obec Roztoky poskytla příspěvek na
akci), které se zúčastnilo několik
roztockých občanů - dětí i dospělých,
mimo jiné opět i pan Ježek a také
další zastupitel obce Mgr. Tomáš
Vostatek. V kategorii dětí již podruhé
zvítězil Vítek Prokůpek, žák 4. třídy
ZŠ Křivoklát, v běhu na 600m za 1:58 a nechal za sebou všechny běžce z
atletických a sportovních klubů. Žádný jiný roztocký občan se na stupních vítězů neumístil.
Více informací najdete na www.malakrivoklatska.cz.
Podklady poskytla paní Ježková a druhý spoluautor projevil přání zůstat v anonymitě.
Autor fotek si nepřál být jmenován 
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Vzpomínky na starý Karlov - I
Čas od času se mi dostane do ruky spis, zachycující dávno zapomenuté události z té či oné obce. Nijak
zásadní pro historii, leč přesto zajímavé. Přesně to se dá říct o rukopisu bývalého učitele Vladimíra Zusky
(1911 – 2006), který velmi věrně popsal život v malé vísce Karlov ve 20. letech minulého století.
Zalistujme nyní jeho stránkami…
„Rádio nebylo, o televizi se ani nesnilo, kromě hostince tu žádný společenský podnik nebyl. Všichni se tu
dobře znali a vzájemně se navštěvovali na trochu popovídání. Říkalo se tomu chodit na táčky. Svítilo se
petrolejem nebo svíčkami, večer se venku chodilo s lucernami. Když tu jednou za rok projel motocykl
nebo dokonce osobní auto, byla to událost, o které se dlouho povídalo. Nákladní auto tu bylo neznámou
věcí až do roku 1921. Potom po výskytu mnišky v okolních lesích jich tu pět vozilo dřevo do rychle
zřízeného skladu s pilou a vlečkou v Roztokách.
Větší každoroční událostí byly posvícení a pouť. Nikoli však z hlediska náboženského, neboť v Karlově
nebyl kostel ani kaple a celkem je nikdo nepostrádal. Ale na tyto dny se scházelo mnohé příbuzenstvo,
pekly se koláče a husy, takže celý Karlov voněl sváteční kuchyní. Také v dobách od Mikuláše do Vánoc to
vonělo, protože v tom čase byly zabíjačky a bylo tu zvykem, že se v těch důvěrněji známých
společenských skupinkách roznášela a vzájemně důsledně oplácela „výslužka“, což byl džbánek polévky,
ovar, jelítko a několik jitrnic. Takže při dobrém rozdělení zabíjaček v jednotlivých rodinách se po celou tu
dobu v Karlově hodovalo. V naší rodině býval den zabíjačky 17. prosinec, čili, jak babička říkávala, na
Lazara.
K pravidelným společenským
jevům patřil také flašinetář
Břetislávek, asi pětatřicetiletý,
který přibližně jednou za
měsíc vyhrával po celém
Karlově. Měl to rozděleno tak,
aby v poledne byl u ovčína,
kde na něj paní Dlouhá
pamatovala s obědem, večer
pak u správců, kde mimo
večeři dostal i něco pro děti. Moje babička vždy na něj pamatovala za svoji písničku s buchtou nebo
koláčem a hrnkem kafe. Jinak dostával od lidí někdy pětník nebo šesták (tj. desetihaléř a dvacetihaléř), ba
někdy i padesátník.“ (Pokračování příště)
Podle Vladimíra Zusky zpracoval Tomáš Bednařík
Popiska:
Hospodářský dvůr na Karlově ve 20. letech minulého století. Foto archiv autora
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Fotbalové okénko TJR
Výsledky posledních zápasů:
A- Tým
21.10.

Pustověty – TJR A

1:0

28.10.

TJR A - Sýkořice

p1:1

4.11.

TJ Čistá – TJR A

1:4

22.10.

TJR B – Petrohrad

29.10.

Sokol Ruda -TJR B

4.11.

TJR B – Sokol Srbeč

1:2
0:2
5:2

Moysevych 2, Zikmund 2, Fikejz

11.11.

TJR B – Stará garda
Roztoky

4:3

Fikejz 3, Moysevych – vlastní, Ruprecht, Čermák

Vrábík
Vejvoda 2, Vrábík, Maršík

B- Tým
Krůta V.
Fikejz, Bobo Svoboda

Mladší žáci
18.10.

TJR – SK Rakovník B

2:4

Jirásek, Ficek

25.10.

TJR - Zavidov

8:3

Barčot M. 2, Kovalsky M. 2, Jirásek, Šifner, Ibl, Moravec

28.10.

TJR – Sparta Lužná

14:2

Jirásek 7, Barčot M. 3, Kovalsky M. 2, Ficek, Barčot Dom.

3:20
10:2
3:8
2:23
3:0

Hamouz P. 2, Ibl

Starší přípravka
18.10. TJR – SKP Rakovník S
22.10.

TJR – Kolešovice

28.10.

SK Senomaty - TJR

8.11.

FK Rakovník - TJR

12.11.

FK Lišany - TJR

Prokůpek 4, Kučera 2, Ibl 2, Fráňa, Moravec
Procházka 3, Ibl 2, Kučera 2, Prokůpek
Vápeník 9, Ibl 3, Prokůpek 3, Mucha 3, Moravec 2, Kučera 2, Hamouz P.
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