OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU ROZTOKY

ktualizace hrobových míst a kolumbárií.
Od 1. září 2017 nabyla účinnost novela
zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a to
zákonem č. 193/2017. Novela upravuje více než
80 bodů zákona a vymezuje nové pojmy.
Upozorňujeme všechny nájemce, že obec
Roztoky má stále povinnost vést evidenci
související s provozováním veřejného pohřebiště
a nájemci jsou povinni hlásit veškeré změny,
které se týkají nájemní smlouvy (změna trvalého
bydliště, kontaktní adresy, změna nájemce – i
v případě úmrtí původního nájemce), včetně
ukládání zpopelněných lidských ostatků, či jejich
přemístění na jiný hřbitov, na hrobová místa, či
do kolumbárií – je tedy nutné mít vždy souhlas
obce Roztoky k uložení zpopelněných lidských
ostatků na pohřebiště v Roztokách, souhlas
obdržíte po předložení dokladu o zpopelnění,
které vydává krematorium. Vyzýváme proto
všechny nájemce hrobových míst, aby nám
nahlásili aktuální údaje a jména všech uložených
zemřelých s jejich daty narození, úmrtí a uložení.
Bližší informace poskytneme na telefonním čísle
313558113
nebo
na
e-mailu
matrika.roztoky@email.cz, případně při osobní
návštěvě v kanceláři obecního úřadu.
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alá křivoklátská.
45. ročník Malé křivoklátské se bude
konat v sobotu 4.11.2017 v Křivoklátě.
Bližší informace na www.malakrivoklatska.cz

M

odné a stočné.
Dle
informace
poskytnuté
Vodohospodářským
sdružením
obcí
Rakovnicka (VSOR) by měla cena vodného a
stočného pro rok 2018 od 1.1.2018
od
provozovatele RAVOS (pokud zůstane sazba
DPH pro ceny vodného a stočné dle letošního
roku)
činit
:
vodné
42,79Kč/m3
stočné 38,26 Kč/m3.
ruslení.
Děti Křivoklátska, z.s. pořádají BRUSLENÍ
v Rakovníku na Zimním stadionu. Termín:
sobota 25.11.2017 ,čas: 10.30 – 12.30, sraz:
na zimním stadiónu v Rakovníku. Cena: 50,-Kč
za osobu (dospělí i děti), doprava vlastní.
Přihlášky:
Tel:
737 834 652,
mail:
krumnikm@seznam.cz

V

B

ošta.
Nové telefonní číslo na poštu v Křivoklátě je
954227023.

P
V

voz BIO odpadu.
Poslední svoz bio odpadu v letošním roce
proběhne ve středu 25.10.2017.

ánoční strom pro Prahu.
Jak již někteří z vás zaregistrovali v rozhlase
a tisku, měl by se vánoční strom pro Prahu
na Staroměstské náměstí přivézt od nás z Roztok,
pokud jeho stav projde dendrologickým
posudkem. Smrk ztepilý se bude kácet v neděli
26.11.2017, dosahuje výšky cca 24 m a roste na
volném prostranství u řeky Berounky na
soukromém pozemku. Bližší informace budou
upřesněny, plánuje se akce pro občany. Kácení
bude mediálně sledováno.

voz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu.
Nebezpečný odpad – sobota 28.10. – 12:10 –
12:25 Roztoky u sběrného dvora.
Velkoobjemový odpad – 28. – 29.10. pod
kotelnou v Roztokách.
eřejné osvětlení.
V případě poruchy veřejného osvětlení
kontaktujte prioritně paní starostku na tel. č.
778546438, aby byla závada včas nahlášena a
odstraněna. Veřejné osvětlení není v majetku
obce Roztoky. Vlastníkem je společnost ČEZ,
které obec platí paušální částku za poskytnutou
službu. V případě, že nedojde k automatickému
vypnutí světel a světla svítí i přes den, nemá to
vliv na částku uhrazenou obcí společnosti ČEZ.

V

etkání se seniory.
Zastupitelstvo obce Roztoky zve všechny
seniory obce na posezení pro seniory, které
se uskuteční v hospodě U Křížku dne 7.12.2017
od 14:30 hod.

S

Příští Roztocké listy vyjdou dne 27.11.2017.
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8.
Projednání vstupu obce Roztoky do
Sdružení místních samospráv ČR
9.
Projednání příspěvků z rozpočtu obce
10.
Různé – Strategický rozvojový plán obce
Roztoky, přísedící Okresního soudu v Rakovníku,
poplatek za výlep plakátů ve volební kampani,
nájem obecního bytu atd.
11.
Diskuze
12.
Usnesení a závěr
Oproti pozvánce navrhla změnu programu
v těchto bodech. Změna v pořadí bodu 7.
posunout až za bod Různé, bod 7. vstup do SMS
8. příspěvky 9. Různé, 10. Kontrola hospodaření.
Ing. Melč navrhl jako další bod jednání
projednání zprávy o uplatňování územního plánu.
Po projednání tohoto návrhu bylo přistoupeno
k hlasování o programu dle navržených změn.
Bod 11. Projednání zprávy o uplatňování
územního plánu a dále body 12. Diskuze a 13.
Usnesení a závěr.
Usnesení č. 1 – 12/9/2017 - Zastupitelstvo obce
Roztoky po projednání schvaluje program
jednání dle předloženého návrhu na změny.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

Zápis č. 32/2017 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
12. 9. 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: 9
Ověřovatelé zápisu: Hana Číhařová, Antonín
Ježek
1.

Zahájení,schválení programu jednání

Zasedání zahájila starostka obce Ing. Lenka
Peterková v 17:10 hod. a řídila další průběh
jednání. V úvodu přivítala všechny přítomné a
konstatovala, že je přítomno 9 z 9 členů
zastupitelstva a 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 jednání je pořizován
zvukový záznam jako podklad pro tvorbu zápisu.
Poté přítomné seznámila s programem, který byl
zveřejněn na pozvánce.

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
Mgr. Tomáš Vostatek, pan Martin Mikovec a pan
Jiří Prokůpek.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a
bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na
usnesení.
Usnesení č. 2.1 – 12/9/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky volí návrhovou komisi ve složení
pan Mgr. Tomáš Vostatek, pan Martin
Mikovec a pan Jiří Prokůpek.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
2.2. Starostka navrhla, aby ověřovateli zápisu byli
paní Hana Číhařová a pan Antonín Ježek a dala
hlasovat k návrhu na usnesení.

Uvedla, že na pozvánce byl uveřejněn tento
program jednání:
1.
Zahájení, schválení programu jednání
2.
Volba návrhové komise a určení
ověřovatelů zápisu
3.
Podněty a náměty občanů
4.
Nový člen zastupitelstva obce
4.1. – schválení výše odměny člena finančního
výboru
4.2. – schválení nového člena školské rady v ZŠ a
MŠ Roztoky
5.
Základní škola – schválení výjimky z
počtu žáků na školní rok 2017/2018
6.
Schválení Obecně závazné vyhlášky ke
snížení daňového koeficientu pro Karlov
7.
Kontrola hospodaření a rozpočtová
opatření
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uzavřít smlouvu na 10 let. Uvedl, že pokud obec
další smlouvu neuzavře a vybere jinou firmu,
budou muset dle podmínek platit oběma firmám.
Jedná se o nerovné podmínky. Pan Bulant uvedl,
že ve smlouvě není ochrana spotřebitele, toto
vyvracel pan Mgr. Vostatek, sdělil, že při
nedodání tepla platí firma penále.
Starostka uvedla, že firma hodlá do provozu
kotelny investovat velké prostředky a proto bude
usilovat o následné pokračování provozu kotelny.
Paní Kaftanová požádala zastupitele, zda by
mohli jednat o úpravě nástupiště na nádraží.
Nastupování a vystupování pro starší nebo
zdravotně handicapované je velmi náročné a
nepohodlné. Starostka uvedla, že pozemky jsou v
majetku SŽDC, ale podá návrh na řešení tohoto
problému.
Paní Číhařová se při této příležitosti dotazovala,
zda obec sdělila Českým drahám připomínky ke
změně jízdního řádu, hlavně u vlaků, kterými
jezdí lidé na odpolední a noční směny.
Starostka sdělila, že připomínky byly podány a
bylo potvrzeno, že k nim do nového jízdního řádu
bylo přihlédnuto.
Pan Čech připomněl slib zastupitelů. Uvedl, že
nebylo sděleno, jaký plat má starostka a znovu se
na plat starostky dotazoval. Starostka uvedla, že
má odměnu něco přes 45 000,- Kč, přesnou
částku neví. Vysvětlila, že stanovení odměn pro
uvolněné starosty je dáno ze zákona a u
neuvolněných zastupitelů se odměna schvaluje
zastupitelstvem. Sdělila panu Čechovi, že pokud
chce sdělit informace o výši odměny, může si
podat písemnou žádost podle zákona č. 106/1999
Sb., v platném znění.
Pan Egert se informoval, zda obec neuvažuje o
prodloužení kanalizace přes řeku. Starostka
uvedla, že o tomto zastupitelstvo zatím
neuvažovalo, bude nutné věc projednat s firmou
Ravos.
Ing. Melč se zeptal, jaký má obec příjem
z ubytování při kanoistických závodech, které
v obci proběhly. A za zábor obecních pozemků.
Dále se informoval, kolik Kanoistický klub
zaplatil za odvoz starých matrací a válend na
sběrný dvůr. Starostka uvedla, že tuto informaci

Usnesení č. 2. 2. – 12/9/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky určuje ověřovateli zápisu paní
Hanu Číhařovou a pana Antonína Ježka.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
3.
Podněty a náměty občanů
Starostka vyzvala přítomné účastníky jednání
k dotazům nebo přednesení námětů na jednání.
Pan Bulant (souhlasil s uveřejněním jména
v zápisu)
vyzval
zastupitelstvo
obce
k vypracování transparentního způsobu vracení
bezdůvodného obohacení, které obci Roztoky
poplyne z pachtovného za kotelnu a rozvody
tepla. Jak paní starostka na červnovém zasedání
zastupitelstva potvrdila, pachtovné není určeno ke
krytí nákladů topné soustavy. Je pouze
příspěvkem do obecního rozpočtu, který
nedobrovolně zaplatí především obyvatelé sídliště
formou zvýšených cen tepla.
Starostka uvedla, že pachtovné nelze brát, jako
bezdůvodné obohacení obce, že koncesní řízení
bylo veřejné a komisí byla vybraná nabídka, která
splňovala podmínky výběrového řízení. Sdělila,
že si je vědoma, že byla vybrána nabídka
s nejvyšší cenou a uvedla, že i první nabídka měla
podobně vysoké pachtovné.
Pan Bulant znovu jako při minulém jednání
opakoval, že podmínky výběrového řízení byly
špatně nastaveny a obyvatelé bytovek přispívají
obci, proto se jedná o bezdůvodné obohacení.
Žádal o sdělení, která společnost toto výběrové
řízení pro obec připravovala, kvalita VŘ je velmi
špatná.
Ing. Melč opakovaně sděloval, že výběrové řízení
bylo zmanipulované a komise vybrala nejhorší
firmu, opakovaně kritizoval zastupitele, že
vybrali špatná kritéria pro výběrové řízení.
Pan Bulant dále uvedl, že do smlouvy nebyly
zakomponovány připomínky SVJ. Na toto
starostka oponovala, že všechny připomínky
jednotlivých
SVJ
byly
do
smlouvy
zakomponovány.
Pan Hůla (souhlasil s uveřejněním jména
v zápisu), se informoval, proč obec uzavřela
smlouvu na dodávky tepla na 5 let a SVJ musela
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nemá, požádá účetní a tuto informaci sdělí při
příštím jednání zastupitelstva.
K této záležitosti pan Prokůpek uvedl, že
předseda KK Rakovník pan Holý byl finančním
výborem vyzván k placení poplatku za ubytování.
Pan Holý odpověděl v tom smyslu, že budova
neslouží k ubytování a KKR na ubytování nemá
živnostenské oprávnění, proto není možné
poplatky vybírat.
Pan Mgr. Vostatek se informoval, zda bude
vysekán svah kolem mostu za řekou, tento
pozemek vždy sekal pan Kraus, ale pozemek není
jeho. Starostka uvedla, že se nejedná o pozemek
obce a v současné době je v pronájmu. Též
uvedla, že požádá současného nájemce pana
Mášu, zda pozemek poseká.

finančního výboru, který není zastupitelem ve
výši 200,- Kč od 12.9.2017.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 1
(Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.
4.2. Schválení nového člena školské rady v ZŠ
a MŠ Roztoky
S rezignací pana Procházky na mandát zastupitele
obce je dále třeba provést volbu nového člena
školské rady za zřizovatele. Starostka proto
navrhla pana Martina Mikovce.
Usnesení č. 4.2.1 – 12/9/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje pana Martina Mikovce
za člena školské rady při ZŠ a MŠ
V Zahrádkách, Roztoky.
Výsledek hlasování: Pro 4 (Prokůpek, Ing.
Peterková, Texl, Jirásek) Proti 0
Zdržel
se 5 (Mikovec, Ing. Melč, Ježek, Mgr. Vostatek,
Číhařová)
Usnesení nebylo schváleno.
Ing. Melč navrhl, aby tuto funkci mohl vykonávat
on. O tomto návrhu bylo hlasováno.

4.
Nový člen zastupitelstva obce
Starostka oznámila, že dne 24.7.2017 podal
písemně pan Pavel Procházka rezignaci na člena
zastupitelstva. Náhradníkem po volbách v r. 2014
za kandidující stranu Nezávislí skončil pan
František Jirásek, bytem Roztoky 213, 270 23
Křivoklát.
Jeho mandát nastal dne 25.7.2017. Jako
neuvolněný člen zastupitelstva pobírá odměnu ve
výši 399,-Kč.
4.1. Schválení výše odměny člena finančního
výboru
Starostka sdělila, že pan Procházka projevil vůli
zůstat i nadále členem finančního výboru obce a
požádala zastupitele, aby se k této žádosti
vyjádřili.
Usnesení č. 4.1.1 – 12/9/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky odvolává z funkce člena
finančního výboru pana Pavla Procházku.
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 8 Zdržel se 1
(Ing. Peterková)
Usnesení nebylo schváleno.

Usnesení č. 4.2.2 – 12/9/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje pana Ing. Vladimíra
Melče za člena školské rady při ZŠ a MŠ
V Zahrádkách, Roztoky.
Výsledek hlasování: Pro 4 (Ing. Melč, Číhařová,
Mgr. Vostatek, Ježek)
Proti 0
Zdržel se 5 (Prokůpek,
Jirásek, Ing. Peterková, Texl,
Mikovec)
Usnesení nebylo schváleno.
Pan Prokůpek opětovně navrhl pana Martina
Mikovce. O návrhu bylo hlasováno.
Usnesení č. 4.2.3 – 12/9/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje pana Martina Mikovce
za člena školské rady při ZŠ a MŠ
V Zahrádkách, Roztoky.
Výsledek hlasování: Pro 6 (Prokůpek, Mikovec,
Ježek, Ing. Peterková, Texl, Jirásek)
Proti 0
Zdržel se 3 (Ing. Melč, Mgr.
Vostatek, Číhařová)
Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelé souhlasili, aby pan Procházka v této
funkci zůstal a dále projednali výši odměny.
Starostka navrhla částku 200,- Kč/měsíc, která
mu bude vyplácena od 12.9.2017.
Usnesení č. 4.1.2 – 12/9/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje odměnu pro člena
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Základní škola – schválení výjimky
z počtu žáků na školní rok 2017/2018
Obec Roztoky jako zřizovatel školy ZŠ a MŠ
v Zahrádkách Roztoky obdržela žádost paní
ředitelky Mgr. Zdeňky Janečkové o povolení
výjimky z počtu žáků. Škola přijala k výuce v MŠ
o 1 žáka více než je limit MŠ. A naopak do ZŠ
začalo chodit 48 žáků tj. o 27 dětí méně než je
minimální předepsaný limit pro žáky ve třídě.
Vzhledem k tomu, že škola sloučila výuku 4. a 5.
třídy (4. třída - 4 děti) je minimum stanoveno na
60 dětí tj. 4 třídy x 15 dětí. Rozdíl je pak jen 12
dětí.
Pan Prokůpek se dotázal paní ředitelky, na důvod
odchodu 3 žáků ze 3. třídy do jiné školy. Paní
ředitelka uvedla, že jeden důvod byl nepřítomnost
florbalu ve škole, u druhého žáka to bylo málo
drilu a u třetího žáka – půjde s kamarády.
Starostka se informovala, zda škola řešila návrh
na hledání nového školníka. Paní Bulantová
sdělila, že vzhledem k tomu, že opravy a úpravy
ve škole byly vykonány, ponechají stávající
smlouvu a podle nového rozpočtu pro rok 2018 se
rozhodne, zda uzavřou smlouvu na poloviční
úvazek nebo na celý.
Starostka uvedla, že práce školníka vykonává
obecní pracovník, který je velmi vytížen. Paní
Bulantová k tomuto sdělila, že škola požaduje
pouze posekání pozemků školy a školky
vzhledem k tomu, že nemají techniku. K tomu
starostka uvedla, že i jiné práce vykonává
pracovník obce, protože školník ji dělat nemůže.

(více dětí) v mateřské škole při ZŠ a MŠ
V Zahrádkách Roztoky.
Výsledek hlasování Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

5.

Pro ZŠ
Usnesení č. 5.2 – 12/9/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje výjimku z počtu žáků
(méně dětí) v základní škole při ZŠ a MŠ
V Zahrádkách Roztoky.
Výsledek hlasování Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Schválení Obecně závazné vyhlášky ke
snížení daňového koeficientu pro
Karlov
Starostka informovala, že zastupitelům byl
předložen návrh Obecně závazné vyhlášky, která
by mohla snížit daňové zatížení nemovitostí
v části obce Karlov. Vyhláška stanovuje
koeficient ve výši 1, kterým se násobí základní
sazba daně pro stavby a stavební pozemky (dle
zákona je to 1,4). Pozemky, jichž se tato úprava
dotkne, jsou ve vyhlášce vyjmenované. Vyhláška
by měla mít označení č. 1/2017.
Ing. Melč se informoval, jak vyšla finanční
analýza tohoto opatření. Starostka uvedla, že
nebyla zpracována. Návrh vyhlášky byl
zpracován z důvodu nedostatečného občanského
vybavení obyvatel Karlova a jejich znevýhodnění
oproti obyvatelům Roztok. Ing. Melč uvedl, že do
Karlova by se mělo spíše investovat. Vyjádřil
domněnku, že by nikdo z obyvatel Karlova
bydlení za Roztoky nevyměnil.
Usnesení č. 6 – 12/9/2017 - Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2017 o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí, jejíž návrh je přílohou
tohoto zápisu.
Výsledek hlasování Pro 7
Proti 0
Zdržel se 2 (Ing. Melč, Mgr. Vostatek)
Usnesení bylo schváleno.
7.
Projednání vstupu obce Roztoky do
Sdružení místních samospráv ČR
Starostka informovala zastupitele, že od Sdružení
místních samospráv ČR obec Roztoky obdržela
nabídku na vstup jako řádný člen sdružení.
6.

Paní ředitelka uvedla, že škola nemá peníze na
další pracovní pozici a dotázala se, zda ji bude
obec platit i s odvody. Krajský úřad tvoří
rozpočet dle počtu dětí a pokryjí jen stávající
zaměstnance. K tomu starostka sdělila svůj
osobní názor, ochotu podpořit finančně pozici
školníka, který bude vykonávat činnosti, které mu
náleží. Toto je však v kompetenci zastupitelstva.
Po projednání bylo přistoupeno k hlasování o
udělení výjimek pro školní rok 2017-2018.
Pro MŠ
Usnesení č. 5.1 – 12/9/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje výjimku z počtu žáků
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Informovala, že se jedná o nevládní apolitickou
organizaci s celostátní působností, která sdružuje
a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého
spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit
především prosazování spravedlivého dělení
daňových výnosů mezi obce a města v ČR
(rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes
zahrnuje
připomínkování
nejrůznějších
legislativních návrhů, prezentace a prosazování
potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů
venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti
korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným
partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.
Základní cíle sdružení jsou:
a) hájení společných zájmů práv obcí a měst,
sdružených ve Sdružení, podle principů a
pravidel, jejichž ochranu Sdružení zajišťuje,
b) poskytnutí platformy obcím a městům pro
řešení problémů a otázek, které se dotýkají
samospráv, a pro spolupráci s nevládním
(neziskovým) sektorem.
Sdružení místních samospráv je dle čl. 5 odst. 1
písm. c), čl. 8 odst. 1, čl. 16 odst. 1, čl. 17 odst. 1
písm. c) Legislativních pravidel vlády řádným
připomínkovým místem legislativních návrhů a
jejich věcných návrhů, které se týkají obcí a měst.
Své pozice využívá a připomínkuje nejrůznější
připravované normy.
Sdružení vzniklo již v roce 2008. Každý člen
SMS ČR vstupem přijímá stanovy.
Požádala zastupitele o vyjádření k této pozvánce.
Ing. Melč uvedl, že nemá smysl být v tomto
sdružení, když je obec dlouholetým členem
Svazku měst a obcí.
Zastupitelé se informovali, kolik stojí členství
v tomto svazku. Starostka uvedla, že vstupní
poplatek je 2 000,- Kč + 1 Kč za obyvatele na
rok.
Usnesení č. 7 – 12/9/2017 - Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje přistoupení obce Roztoky
do Sdružení místních samospráv ČR na
základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona o
obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních
samospráv České republiky a ukládá starostce
obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání

spolu s tímto usnesením na adresu sídla
Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě
jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 5 (Ježek, Texl,
Ing. Melč, Číhařová, Mgr. Vostatek)
Zdržel se 4 (Jirásek, Mikovec, Prokůpek,
Ing. Peterková)
Usnesení nebylo schváleno.
8.
Projednání příspěvků z rozpočtu obce
8.1. Kroužek Barvínek
Starostka sdělila, že letos opět bude zahájena
činnost kroužku Barvínek, který vede paní Helena
Nedbalová. I letos nám poslala žádost o finanční
podporu kroužku. Paní Nedbalová požádala o
příspěvek na financování výtvarných pomůcek a
materiálu pro tvoření ve výši 3.600,- Kč na měsíc.
Činnost kroužku je velmi oblíbená, dětem
pomáhá rozvíjet kreativitu. V loňském školním
roce se kroužek zaměřil na téma Karla IV. a
historie, z prací byla vyzdobena chodba Obecního
úřadu a na závěr roku se uskutečnila vernisáž, na
které byly ohodnoceny práce vybraných autorů.
Do kroužku chodí i děti, které mají nějaký
handicap či děti, jejichž rodiče si nemohou
dovolit financovat nákladný kroužek.
Dále starostka nechala zastupitele hlasovat o
návrhu na usnesení.
Usnesení č. 8.1 - 12/9/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje poskytnutí dotace ve
výši 36.000,- pro paní Helenu Nedbalovou,
bytem Roztoky 85, 270 23 Křivoklát, IČO
65974590 na výtvarné potřeby kroužku
Barvínek pro školní rok 2017/2018 tj. na 10
měsíců.
Na
dotaci
bude
uzavřena
veřejnosprávní smlouva, která bude podléhat
vyúčtování prostředků vynaložených na
činnost kroužku.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
Zdržel se 1(Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.
8.2. Poskytování finančního daru pro matku
na dopravu dítěte do speciální školy
Starostka dala na vědomí zastupitelům, že i
v letošním roce bude paní Fraňková vozit syna do
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Základní školy pro žáky se specifickými
poruchami v chování na Zlíchově. Potvrzení o
pokračování ve výuce na Zlíchově paní Fraňková
již doručila. Usnesení přijaté pro minulý školní
rok není třeba znovu schvalovat, není omezeno
časově, ale typem školy. Požádala, aby toto
zastupitele vzali na vědomí a navrhla, aby pro
následující školní rok 2018/2019 paní Fraňková
znovu o příspěvek požádala a tento byl na
následující rok opět zastupitelstvem projednán.
Zdůraznila, že příspěvek by měl být omezen
pouze do doby, co by syn paní Fraňkové mohl
navštěvovat naši školu tj. do 5. třídy.

Oborou 88, 104 00 Praha 10 – Hájek na
podporu zřízení nového babyboxu v Berouně.
K poskytnutí
bude
uzavřena
darovací
smlouva.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti
1
(Mgr.
Vostatek)
Zdržel se 2 (Ing. Melč,
Číhařová)
Usnesení bylo schváleno.
9.
Různé
9.1. Strategický rozvojový plán obce Roztoky
Strategický plán obce Roztoky byl zpracován na
základě dotazníkového šetření, které proběhlo
v dubnu letošního roku. Zastupitelé obdrželi jeho
znění k připomínkám. Starostka požádala
zastupitele o připomínky, aby mohly být
zapracovány. Sdělila, že SRP bude schvalován na
příštím zasedání zastupitelstva.
Pan Texl navrhl, aby o připomínkách bylo
jednáno na schůzce zastupitelů mimo jednání
zastupitelstva.
Ing. Melč uvedl, že návrh strategického plánu je
paskvil. Znovu upozornil na neplnění územního
plánu. Kritizoval nákup pozemků pod Permonem,
které nejsou určeny pro zástavbu. Znovu apeloval
na projednání zprávy o plnění územního plánu,
jinak nemá jednání smysl.
Starostka uvedla, že prověří nutnost vyhotovení
této zprávy a poté budou projednány připomínky.

Usnesení č. 8.2 – 12/9/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí, že bude
z rozpočtu obce poskytován finanční dar pro
paní Zuzanu Fraňkovou, trvale bytem Roztoky
132, 270 23 Křivoklát na dopravu jejího syna
Davida do Základní školy pro žáky se
specifickými poruchami chování na Zlíchově
do maximální výše 250,- Kč/den. Částka bude
proplacena měsíčně po předložení potvrzení
školy o počtu dní, které daný měsíc David ve
škole absolvoval. O poskytnutí daru bude
sepsána smlouva. Příspěvek pro následující
školní rok 2018/2019 bude opět projednán
zastupitelstvem na základě nové žádosti paní
Fraňkové.
Výsledek hlasování Pro 8 Proti 0
Zdržel
se 1 (Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.
8.3 Poskytnutí finanční dotace na zřízení
Babyboxu v Berouně
Obec Roztoky obdržela žádost od společnosti
babybox pro odložené děti – STATIM z.s.
k podpoření zřízení babyboxu v Berouně.
Slavnostní otevření se bude konat 19.10.2017 ve
14. hodin. Starostka navrhla podpořit zřízení
babyboxu částkou 2 000,- Kč formou finančního
daru.

9.2. Přísedící Okresního soudu v Rakovníku
Okresní soud v Rakovníku požádal Obecní úřad
Roztoky o volbu přísedícího. Dosud tuto funkci
vykonává pan Jozef Sokol, bytem Roztoky 197.
Jeho mandát je nyní platný do 12. 12. 2017. Pan
Sokol s volbou do funkce souhlasí. Zatím nebylo
předloženo lustrační osvědčení k nahlédnutí.
9.3. Poplatek za výlep plakátů ve volební
kampani
V souvislosti s volbami do Parlamentu České
republiky obec obdržela požadavek politické
strany KSČM na stanovení částky za výlep
plakátů ve volební kampani. Dle stanoviska
Úřadu pro dohled nad hospodařením politických

Usnesení č. 8.3 – 12/9/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje poskytnutí finančního
daru ve výši 2 000,- Kč pro společnost
Babybox pro odložené děti – STATIM z.s., Pod
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stran a hnutí nemůže být výlep zdarma, ale musí
být oceněn.
Starostka navrhla částku 200,- Kč za výlepovou
plochu. Výlepové plochy k použití pro
kandidující strany jsou v obci tři, pod úřadem,
v Chaloupkách a na Karlově. Pokud by byla
použita výlepová plocha u bytovek k volební
kampani, navrhla toto zpoplatnit částkou 500,Kč. Po diskuzi o výši poplatku a o počtu
výlepových ploch byl předložen návrh na
usnesení.
Usnesení č. 9.3 – 12/9/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky stanovuje cenu za výlep plakátů
na jedné plakátovací ploše ve výši 200,- Kč za
každý započatý 0,5 m2. Plakátovací plocha
v obci Roztoky určená pro volební kampaň je
pod OÚ.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti
0
Zdržel se 1 (Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.
9. 4. Nájem obecního bytu
Starostka sdělila, že došlo k vystěhování
dosavadního
nájemníka.
Navrhla
možný
pronájem bytu minimálně do doby, než bude
zájemce o restauraci a zastupitelstvo by proto
mělo projednat a schválit záměr pronájmu bytu.
Pronájem by měl být upraven tak, aby bylo
možné nájemníka vystěhovat v případě, že bude
restaurace pronajata a nájemce bude byt
požadovat jako součást provozovny.
Pan Texl uvedl, že nájem bytu by měl být spojený
s pronájmem restaurace, také navrhl inzerovat ve
více periodikách, aby se o možnosti pronájmu
dozvědělo více možných zájemců.

úspěšně zkolaudována a bylo jí přiřazeno č.p.
275. Tato skutečnost je již zapsána v katastru
nemovitostí.
Ing. Melč požádal starostku o předložení
kolaudačního rozhodnutí, nesouhlasí s kolaudací
vzhledem k tomu, že celá budova nepatří obci. –
Kolaudační
rozhodnutí
bude
předáno
k nahlédnutí.
Dále informovala, že v červenci naši dobrovolní
hasiči dostali darem od Hasičského záchranného
sboru České republiky v Kladně vozidlo CAS 27
MAN, tedy cisternovou automobilovou stříkačku
a na začátku září došlo k předání vozidla CAS 32
TATRA, na které obec získala dotaci
z Evropských fondů konkrétně z Integrovaného
regionálního operačního programu.
Protože si všechny úkony zaslouží patřičnou
publicitu, bude uspořádán den otevřených dveří
dne 23.9.2017 od 13 hodin před budovou
hasičárny. Budou pozváni i představitelé složek
IZS.
V souvislosti s obnovou vozového parku hasičů
bylo navrženo (Hasiči) prodat vůz AVIA.
Starostka uvedla, že je třeba zdůraznit, že nejde o
prodej
techniky,
která
tvoří
součást
akceschopného vybavení JSDH. O technice, jako
součásti akceschopného vybavení JSDH, bude
zastupitelstvo rozhodovat až po ukončení
projektu Pořízení hasičské techniky pro JSDH
Roztoky.
Usnesení č. 9.5 – 12/9/2017 - Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje záměr prodeje majetku obce
tj. vozidlo DA Avia 31, RA 52-13.
Výsledek hlasování Pro
8
Proti
0
Zdržel se 1 (Číhařová)
Usnesení bylo schváleno.

9.5. Hasičárna a záměr prodeje majetku obce
Starostka sdělila, že od posledního zasedání
v červnu se udály tři velmi významné záležitosti
v historii obce. Po více jak dvou letech od
dokončení stavby budovy integrované záchranné
a hasičské stanice proběhlo soudní jednání, které
bylo pro obec příznivé. Žaloba na určení
vlastnictví nakonec skončila smírem a soud
stvrdil vlastnictví usnesením, na jehož základě
nemůže dojít v budoucnu ke zpochybnění
vlastnických vztahů. Budova byla na konci srpna

9.6. Projektant OÚ
Na červnovém zasedání byla podána zpráva o
výsledku výběrového řízení na zpracovatele
projektu pro rekonstrukci obecního úřadu.
Komise hodnotila kvalifikační předpoklady
uchazečů. První a druhý uchazeč zakázku odmítli
ze zdravotních důvodů.
Usnesení č. 9.6 – 12/9/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí zprávu o
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hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na
zakázku malého rozsahu „Výběr projektanta
na zhotovení projektové dokumentace pro
projekt – Rekonstrukce obecního úřadu a
schvaluje uzavření smlouvy se společností
AVE architekt a.s., Částkova 55, 326 00 Plzeň,
IČO 61779997, která se umístila jako třetí
ekonomicky nejvýhodnější nabídka s cenou
195 000,- Kč bez DPH, protože první a druhý
v pořadí odmítli na zakázce pracovat ze
zdravotních důvodů. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo
dle podmínek zadávací dokumentace.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
Zdržel
se 1 (Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.

provedeno dne 19. 9. 2017. Kontrolu provede
krajský úřad.
9.9. Zapojení obce do získání dotace na
multifunkční hřiště v areálu školy
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.
Na základě již zpracované studie multifunkčního
hřiště v areálu základní školy byl zpracován
projekt a podána žádost o stavební povolení. Toto
bylo součástí podmínek podání žádosti. Žádost
byla podána 17.8.2017.
9.10. Zvonička
Starostka sdělila, že zvonička dosud nebyla
opravena. Firma, která opravu prováděla,
ukončila svou činnost, odstoupila od oprav, ale
doporučila jinou firmu.
Firma, která byla
oslovena, zatím na nabídku neodpověděla.

9.7. Realizace solárního osvětlení
Starostka uvedla, že v souvislosti s prověřováním
umístění rozhlasových amplionů v obci, zejména
údajně chybějícího u č.p. 3 stejná společnost tj.
JD Rozhlasy nabídla produkt, který by obec
mohla využít. Jde o solární svítidla, která by
mohla být umístěna do zatáčky u silnice směrem
k nádraží. Jde o frekventované místo a není zde
zavedeno veřejné osvětlení. Proces od
projektování, schválení až po realizaci takového
veřejného osvětlení je velmi zdlouhavý, proto
navrhla zrealizovat solární svítidlo.
S návrhem byli osloveni majitelé pozemků v této
lokalitě a všichni souhlasili. Požádala zastupitele
o schválení zadat realizaci solárních svítidel do
této lokality.
Usnesení č. 9.7 – 12/9/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje zadat realizaci
solárních svítidel na pozemcích p.č. 229/1 a
229/2 dle nabídky společnosti JD Rozhlasy za
cenu 47.495,- Kč s DPH. Součástí nabídky není
betonáž sloupů.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

10.

Kontrola hospodaření a rozpočtová
opatření

10.1. Kontrola hospodaření
Příjmy 1-8/2017 11.508.610,48 Kč
Výdaje
1-8/2017
8.749.095,01 Kč
Stav účtu ke 12. 9. 2017 je:
ČS 9.059.335,75Kč
ČNB 4.438.433,60 Kč
10.2. Rozpočtová opatření – na vědomí
Dne 22. 6. 2017 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 5/2017, které se týkalo
navýšení rozpočtu o částku 15.000,- Kč, v
příjmech pol. 4116 - ostatní neinvestiční
transfery,
ve výdajích § 4222 - veřejně prospěšné práce dotace z úřadu práce na VPP.
Převod částky 27.000,- Kč z § 2221 - provoz
veřejné silniční dopravy na § 2292 - dopravní
obslužnost - změna účtování na paragrafu a
převod částky 3.000,- Kč z § 4351 - pečovatelská
služba na § 4379 - ostatní služby - finanční dar
linka bezpečí.
Ostatní převody v rámci paragrafů.

9.8. Oznámení o přezkumu hospodaření obce
za rok 2017
Starostka informovala o dílčím přezkumu
hospodaření za rok 2017 tj. 1. polovinu roku bude
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Dne 27. 7. 2017 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 6/2017, které se týkalo
navýšení rozpočtu o částku 43.929,- Kč - dotace z
Úřadu práce, v příjmech pol. 4116 - Ostatní
neinvestiční přijaté transfery a ve výdajích § 4222
- veřejně prospěšné práce.
Ostatní převody v rámci paragrafů.
Dne 28. 8. 2017 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 7/2017, které se týkalo
navýšení rozpočtu o částku 15.000,- Kč - dotace z
Úřadu práce, v příjmech pol. 4116 - Ostatní
neinvestiční přijaté transfery a ve výdajích § 4222
- veřejně prospěšné práce.
Ostatní převody v rámci paragrafů.
Usnesení č. 10.2 – 12/9/2017 - Zastupitelstvo
obce bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 5/2017, 6/2017 a 7/2017, které jsou přílohou
tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

Převod částky 200.000,- Kč z § 6171 org. 57 –
správa (běžné výdaje) na § 6171 správa
(kapitálové výdaje)
-studie veřejného prostranství u jezu
Převod částky 72.500,- Kč z § 6171 org. 57 –
správa na § 3745 – veřejná zeleň
- havarijní pojištění hasičských aut
Převod částky 100.000,- Kč z § 6171 org. 57 –
správa na § 5512 – požární ochrana
Na dotaz starostka uvedla, že auta jsou pojištěna
u Hasičské vzájemné pojišťovny.
Usnesení č. 10.3 – 12/9/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje rozpočtové opatření
č. 8/2017, které je přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
Zdržel se
1 (Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.
11.
Projednání zprávy o uplatňování
územního plánu
K tomuto tématu proběhla diskuze již v bodě 3.
Starostka uvedla, že prověří informace a
záležitost se projedná na následujícím zasedání
zastupitelstva.

10.3. Rozpočtové opatření – ke schválení
Návrh rozpočtového opatření č. 8/2017:
- financování hasičského auta v roce 2017
zapojení zůstatku z min. období v částce
1.500.000,- Kč (položka 8115 Změna stavu
krátkodobých prostředků na bank. účtech) a
převod částek:
2.000.000,- Kč z § 3111 – mateřská škola
(kuchyně),
2.000.000,- Kč z § 6171 – správa (rekonstrukce
budovy),
1.000.000,- Kč z § 2310 – pitná voda (vodovod)
na § 5512 – požární ochrana – (navýšení celkem
6.500.000,-)
-strategický rozvojový plán
Převod částky 38.000,- Kč z § 6171 org. 57 –
správa na § 3636 – územní rozvoj
- příspěvek Barvínek –
Převod částky 36.000,- Kč z § 6171 org. 57 –
správa na § 3429 – ostatní zájmová činnost
- solární světlo –
Převod částky 50.000,- Kč z § 6171 org. 57 –
správa na § 3631 – veřejné osvětlení
- projekt OÚ – VŘ

12.
Diskuze
12.1. Tělocvična – nástavba střechy
Starostka uvedla, že byla zpracována studie na
nástavbu střechy tělocvičny, která, byla využita
na stavbu střechy u školy, proto oslovila firmu,
která střechu projektovala. Byla provedena revize
a je třeba rozhodnout, zda bude nástavba střechy
dle původního návrhu valbová, která je velmi
složitá a cenově náročná. Dále je třeba stanovit,
zda se bude prostor pod střechou užívat nebo ne.
Nebo se zachová rovná střecha.
Starostka po konzultaci s firmou doporučila
ponechat rovnou střechu a jen ji opravit a
vybudovat boční vchod pro veřejnost aby
nechodila přes prostory školy.
Ing. Melč navrhl dokončit horní patro školy, kde
by mohla být družina a tělocvična, a tím by
tělocvična mohla být oddělena od školy.
Při projednání návrhu bylo zastupitelstvem
navrženo, aby byl zhotoven projekt na výstavbu
valbové střechy u tělocvičny. Je potřeba
naprojektovat překrytí výstavby šaten a
sociálního zařízení.
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Starostka požádala přítomné zástupce školy, aby
sestavili požadavky na využití půdního prostoru
školy, a podle toho bude vytvořen projekt na její
dokončení.
12.2. Odpady - zvyšování cen skládkovného a
odvozu – poplatek za občana?
Starostka uvedla, že odpadová společnost
předložila návrh na zvýšení cen za svoz odpadů.
Zvýšení ceny by se dotklo hlavně rozpočtu obce.
Obec vykazuje velmi nízké množství odpadu,
vzhledem k tomu, že si sídliště řeší svoz odpadu
individuálně a nelze to vykázat za obec. Starostka
navrhla, aby byly osloveny další firmy o
předložení nabídky.

Dále sdělila, že byla vyhotovena revizní zpráva
na fluidní kotel. Byly zhodnoceny všechny části,
některé jsou ještě použitelné. Vybourání, převoz a
uvedení kotle do provozu jinde by stálo odhadem
4 900 000,- Kč. Byla doporučena jeho likvidace
před započetím jakýchkoli stavebních úprav
v kotelně.
Po projednání bylo rozhodnuto, že budou
osloveny firmy zabývající se likvidací tohoto
odpadu. Revizní zpráva bude předložena
k nahlédnutí
Ing.
Melčovi
a
ostatním
zastupitelům.
12.6. Posílení TV signálu
Starostka seznámila zastupitele s nabídkou,
kterou obdržela, seznam neobsahuje všechny
programy. Obec by platila měsíčně 3 000,- Kč
Zastupitelé navrhli vytvořit anketu, zda obyvatelé
mají zájem o posílení pozemního TV signálu a
s jakými programy.

12.3. Záchranka v budově hasičárny
Starostka se dotázala zastupitelstva, zda oslovit
záchrannou službu, aby se přestěhovala do
budovy hasičárny.
Ing. Melč uvedl, že obec nechala zkolaudovat
budovu, která nevyhovuje požadavkům záchranné
služby.
Starostka uvedla, že záchranná služba požadovala
pouze oddělení prostoru chodby zdí. Toto bylo
provedeno. Další požadavky nepodléhaly
kolaudačnímu rozhodnutí. Při jednání o přesunu
záchranky do budovy hasičárny se budou
operativně řešit další požadavky záchranné
služby.
12.4. Zeď kolem parkoviště u jezu – obnova
vedle garáží – zadat VŘ
Starostka požádala zastupitele o návrhy na opravu
rozpadlé a částečně zbourané zdi u jezu. Navrhla
zadat výběrové řízení na stavbu nové zdi.

13.
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. 17 návrhů usnesení bylo schváleno. 4
návrhy usnesení nebyly schváleny.
Starostka poté poděkovala přítomným za účast na
veřejném zasedání a ukončila jednání ve 21:00
hodin. Sdělila, že další veřejné zasedání se bude
konat dne 19.10.2017 v 17:00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Roztoky.
Dne: 12. 9. 2017
Zapsala: Vendula Ptáčková

12.5. Kotelna – dluh spol. ENES, revizní
zpráva fluidní kotel
Starostka uvedla, že dosud nedošlo k dohodě
s firmou ENES, která stále dluží za pronájem
kotelny.
Je
připraveno
„Prohlášení
o
jednostranném zápočtu“, které bude firmě
odesláno.
Na dotaz bylo sděleno, že firma ENES dluží obci
částku 120 833,- Kč a obec dluží firmě za
dodávky tepla 75 169,- Kč.

Ověřovatelé
zápisu:
………………..
Ježek…………………
Ing.

Lenka
Peterková
..……………….

Roman Texl - místostarosta
……..………….
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Hana
Antonín

-

Číhařová

starostka

„Když si vezmeš na cestu knížku, stane se něco podivuhodného:
začne shromažďovat tvé vzpomínky. Později ji stačí jen otevřít a ty budeš zase tam, kde sis z ní poprvé četla.
Všechno se vrátí už s prvními slovy: obrazy, vůně, zmrzlina, kterou jsi při čtení jedla... Věř mi, knihy jsou jako
mucholapka. Na ničem neulpívají vzpomínky tak dobře jako na potištěných stránkách.“
Cornelia Funke, německá spisovatelka 1958

Podzimní čtení.
Také máte knížku, ke které se rádi vracíte? Je vaší kamarádkou, společníkem ve chvílích odpočinku,
inspirací v těžkých chvílích, průvodcem, či původcem dobrodružství, dobré zábavy i nálady. S její pomocí
navštěvujete neznámá místa, nebo naopak ta známá a vám tolik blízká. Jako byste vklouzli doma do
pohodlných bačkor, sedli si pěkně do křesla a vychutnávali si tu trochu vzácného času, který patří jen a jen
vám. S hrnkem horkého čaje v ruce a sladkým koláčkem v druhé? Nebo máte raději nové hrdiny,
nepoznané příběhy? Já mám slabost pro oba druhy knížek. Ty, které znám, beru jako odpočinkové, když
jsem unavená. Ty nové zas jako námět k novému poznání, objevování a pro chvíle napětí, romantiky i
oddechu. Ponořím se do světa iluzí, snů, fiktivních postav. Chvíli můžu být v Praze, Paříži, nebo Africe,
Austrálii. V salonu, nebo na poušti, či v dolech, případně na plantáži, na Měsíci, ve vězení, jakémkoliv
dopravním prostředku. Kouzlím, vařím, slavím, překonávám překážky společně s knižními hrdiny.
Letos jsem třeba objevila Alenu Mornštajnovou, autorku, která poutavě a lehce vypráví příběhy
obyčejných lidí ve své knize Hotýlek. Neobyčejným způsobem. Plno lidských postav, osudů a zápletek,
které lehce plynuly, dobře se četly a byly pořád něčím známé, blízké a na druhou stranu tak smutné,
beroucí za srdce a inspirované skutečným životem lidí. Nemohla jsem se odtrhnout a nepřestala jsem číst,
dokud osudy hlavních postav nebyly uzavřené. Zkuste si ji přečíst, je vážně dobrá, plná krásné češtiny a
kulisou druhé poloviny minulého století. Tak trochu nostalgie, jako když sledujete například seriál
Vyprávěj. Momentálně se chystám na autorčinu Hanu, ta je z trochu jiného období, ale má tak kladná
hodnocení, že už se nemohu dočkat, až se k ní dostanu.
Dalším objeveným pokladem byl pan František Niedl a jeho středověká trilogie o platnéři Lukášovi, který
se svou šikovností, i přes svou drobnou postavu, prosadí doma i ve světě. Domovem je mu Praha, ale cílem
jeho nuceného putování se stane Itálie. Setkáte se s hrdiny, lumpy, padouchy, závistí, láskou, přátelstvím,
napětím, touhou po domově, držíte palce, ať hrdina překoná všechny nástrahy a splní se mu jeho přání a
cíl, který si vytyčil. Myslím, že knihy pana Niedla si ráda dopřeju i v budoucnu a ráda je i věnuju jako
dárek…třeba k Vánocům. Středověk je mým oblíbeným tématem, hned vedle druhé světové války.
Různorodost knih i způsob psaní autorů nabízí nepočítaně možností, jak ho blíže poznávat a pomalu třídit
informace do šuplíků, jako třeba jídlo, zbraně, způsob života, lékaři, porodní báby, mor, stavby, panovníci,
turnaje apod.
Jako starou kamarádku jsem oprášila knížky o Scarlett O´Harové a válce Jihu proti Severu. Ty mě pořád
baví a můžu se u toho smát, smutnit, představovat si, jak krásné časy to mohly být v mírové době, a pak zas
tak nuzné a tragické v době války. A přece se Scarlett nevzdala a šla do všeho většinou hlava nehlava,
s energií sobě vlastní. Taková svéhlavička rozmarná a rozmazlená, věčně vnitřně nespokojená a zahleděná
jen sama do sebe. Rhetta hrozně baví sledovat, jak se vzteká, rozčiluje a snaží se změnit svět a lidi kolem
sebe. Je emancipovaná, s touhou po pokroku a uznání ve světě, který měl ženy za méněcenná stvoření,
věčně omdlévající. Jako tetička Pitty. Nebo křehká a zároveň silná Melánie se srdcem lvice, bránící svůj
domov, své blízké. A ty jednotlivé střípky, epizody a postavy dají dohromady jednu kapitolu amerických
dějin, klasiku, kterou zná skoro každý, třeba ne zrovna z knihy, ale i z filmového zpracování.
V říjnu navíc již tradičně čeká na vášnivé čtenáře Velký knižní čtvrtek, letos připadl na 19.10.2017 a na
pultech knihkupectví se objeví např. Africká zima, Záludné léto, Trhlina, Mokrá ryba, Povídky na tělo,
Nové pohádky pro unavené rodiče. To je jen částečný výčet. Musím přiznat, že mne osobně nabídka
celkem zklamala a dám přednost nepřečteným knihám v mé knihovně.
Hezký barevný podzim Vám všem 
-IV-
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„NOVÁ“ VOZIDLA ŠETŘÍME
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Od pořízení „nových vozidel“, a především za uplynulý měsíc, vyjížděli tzv. naostro roztočtí hasiči jen
dvakrát. Poprvé po dvoutýdenním klidu je KOPIS povolalo v pátek 29. září, když jejich pomoc potřebovala
záchranná služba při transportu cyklistky, která se zranila na cyklostezce mezi Městečkem a Pustověty.
Kromě nich se na pomoc vydali i kolegové z Rakovníka a nezvykle i z Křivoklátu, kteří na místo dojeli a
ještě asi 400 m doběhli jako první a s transportem pacientky záchranářům pomohli. Naši a rakovničtí
k místu nehody nestihli ani dojet.
Poprvé v říjnu, a zatím tedy naposledy, zasahovali roztočtí v pondělí 16. v podvečer, kdy v Křivoklátě na
parkovišti na konci obce směrem na Lány vytekl z nového motocyklu asi litr oleje. Tentokrát byli naši na
místě první, louži oleje zasypali sorbenty a vyčkali příjezdu kolegů z Rakovníka. Majitel anglické
národnosti teprve tři dny starého motocyklu se nestačil divit, kolik hasičů se „loužičkou“ z jeho motorky
přijelo zabývat a v souvislosti s tím kvitoval, jak se v ČR dbá na ekologii!
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ:
„Tři ořechy pro hasiče“
V návaznosti na pořízení jednoho staršího a jednoho úplně nového požárního vozidla a kolaudaci hasičské
zbrojnice uspořádal SDH Roztoky s Obcí Roztoky v sobotu 23. září veřejnou oslavu „Třech ořechů pro
hasiče“. Ořechů proto, že jak získání obou vozidel, tak po letech zrealizovaná kolaudace „hasičárny“, si
vyžádaly poměrně velké úsilí jak ze strany hasičů, tak ze strany vedení obce a spolkla nemalé finanční
prostředky naší obce. Hodinu po poledni za poměrně slunečného počasí zahájila svým projevem veřejnou
akci před zbrojnici starostka obce Ing. L. Peterková. V oficiální části zhodnotili úspěšné dotažení všech tří
„ořechů“ také přítomní zástupci HZS Stč. kraje, kteří mají větší, či menší podíl na jejich realizaci. Kromě
nich se ujal mikrofonu velitel požární jednotky obce L. Egert a poděkoval zejména všem aktivně se
podílejícím na získání vozidel a nezapomněl na bývalého starostu obce Ing. V. Melče, bez jehož iniciativy
a osobního nasazení by budova zřejmě nestála.
Po nástupu jednotky, slavnostním přestřižení pásky a přípitku na místo dorazila i obě vozidla prozatím
schovaná před veřejností v areálu Permonu. Oficiální část jejich pokřtěním a požehnáním p. J. Nedbalem
v masopustním duchu plynule přešla do neoficiální. Po požehnání i „hasičské zbrojnici“ se otevřela vrata
garáží, kde hasiči připravili občerstvení pro všechny účastníky a návštěvníky oslavy. Po celé prosluněné
odpoledne si mohli návštěvníci prohlédnout a zvláště děti i prolézt nejen nově pořízená, ale také ta
dosluhují vozidla. Kromě roztockých dali svou současnou technikou „do placu“ také hasiči z Čisté a
s historickou Pragu RN kolegové z Křivoklátu. Kdo chtěl, mohl si rovněž prohlédnout zázemí hasičů v
nové budově. Pohodové odpoledne podbarvené živým dixilendem Brassbandu z Rakovníka skončilo kolem
páté hodiny odpolední. Účast ze strany občanů především naší obce a pozvaných hostů předčila veškerá
očekávání. Jestli jí způsobil zájem o hasičskou techniku, slunečné počasí nebo bezplatné občerstvení se lze
jen domnívat.

14

Oficiálním
představením „nových“
vozidel a kolaudací
„Budovy IZS“, neboli,
Hasičské zbrojnice byla
snad
důstojně,
zakončena další a velmi
důležitá fáze vývoje pro
roztocké
hasiče
a
několikaletá nejistota,
kde budou sídlit a s čím
pomáhat občanům. Že
budou
muset
v budoucnu
řešit
spousty dalších věcí, je
víc než jasné, ale to
základní konečně mají.
Jak
již
zaznělo
v oficiálních projevech,
zásluhy na všech „třech
ořeších“ mají a zaslouží si ještě jednou poděkování zastupitelé předchozích období pod vedením Ing. V.
Melče, bez jejichž odvahy a mnohdy osobního nasazení by hasičská zbrojnice v této podobě asi ještě
nestála, současní zastupitelé Obce Roztoky, v čele se starostkou Ing. L. Peterkovou, za to, že se nebáli jít
do dotace se tři čtvrtě milionovou spoluúčastí na úplně nové vozidlo Tatra a také příslušníci HZS Stč.
kraje, kteří i přes řadu překážek dokázali zajistit převod staršího vozidla MAN právě do Roztok. Nesmím
zapomenout ani na zaměstnance obce, kteří si za úklid uvnitř i v okolí budovy poděkování také zaslouží.
Věřím, že jak budova, tak i nová technika, bude hasičům sloužit nejen ku pomoci našim roztockým
občanům.
Roztocká Drakiáda
O posvícenské neděli na poli pod Permonem pořádaly členky SDH Roztoky, za spolupráce dalších členů,
tradiční Roztockou drakiádu. Prosluněné a na polovinu října velmi teplé počasí přilákalo na místo konání
celkem 39, především dětských závodníků, samozřejmě s doprovodem rodičů a prarodičů nejen z Roztok.
Pro ně a pro diváky z řad místních občanů připravili hasiči a hasičky i malé občerstvení. Mírného větru,
který oproti loňsku letos trošku foukal, dokázal podle poroty nejlépe využít Petr Brožek z Roztok a obsadil
se svým nejvýše letícím drakem 1.místo. Co se vzhledu týká, nejvíce oslovil porotu složenou ze členů
sboru drak, kterého doma vyrobil Lukáš Breník z Křivoklátu.
Kromě vítězů obou kategorií získali všichni aktivní účastníci drakiády dárečky, které pečlivě vybíraly a
zakoupili členky SDH nebo je na tuto akci věnovali tradiční sponzoři. Těm patří za pořadatele velké
poděkování. To si samozřejmě zaslouží všichni, kteří se větší či menší měrou na akci určené dětem
podíleli.
za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
Foto: archiv hasiči
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VOLBY 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
ve volebním okrsku č. 1 - Roztoky, konané ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Identifikace volebního okrsku: 598526, Roztoky
Zpracováno na přebíracím místě: Křivoklát
Počet osob zapsaných do stálého a zvláštního seznamu voličů: 870
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 485
Odevzdané obálky: 484
Platné hlasy: 483
% platných hlasů: 99,79
Volební účast: 55,75 %

Výsledky voleb:
1. Strana č. 21 – ANO 2011
2. a 3. - Strana č. 8 - KSČM a č. 15 - Česká pirátská strana
4. Strana č. 29 – SPD – T. Okamura
5. a 6. - Strana č. 4 – ČSSD a č.7 STAN
7. Strana č.1 - ODS
8. Strana č. 20 – TOP 09
9. Strana č. 24 – KDU-ČSL
10. Strana č. 9 – Strana zelených
11. strana č. 12 – Strana svobodných občanů
12. Strana č. 10 – ROZUMNÍ –stop migraci, diktát EU
13. Strana č. 30 Strana Práv Občanů
14. a 15. - Strana č. 17 Unie H.A.V.E.L a č.26 REALISTÉ

141 hlasů
59 hlasů
44 hlasů
41 hlasů
38 hlasů
30 hlasů
9 hlasů
8 hlasů
6 hlasů
3 hlasy
2 hlasy
1 hlas

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Českého statistického úřadu.

Zpracovala Irena Vápeníková
administrativní pracovnice, matrikářka
Obec Roztoky

16

Školní kuchyně – stále živé téma.
Hovořilo se o ní v souvislosti se zateplením budovy MŠ, loni kvůli podpoře obce přilákat nové externí
strávníky. O kuchyni se bude hovořit i v příštím roce, protože obec plánuje provést celkovou rekonstrukci
kuchyně a to bude možná vyžadovat nějaká omezení. Začal nový školní rok a opět se o kuchyni hovoří,
tentokrát v souvislosti se systémem přihlašování a odhlašování obědů. Systém je funkční několik let a ač
možná všem nevyhovuje, nedochází k nesrovnalostem.
Na konci loňského školního roku se diskutovalo o tom, zda se připravují jídla taková, která budou dětem
chutnat, budou mít vyžadovanou kvalitu a budou splňovat normy nebo alespoň představy dětí a rodičů.
Kvalitou stravování se zabývala anketa – Klima školy, která proběhla na konci minulého školního roku.
Anketa zaznamenala nespokojenost s obědy jak u dětí, tak u rodičů.
Rozhodla jsem se napsat pár řádků na vysvětlenou, jak to s vařením vlastně je. Nejsem kompetentní
hodnotit normy nebo hygienické nároky. Do toho se vrhat nebudu. Tímto článkem chci jen vysvětlit, že
není jednoduché uvařit s omezenými technickými možnostmi a sortimentem potravin jídla, na která jsme
zvyklí z domova. V hodnocení, jak se v kuchyni vaří, se nejvíce probírá kombinace čočky s chlebem.
K tomu se dostanu později. Musíme si uvědomit, že v naší kuchyni se vaří pro děti úplně malé. Dále je
nutno říci, že kuchyně je velmi zastaralá. Sice splňuje požadavky na hygienu a jídla mají potřebnou kvalitu
a pestrost, nicméně současný trend vaření je již někde jinde. Nyní se vaří v konvektomatech, výklopných
pánvích a jiných zařízeních, která naše kuchyně, bohužel, nemá. Smekám před kuchařkami, které tahají
těžké hrnce po kuchyni a denně naběhají několik kilometrů. Musí si umět poradit se zařízením, které mají
k dispozici. Toto by však měla rekonstrukce kuchyně vyřešit.
A nyní k nabídce jídel, jejich ochucení a kombinaci surovin, která dělá jídlo tím, jaké je a laská naše
chuťové pohárky.
Čočka s chlebem! Ptala jsem se kuchařek, proč není možné k tomu přidat například vajíčko nebo kus
uzeniny, tak jak jsou možná zvyklí ti, co si doma čočku také připravují. Má to háček. A to je kombinace
potravin a hlavně spotřební koš. Uzeniny se nedoporučují vůbec do jídelníčku zařazovat, vajíčko je
s čočkou těžko stravitelné jídlo.
Jelikož jsme v Evropské unii a nad školním stravováním bdí Ministerstvo zdravotnictví, je vaření jídel ve
školních jídelnách velmi striktní. Od 1.9.2015 je platné Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví
ke Spotřebnímu koši. Dle něho se musí kuchaři a kuchařky řídit při přípravě jídelníčku. Možná si řeknete
„jen doporučení“, ale hygienické kontroly podle něho postupují a hodnotí kvalitu jídelníčku. Pestrost stravy
je stanovena frekvencí použitých potravin. Stanovuje se zde, kolik se má v měsíci (19-21 dnů)udělat
jakých druhů polévek, u hlavního jídla se posuzuje, jaký druh masa a kolikrát je předkládáno, při
hodnocení jídelníčku se boduje používání potravin, které jsou žádoucí, a naopak bod jídelníček určitě
nedostane, pokud kuchařky použijí např. uzeniny.
Naplněním doporučených výživových dávek (množstvím skutečně podaných potravin) se zabývá
spotřební koš. Ten stanovuje, kolik čeho se na výrobu jídla má v daném měsíci spotřebovat. Legislativně
jsou stanoveny určité skupiny potravin (brambory, maso, ovoce, zelenina atd.) a jejich doporučená spotřeba
na žáka a den. Výpočtem spotřebního koše pak jídelna dokumentuje, jak tyto normy dodržuje.
Při sestavování jídelníčku musí kuchařky přihlédnout k technickým možnostem kuchyně a v našem případě
velmi významně. Smažená jídla mají děti většinou rády. Pokud by se takové jídlo připravilo
v konvektomatu, je možné další dvě smažená jídla zařadit do jídelníčku. Takže i způsob úpravy jídel hraje
důležitou roli při výběru jídel na jídelníček. Konvektomat navíc snižuje spotřebu tuků na přípravu jídel.
Pro představu jsem z doporučení vybrala několik údajů:
Polévky
V jednom měsíci se má zeleninová polévka předkládat 12x za měsíc tj. 3x týdně. Luštěninové polévky 3x4x měsíčně. Četnost ostatních druhů polévek – přesnídávkové (gulášovka, boršč, apod.), rybí nebo masové
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vývary se nestanovují. Polévky masové by neměly být zařazeny před sladké nebo bezmasé pokrmy.
Polévka není zeleninovou, pokud je zelenina přidána do masového vývaru nebo je s masem. Cílem je do
polévek zařazovat místo těstovin obilné zavářky – vločky – ovesné, jáhlové, špaldové, kukuřičné,
pohankové aj., dále kroupy, bulgur, kuskus, špaldové noky apod..
Hlavní jídlo
Při 20 dnech v měsíci se doporučuje zařadit min. 3x drůbeží a králičí maso, max. 4x vepřové maso, 2-3x
ryba, 4x zeleninové bezmasé (včetně luštěninových bezmasých), 2x sladké, pro zbývajících 4-5 dnů – se
nestanovuje konkrétní druh masa. (libovolně lze zařadit hovězí, telecí, skopové, jehněčí, zvěřinu či další
drůbeží a králičí).
Uzeniny by ve školním stravování vůbec být neměly. Je to z toho důvodu, že děti je často mají k snídani,
na svačiny nebo k večeři a jsou slané.
Čočku, hrách nebo fazole se doporučuje použít společně se zeleninou nebo případně jako hlavní
luštěninové jídlo nabídnout zeleninové rizoto s červenou čočkou nebo fazolový guláš s chlebem.
Pokud se do jídelníčku zařadí hlavní jídlo čočka s vejcem, jak mnozí vyžadují, jde sice o jídlo bezmasé, ale
pro stravování nevhodné pro jeho těžkou stravitelnost. U jídel s použitím nějaké slaniny na dochucení pak
při hodnocení jídelníčku kuchyně ztrácí bod za to, že uzeninu použila, když je doporučeno uzeniny vůbec
nezařazovat.
Přílohy
Houskový knedlík maximálně 2x za měsíc, obiloviny (těstoviny a rýže) 7x měsíčně, brambory bez
omezení.
Jde o alchymii a není lehké jídelníček sestavovat a ještě plnit normy. Pokud někdo porovnává jídlo z naší
kuchyně s křivoklátskou kuchyní, tak si musí hlavně uvědomit, že naše kuchyň je technicky zastaralá a
neumožňuje nabízet jídla, která jsou oblíbená. Technicky není možné podávat pizzu, když ji nemají
kuchařky jak upéct, jak přemístit do jídelny ve škole, tam opět ohřát a podávat. Taková pizza by již nebyla
křupavá, byla by po naskládání na sebe a po převozu nevzhledná. Pokud chceme zachovat školní
stravování, musíme se přizpůsobit specifickým podmínkám.
Školní stravování je naše česká specialita. Ve světě si děti nosí do školy studené svačiny. Buďme rádi, že
našim dětem je předložen teplý oběd, v dobré kvalitě a se kterým my rodiče nemáme starost. Obědy ze
školní kuchyně odebírají kromě mne i další zaměstnanci obce a jsme spokojení. Kuchařkám tímto děkuji.
Na závěr:
Pokud máte nějaký recept, o kterém se domníváte, že by mohl splňovat vysoké nároky na zdravé školní
stravování, pošlete nám ho na obecní úřad. Předáme ho kuchařkám ke zhodnocení. Pokud projde, Váš
recept bude zařazen do jídelníčku a pojmenován po Vás.
Lenka Peterková
Paní Osvaldová za sebe děkuje týmu kuchařek ze školní kuchyně ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky, že se o
ni tak dobře starají a chutně vaří.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 28.10.2017
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 28.10.2017. Sběrné místo bude opět u sběrného dvora
v Roztokách, za prodejnou COOP. Příjezd svozové firmy bude ve 12:10 hod a odjezd ve 12:25 hod.
Ve stejném termínu bude pod kotelnou v Roztokách umístěn i kontejner na velkoobjemový odpad.
Obyvatelé Karlova, kteří budou mít zájem o odvoz velkoobjemového odpadu, nechť kontaktují obecní úřad
na telefonním čísle 313558113. Pracovník obce v pátek 27.10. 2017 zajede na Karlov tento odpad naložit
a odvézt.
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Jste připraveni na topnou sezónu?
S nástupem října a listopadu se naplno rozebíhá topná sezóna. Většina z těch, kteří topí tuhými palivy, si
určitě nezapomněla vytvořit jejich dostatečné zásoby. Věnovali jste však stejnou pozornost také komínům,
kouřovodům nebo spotřebičům paliv?
Během minulých topných sezón došlo k velkému počtu požárů způsobených provozem neudržovaných
komínů. Nejvíce požárů vzniká přímo v komíně, kde dochází zpravidla ke vznícení usazených sazí. Mezi
další příčiny požárů způsobených provozem komína patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám
v komíně a netěsné spáry v komíně. Stejně tak je potřeba udržovat v řádném stavu vlastní spotřebič paliv.
Nejčastější příčinou požárů od těchto spotřebičů byla jejich nesprávná instalace nebo jejich nesprávné
umístění, dále pak technické závady a špatný technický stav spotřebičů paliv.
Úkony jako pravidelné čištění, kontroly a revize spalinové cesty stanoví vyhláška MV č. 34/2016 Sb.
Co však můžete zkontrolovat sami?
- Je kouřovod řádně upevněn?
- Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
- Fungují uzávěry komínových dvířek?
- Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
- Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
- Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje?
Rady a doporučení:
- Počínejte si tak, aby při provozu spotřebiče paliv a komína nedocházelo ke vzniku požáru.
- Dodržujte stanovené lhůty kontrol a čištění komínů.
- Dodržujte bezpečné vzdálenosti hořlavých předmětů od spotřebiče paliv a komína.
- Při instalaci a údržbě spotřebiče paliv dodržujte návod výrobce.
- Ve spotřebiči paliv používejte pouze palivo určené výrobcem.
- Při topení vlhkým dřevem dochází k rychlému zanesení komínů sazemi.
- Popel vždy skladujte v nehořlavých nádobách mimo ostatní domovní odpad.
- Správně udržovaný spotřebič paliv a komín je zárukou úspornějšího a bezpečnějšího provozu.
- Pokud začne v komíně hořet, odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa.
- Komínový požár nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k popraskání komína nebo i k výbuchu.
- Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne z rukou, volejte linky 150 nebo 112.
Základem požární bezpečnosti je dodržování bezpečnostních pravidel a opatření, která omezují riziko
vzniku požáru v domácnostech. Každý vlastník objektu by měl pečovat o řádný technický stav stavby
včetně technických zařízení. Ke včasnému zjištění vzniklého požáru je vhodné si domácnost vybavit
autonomními hlásiči požáru. K dnes již nezbytným pomůckám domácností patří věcné prostředky požární
ochrany, jako jsou přenosné hasicí přístroje, případně také hasicí spreje.
Další informace týkající se komínů, ale i ostatní důležité související informace naleznete na webových
stránkách HZS ČR: www.hzscr.cz .
Jiří Vlček
KTÚ MěÚ Rakovník
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Ovoce a zelenina ve školce
S přicházejícím podzimem děti v mateřské škole poznávaly ovoce a zeleninu. Seznamovaly se s prací
člověka na zahradě i v sadu, péčí o zeleninu a ovoce, sklizní i jejím využitím pro zdraví člověka. Při hrách
a všech činnostech rozvíjely smyslové vnímání, dovednosti, návyky a nové poznatky. A tak se ve školce
ochutnávalo, krájelo, malovalo, zpívalo… a pokaždé bylo téma stejné. Jeden den jsme si udělali svátek
ovoce a zeleniny s opravdovými hody, kdy jsme si připravili hostinu ze samých zdravých dobrot. Moc
děkujeme rodičům za výbornou spolupráci, kdy přinesli suroviny na zdravé mlsání. Dopolední svačina
byla tentokrát sváteční. Ovoce i zeleninu jsme ochutnávali celé dopoledne. Všechny potěšila i pohádka o
dědečkovi a babičce „Jak sklízeli úrodu na zahrádce“. Děti při pohádce radily a pomáhaly se sklizní
zeleniny, česat jablíčka i sbírat ořechy. Nechyběla ani mazurka „Měla babka“. A co že ta babička dědu
učila? Nelenošit, pracovat, cvičit a zdravě jíst. Dědečkovi se to moc nezdálo, ale babička ho nakonec
s pomocí dětí přesvědčila. Na zahrádku také zavítal mlsný kos, který sezobal, co se dalo, dědeček se na
něho zlobil, ale nakonec mu slíbil, že mu pomůže přečkat nadcházející zimu. A tak děti radily, jak
nachystat semínka, aby ptáci v zimě nestrádali. Pohádka navodila u všech radostnou usměvavou atmosféru.
Přejme si, ať ovoce a zelenina nechybí v jídelníčku každého z nás, protože je důležitá a nezastupitelná pro
zdraví člověka.
Zajímavý a pestrý byl
Bramborový den, děti
přišly
do
školky
s nezbytným doplňkem –
bramborou, oblečeny do
hnědé i zelené barvy.
Potěšili nás i rodiče, kteří
přinesli bramborový mls.
Bramborování ve školce si
děti užily nejen při
tvořivých i sportovních
činnostech, ale hlavně při
hrách. Třída se proměnila
v bramborové pole, a
nevěřili byste, jak se
malým
pomocníkům
dařilo při sklizni brambor.
Ty se třídily, počítaly, nakládaly, sbíraly a ukládaly do pytlů. Z chlapců byli hned šikovní řidiči traktorů a
nákladních aut, děvčata vařila a prodávala. Nakonec si všichni pochutnali na pečených bramborách i
různých bramborových pamlscích, které přinesly děti z domova, nechyběl ani tradiční bramborák. Děti se
výborně bavily i při recitaci a zpěvu na téma brambory.

M.Sv. a G.T.
Foto: archiv MŠ
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DEN STROMŮ
Den stromů se slaví po celém světě už řadu let, v Evropě obvykle 20. října. Tento svátek má především
připomenout, jak důležité pro naši planetu stromy a lesy jsou.
Žáci z naší roztocké školy slavili už v úterý 17. října environmentálním projektem DEN STROMŮ.
Skvělou akci připravili a realizovali učitelé a studenti z lesnické školy Písky ve svém krásném areálu.
Děti měly možnost načerpat nové informace, něco zajímavého si vyzkoušet i mnohé znalosti prokázat.
Samy
nejlépe
hodnotily
možnost
vyrobit
si
budky
pro
sýkorky.

Další den psali druháčci našim hostitelům dopisy. Uvádím kratičké ukázky (upravila jsem jen pravopis):
Děkuju, že jste se o nás postarali! Bylo tam moc hezky. Kačka
Děkuju, že jsem viděl lezení po stromech. Jiřík
Líbilo se mi vaše hřiště a traktory. Děkuju za pohostinnost. Štěpánek
Strašně se mi líbilo úplně všechno. Adélka
Děkujeme za svačinku. Bylo to dobré! Natka
Mně se moc líbily ty stroje a vyrábění budek. Karel
Děkujeme, že jste nám připravili dobré dopoledne. Nejvíc se mi líbilo dělat budky. Terezka
ZJ
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Pravda o Údolí hříchu (3. část)
Z dobových fotografií a zápisů je zřejmé, že už v roce 1932 (!), tedy pouhý rok po vystavění první chaty
Valencie, se osada jmenovala Údolí Velkého hříchu v Zemi úsměvů. Časem z názvu zmizelo adjektivum
velký. „Podnět ke změně názvu, alespoň podle toho, co mi táta a jeho kamarádi z osady vyprávěli, dala
nemilá událost z roku 1932. Tehdy byla u nás hospodářská krize a tudíž i dost velká nezaměstnanost.
Někteří kluci neměli práci, a tak mohli být na osadě i přes týden. Jednou si s sebou přivezli dvě děvy
lehčích mravů z Prahy, s nimiž se kdesi seznámili. No a za krátkou dobu dostali všichni tu nepříjemnou
pohlavní nemoc, která byla tehdy dosti rozšířená.“ Zkrátka žádná poesie, ale obyčejný život.
Z kroniky vyplývá i několik dalších zajímavých faktů, které rozbíjejí některé tradované mýty. Např.,
nejprve se sice říkalo „šéfovi“ osady šerif, ale po většinu předválečných let byl titulován „starostou“.
Potlachy se nekonaly pravidelně v nějaký konkrétní den a už vůbec ne přímo v osadě. Do války se
odehrávaly v naprosté většině v hospodě Na Marjánce u Čadků v Chaloupkách, později i v nálevně
Václava Zíky vedle fotbalového hřiště. Velké potlachy s programem (také u fotbalového hřiště) začala
pořádat až druhá generace osadníků na počátku 50. let. Teprve mnohem později byly přeneseny na osadní
plácek.
V průběhu 30. let se v osadě usadili další trampové. Za všechny vzpomeňme alespoň Jana Šafránka Findu, Václava Herinka - Gleicha, Antonína Dlouhého - Chvostíka, Rudolfa Hvězdu - Ťůliho, Václava
Kněžíka - Dinstmonta, Jaroslava Polcara - Řízka, Jaroslava Kobsu - Zambu, Emila Chuchlera, Vojtěcha
Semeckého, Fany Veselou, Idu Družincovou, Františka Zajíčka, Václava Oudu, Antonína Srba, Jiřího
Trejbala, Richarda Falbra...
V roce 1939 patřila první chata Valencia už pouze Karlu Přibíkovi - Kakelovi. „Hned na začátku kluci
složili podíly a dohodli se, že kdo ho nezaplatí třikrát za sebou, ztrácí právo na vlastnictví chaty. Franta
Langhamr a Vojta Semecký se vystěhovali do Austrálie, ostatní měli problémy se zaměstnaností, a tak
pravidelně skládal podíl pouze můj otec. Tak se stalo, že v roce 1939 byla Valencia už jenom jeho
vlastnictvím,“ vysvětluje Přibík ml. Přesto dnes „zakládající“ chatu v osadě Údolí hříchu už nenajdete.
„Valencia byla zbourána v roce 1959,“ říká Karel Přibík a dodává, že o okolnostech tohoto rozhodnutí by
nerad hovořil. Potom přeci jen prozradil, že část osadníků se tehdy rozhodla údolí opustit a přemístit se do
kopců poblíž Stříbrného luhu. Částečně je k tomu vedla obava z hrozící výstavby přehrady na Berounce,
která byla tehdy velmi aktuální, částečně hrotící se vzájemné vztahy s některými osadníky, kteří se
nechovali právě podle trampských zásad. „Mezi těmi, kdo z Údolí hříchu odešli do Stříbrného luhu, byli
kromě mého otce i Jaroslav Polcar, Emil Chuchler
a Jaroslav Kobsa.“ Spisovatel Miroslav Novák o
nich napsal: „Musím říci, že to byli hoši veselých
a dobrých povah, bez hrubosti a hlavně naší
přírodě nikdy neublížili.“ Protože patřili mezi
starousedlíky, nebyl pro ně problém koupit od
rolníka Václava Švarce pastvinu s osmi parcelami.
Na zbývajících místech si postupně postavili další
chaty jejich kamarádi Karel Voborník zvaný
Brďola, Jiří Trejbal, Laňka a Trešl. Později
následovali další. To už je ale úplně jiný příběh.
Tomáš Bednařík
Popiska:Trampové

z Údolí hříchu v nálevně Václava Zíky
vedle fotbalového hřiště.
Foto archiv Karla Přibíka ml.
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Fotbalové okénko TJR
Výsledky posledních zápasů:
A- Tým
17.9.

Sl. Chrášťany -TJR A

23.9.

TJR A – Sokol Janov

30.9.

TJR A – TJ Šanov

8.10.

Sp. Řevničov - TJR A

14.10. TJR A – Sokol Branov

2:4
2:1
2:0
3:4
P1:1

Hladík, Pudil, Maršík, Hruška
Masarovič, Krůta V.
Bureš, Hruška
Hruška 2, Pudil, Bureš
Hruška

B- Tým
17.9

TJR B – SK Senomaty B

24.9.

Panoší Újezd -TJR B

8.10.

Jesenice B – TJR B

15.10.

Kněževes B - TJR B

4:2
0:1
2:1
1:5

Čumpelík 2, Varyš, Vrána
Rosler
Křiva
Hladík 2, Moysevych, Šindelář, Ben Hadj Abdellatif

Mladší žáci
16.9

Hředle - TJR

p4:4

Moravec 2, Barčot M., Jirásek

30.9.

TJR - Zavidov

:

odloženo

4.10.

TJR - Kněževes

12:1

Barčot M. 4, Jirásek 4, Kovalsky M. 3, Šifner

5.10.

Nové Strašecí - TJR

0:5

Jirásek 4. Barčot M.

16.10.

TJ Slabce - TJR

0:25

Jirásek 9, Barčot M. 5, Horský 3, Barčot Dom. 2, Kovalský M, 2, Moravec 2, Ibl 2

Starší přípravka
13.9.

Jesenice - TJR

6:4

Fráňa, Ibl, Prokůpková, Prokůpek

17.9.

TJR – SKP Rakovník
M

5:18

Ibl 3, Prokůpek 2

20.9.

TJR – Tatran RAKO A

Prokůpek 4, Moravec 2 , Mucha

23.9.

Řevničov - TJR

24.9.

SKP Rakovník O - TJR

4.10.

TJR - Šanov

6.10.

Nové Strašecí -TJR

11.10.

Tatran RAKO B - TJR

15.10.

Chrášťany - TJR

7:10
7:6
3:5
10:5
12:5
p7:7
0:13

Ibl 2, Fráňa 2, Prokůpek, Mucha
Kučera, Moravec, Mucha, Prokůpek, Prokůpková
Prokůpek 4, Hamouz P. 4, Kučera, Moravec
Prokůpek 2, Hamouz P. 2, Kučera
Prokůpek 2, Mucha, Moravec, Hamouz P., Ibl, Fráňa
Prokůpek 4, Ibl 3, Kučera 3, Fráňa 2, Hamouz P.
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