OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY

pečlivost, výborná znalost českého jazyka, umět
psát ve větách, pěkný sloh, pestrost písemného
projevu, znalost obecních poměrů, zájem o dění
v obci i okolí, aktivní účast na akcích v obci i
okolí, nadšení pro psaní kroniky a dostatek času
pro její vedení
Nabízíme: finanční ohodnocení 500,- Kč měsíčně
- DPČ, materiální podporu pro vedení kroniky
obce (poskytování papírů ...)
Kronika je v současné době vedena elektronicky a
stránky se následně tisknou na formát A4 a
svazují se do jednotlivých svazků. Funkce
kronikáře je finančně ohodnocena. Více informací
zájemci získají u starostky obce Ing. Lenky
Peterkové, tel. 778 546 438 nebo e-mailu:
starosta.roztoky@gmail.com

tevírací doba úřadu v době vánočních
svátků.
Od 27.12. 2018 do 31.12.2018 bude budova
obecního úřadu uzavřena z důvodu čerpání
dovolené.
Po svátcích, tzn. ve středu 2.1.2019, se na vás
budeme těšit v obvyklé otevírací době.

O

ozsvícení vánočního stromu.
Již čtvrté rozsvícení vánočního stromu
v Roztokách proběhne v neděli 2.12.2018
od 16:00 hodin před budovou obecního úřadu.
Všichni jste srdečně zváni.

R

etkání se seniory.
Zastupitelstvo obce Roztoky pořádá posezení
pro seniory, které se uskuteční v hospodě U
Křížku dne 13.12.2018 od 15:00 hodin.

S

ašky na tříděný odpad.
Od 3.12.2018 je možné si zdarma
vyzvednout v kanceláři obecního úřadu sadu
tašek na tříděný odpad. Občanům bydlícím
v rodinných domech se vydá jedna sada na č.p.,
občanům bytovek jedna sada na domácnost, dle
počtu bytů v dané bytovce. Tašky si mohou
vyzvednout i trvale hlášení občané Roztok
v objektech s č. ev.

T

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.
23.12.2018 od 16:00 u jezu
Srdečně zvou pořadatelé SDH Roztoky ve
spolupráci s obcí Roztoky a W- ARLETem.

P

pozornění.
V sobotu 08.12.2018 se bude od 7:00 do cca
18:00 hod. konat v lokalitě Beraník –
Stříbrný luh – Malá dubina myslivecká akce –
naháňka na černou zvěř.
Vyvarujte se vstupu do uvedené lokality.

U

aplacení poplatků.
Blíží se konec roku 2018, proto dejte do
pořádku všechny své neuhrazené poplatky
vůči obci Roztoky, pokud jste na některé
zapomněli – např. za pejsky. Děkujeme.

Z

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE
-2.12.2018 neděle - Rozsvícení vánočního
stromu v Roztokách v 16:00 hod.
-2.12.2018 neděle - Advent v podhradí –
Sokolovna Křivoklát od 10:00 do 15:00 hod,
15:30 – 16:30 mikulášská nadílka pro přihlášené
děti na Amalíně a v 17:00 rozsvícení vánočního
stromečku
-8. - 9. 12. 2018 sobota – neděle - Královský
advent na Křivoklátě
-15. - 16.12. 2018 sobota – neděle - Královský
advent na Křivoklátě
- 1. – 2.12., 8. – 9.12., 15. – 16.12.2018 Advent
na Hamousově statku ve Zbečně
-2.12. od 14:00 Sýkořice -Vánoční show s
Honzou Ladrou a družinou sv. Mikuláše

kustická zkouška.
Ve středu 5.12.2018 ve 12:00 hod bude
provedena akustická zkouška poplachové
sirény v obci. Siréna se rozezní na 140 sekund. Je
napojena na jednotný systém varování
obyvatelstva a její spuštění je prováděno
z Kladna.

A

ronikář obce.
Obec Roztoky hledá nového kronikáře na
uvolněné místo od 1.1.2019.
Požadavky: průběžná evidence obecních událostí
do obecní kroniky, pořizování fotodokumentace
z kulturních, společenských a sportovních akcí,
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Zápis
č.
1
z ustavujícího
zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
31.10. 2018 od 18:00 hodin v budově Hotelu
Roztoky.

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v
platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající
přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Ledčice a jejích občanů
a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a
jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu podáním ruky předsedající,
pronesením slova „slibuji“ a podpisem do
připraveného archu (příloha č. 2). Žádný člen
zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib
s výhradou.

Přítomní zastupitelé: 9
Ing. Lenka Peterková, Eva Bednaříková, RNDr.
Petr Dvořák, Lenka Egertová, Mgr. Lucie
Jedličková, Ing. Vladimír Melč, Martin Mikovec,
Roman Texl, Mgr. Tomáš Vostatek
Počet přítomných občanů: 54
Zapisovatel: RNDr. Petr Dvořák
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lucie Jedličková,
Martin Mikovec
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Roztoky (dále též
jen „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:03 hodin
dosavadní starostkou obce Roztoky Ing. Lenkou
Peterkovou (dále jako „předsedající“).
Před
zahájením
zasedání
bylo
členům
zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající konstatovala, že zasedání bylo řádně
svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na
neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula
dne
19.10. 2018 v 16:00 hodin, žádný návrh
nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního
úřadu Roztoky zveřejněna v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7 dní, a to od 23.10. 2018 do
31.10. 2018. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající dále dle prezenční listiny přítomných
členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatovala,
že je přítomno 9 členů zastupitelstva (z
celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92
odst. 3 zákona o obcích).

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající dle § 95 odst. 1 zákona o obcích
určila zapisovatelem zápisu pana Petra Dvořáka.
Na ověřovatele zápisu navrhla paní Lucii
Jedličkovou a pana Martina Mikovce.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1 – 31/10/2018
Zastupitelstvo obce Roztoky určuje ověřovateli
zápisu Lucii Jedličkovou a Martina Mikovce a
zapisovatelem Petra Dvořáka.
Výsledek hlasování:
Pro 9
Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti 0

3. Schválení programu jednání
Předsedající seznámila přítomné s návrhem
programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na
doplnění. Předsedající dala hlasovat o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení č. 2 – 31/10/2018
Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje tento
program ustavujícího zasedání:

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o
obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu předsedající
upozornila přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu
s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do

1.
2.
3.
4.
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Zahájení, složení slibu členy zastupitelstva
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu jednání
Volba starosty a místostarosty
4.1. určení počtu místostarostů
4.2. určení funkcí, pro které budou členové
zastupitelstva obce uvolnění
4.3. určení způsobu volby starosty a
místostarosty

5.

6.
7.
8.
9.

Předsedající konstatovala, že nestanoví-li
zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu
způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V
případě tajné volby budou hlasy jednotlivými
členy zastupitelstva o devzdány do hlasovací
urny, následně budou předsedajícím spočítány a
případným členům zastupitelstva bude umožněno
výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající
vyzvala členy zastupitelstva k volbě veřejné. Jiný
návrh nebyl podán.

4.4. volba starosty
4.5. volba místostarosty
Zřízení finančního a kontrolního výboru
5.1. odvolání člena finančního výboru
5.2. zřízení výborů a určení počtu jejich
členů
5.3. volba předsedy finančního výboru
5.4. volba předsedy kontrolního výboru
5.5. volba členů finančního výboru
5.6. volba členů kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněních členů zastupitelstva
Projednání podpisových vzorů
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení č. 5 – 31/10/2018
Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje veřejný
způsob volby starosty a místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

4. Volba starosty a místostarosty

4.4. Volba starosty
Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude
volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k
volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech
bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi,
přičemž po platném zvolení konkrétního
kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

4.1. Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo pro
volební období 2018-2022 volilo pouze jednoho
místostarostu, tak jak tomu bylo i v minulosti.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
podat jiný návrh. Jiné návrhy nebyly vzneseny,
proto bylo hlasováno o návrhu usnesení.

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k
podávání návrhů na funkci starosty.
Byl podán jeden návrh. Člen zastupitelstva pan
Roman Texl navrhl zvolit do funkce starosty paní
Lenku Peterkovou. Jiný návrh nebyl podán, proto
bylo hlasováno o usnesení.

Návrh usnesení č. 3 – 31/102018
Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje zvolení
jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 6 – 31/10/2018
Zastupitelstvo obce Roztoky volí starostkou
obce Roztoky paní Ing. Lenku Peterkovou.

4.2. Určení funkcí, pro které budou členové
zastupitelstva uvolnění
Předsedající navrhla, aby funkce starosty obce
byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71
odst. 1 písm. a) zákona o obcích. Jiné návrhy
nebyly vzneseny, proto bylo přistoupeno
k hlasování.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 1 (Melč)
Zdrželi se 1 (Egertová)
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Po zvolení přednesla starostka krátký proslov,
v němž vyzvala členy zastupitelstva ke spolupráci
a konstruktivní diskusi a vyjádřila přání, aby
veřejná jednání probíhala v přátelské atmosféře.

Návrh usnesení č. 4 – 31/10/2018
Zastupitelstvo obce Roztoky v souladu s § 84
odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
4.3. Určení způsobu volby starosty a
místostarosty

4.5. Volba místostarosty
Starostka vyzvala členy zastupitelstva k podávání
návrhů na funkci místostarosty. Byly podány
následující návrhy: členka zastupitelstva paní
Lenka Egertová navrhla zvolit do funkce
místostarosty pana Romana Texla. Starostka dala
4

návrh na pana Tomáše Vostatka. Po tomto návrhu
vystoupil pan Vostatek s krátkým proslovem, ve
kterém vyzval zastupitele, aby volili podle
vlastního uvážení.
Bylo hlasováno v pořadí 1. návrh pan Roman
Texl, 2. Návrh Tomáš Vostatek.
Návrh usnesení č. 7 – 31/1/2018
Zastupitelstvo
obce
Roztoky
místostarostou obce pana Romana Texla.

se
zánikem
původního
zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který
musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích),
přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít
nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i
jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen
člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o
obcích). Členy kontrolního nebo finančního
výboru nemohou být starosta, místostarosta ani
osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na
obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Následně navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo
finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z
nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.

volí

Výsledek hlasování: Pro 3 (Bednaříková,
Egertová, Jedličková) Proti 1 (Melč) Zdrželi
se 5 (Dvořák, Mikovec, Peterková, Texl,
Vostatek)
Návrh usnesení nebyl přijat.

Návrh usnesení č. 9 – 31/10/2018
Zastupitelstvo obce Roztoky zřizuje finanční
výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.

2. hlasování
Návrh usnesení č. 7 – 31/1/2018
Zastupitelstvo
obce
Roztoky
volí
místostarostou obce pana Tomáše Vostatka.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Výsledek hlasování:Pro 5 (Dvořák, Mikovec,
Peterková, Texl, Vostatek) Proti
3
(Melč,
Egertová, Bednaříková) Zdrželi se 1 (Jedličková)
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

5.3. Volba předsedy finančního výboru
Starostka vyzvala členy zastupitelstva k podávání
návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Sama podala návrh zvolit do funkce předsedy
finančního výboru paní Lenku Egertovou. Jiný
návrh nebyl podán.

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
5.1.odvolání člena finančního výboru
Starostka před zřízením nových výborů navrhla,
aby členy výborů byli voleni členové
zastupitelstva. Vyzvala zastupitele, aby z funkce
člena finančního výboru odvolali pana Pavla
Procházku , který byl ve funkci ponechán i po
zřeknutí se mandátu zastupitele v minulém
volebním období, aby nebylo pochyb o ukončení
jeho funkce jako člena finančního výboru.

Návrh usnesení č. 10 – 31/10/2018
Zastupitelstvo obce Roztoky volí předsedou
finančního výboru paní Lenku Egertovou.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
5.4. Volba předsedy kontrolního výboru

Návrh usnesení č. 8 – 31/10/2018
Zastupitelstvo obce Roztoky odvolává pana
Pavla Procházku z funkce člena finančního
výboru.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1
(Melč)
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Starostka vyzvala členy zastupitelstva k podávání
návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy:
Starostka navrhla zvolit do funkce předsedy
kontrolního výboru pana Romana Texla, člen
zastupitelstva pan Melč navrhl zvolit paní
Jedličkovou. Bylo hlasováno v pořadí: 2. návrh
paní Lucie Jedličková, 1. návrh pan Roman Texl.

5.2. zřízení výborů a určení počtu jejich členů
Starostka úvodem tohoto bodu informovala o
povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor jehož
povinnost vyplývá z § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2
písm. l) zákona o obcích, neboť funkční období
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu

Návrh usnesení č. 11 – 31/10/2018
Zastupitelstvo obce Roztoky volí předsedou
kontrolního výboru paní Lucii Jedličkovou.
Výsledek hlasování: Pro 1 (Melč) Proti
1
(Peterková) Zdrželi se 7
5

Návrh usnesení nebyl přijat.

funkcí 1.100,- Kč. Dále aby odměny byly
poskytnuty od 1.11.2018 a při souběhu několika
funkcí, aby se odměny poskytovaly v součtu pro
maximálně tři funkce. Jiné návrhy podány nebyly.

2. hlasování
Návrh usnesení č. 11 – 31/10/2018
Zastupitelstvo obce Roztoky volí předsedou
kontrolního výboru pana Romana Texla.
Výsledek hlasování:
Pro 7
(Melč)
Zdrželi se 1 (Texl)
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 14 – 31/10/2018
1) Zastupitelstvo obce Roztoky v souladu s § 72
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva ode dne
1.11.2018 a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se
zúčastnil, takto:
Místostarosta 10.000,- Kč
předseda výboru nebo komise 2.200,- Kč
člen výboru nebo komise 1.800,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.100,Kč.
2) Zastupitelstvo obce Roztoky v souladu s § 74
odst. 3 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více
funkcí (předsedy nebo člena výboru nebo
komise) se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva poskytne jako součet maximálně
tří odměn stanovených pro jednotlivé funkce,
upravené v § 74 odst. 3 zákona o obcích.
3) Zastupitelstvo obce Roztoky v souladu s § 72
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví, že odměny za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva se budou
poskytovat od 1.11.2018. V případě nastoupení
náhradníka na uvolněný mandát bude odměna
náležet ode dne složení slibu. V případě
personální změny v obsazení jednotlivých
funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce
(starosty, místostarosty, předsedy výboru nebo
komise, člena výboru nebo komise) bude
odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Proti 1

5.5. Volba členů finančního výboru
Starostka vyzvala členy zastupitelstva k podávání
návrhů na členy finančního výboru a sama
navrhla aby členy finančního výboru byli paní
Eva Bednaříková a pan Petr Dvořák. Jiný návrh
nebyl podán.
Návrh usnesení č. 12 – 31/10/2018
Zastupitelstvo obce Roztoky volí členy
finančního výboru paní Evu Bednaříkovou a
pana Petra Dvořáka.
Výsledek hlasování:Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1
(Dvořák)
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
5.6. volba členů kontrolního výboru
Starostka vyzvala členy zastupitelstva k podávání
návrhů na členy kontrolního výboru a sama
navrhla aby členy kontrolního výboru byli paní
Lucie Jedličková a pan Martin Mikovec. Jiný
návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č. 13 – 31/10/2018
Zastupitelstvo obce Roztoky volí členy
kontrolního výboru paní Lucii Jedličkovou a
pana Martina Mikovce.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 2
(Mikovec,Jedličková)
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům
zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2
zákona o obcích
a nařízení vlády č. 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, byla poskytována odměna
takto: místostarosta
10.000,- Kč, předseda
výboru nebo komise 2.200,- Kč, člen výboru nebo
komise 1.800,- Kč, člen zastupitelstva bez dalších

7. Projednání podpisových vzorů
V souvislosti se změnou členů zastupitelstva
starostka navrhla kompetence pro podepisování
pro účely katastrálního úřadu starostka, pro
potřeby České spořitelny, a.s. Rakovník
(starostka, místostarosta + pan Texl, pro potřeby
ČNB starostka. Pro ověření shody, opisu nebo
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kopie s listinou a ověřování podpisu (starostka,
matrikářka). Jiný návrh nebyl podán.

MY TÉŽ PÍŠEME HISTORII…
I u nás v obci 100-leté výročí založení
Československé republiky vyvrcholilo sázením
lípy. Sázelo se v sobotu dne 17.11.2018. Bylo
pro ni vybráno místo uprostřed obce za prodejnou
COOP Jednota na pozemku obce p.č. 187/18 nad
kotelnou proti rodinnému domu č.p. 219.
Obec Roztoky se tímto zapojila do projektu 100
lip pro Křivoklátsko, v rámci něhož se lípa sázela
i v okolních obcích. Patronem lípy se stala Obec
Roztoky a lípa bude označena názvem Lípa
republiky 2018.
Celá akce byla zahájena písní Modlitba pro
Martu, kterou původně nazpívala Marta
Kubišová. Tato píseň byla v anketě Rozhlasu
označena jako Píseň století. Vysazená lípa není
jedinou, která se při nějaké významné události
v naší obci sázela. To si mohli přítomní
vyslechnout z proslovu, ve kterém byly zmíněny
některé významné okamžiky historie naší obce.
Tomáš Garrigue Masaryk ke zrodu 1. republiky
neodmyslitelně patří, proto i na naší akci
nechyběl jeho dublér a mohli jsme si vyslechnout
část jeho známého projevu o demokracii.
Samotného sázení lípy se zhostili členové SDH
Roztoky.
Po vysazení stromu, který byl slavnostně obvázán
trikolorou, se přítomní přesunuli k restauraci U
Křížku. Cestou do Chaloupek si každý mohl
osvěžit své znalosti testem, který byl připraven na
sloupech elektrického vedení. Každý, kdo se testu
účastnil, byl odměněn skládanou historickou
mapou. U hospody bylo připraveno pohoštění –
čaj, káva, svařené víno, koláče a guláš zdarma.
Uvnitř hrál harmonikář a návštěvníci si mohli
kromě dobových kostýmů prohlédnout i obecní
kroniky. Byl připraven fotokoutek s rekvizitami
ve stylu 1. republiky. V rámci oslav byla
vyhlášena soutěž o nejchutnější a nejhezčí
bábovku a její výherkyně získala krásnou knihu
„Sladká první republika“, vynikající olivový olej
a marmeládu.
Krásné slunečné odpoledne si snad užil každý.
Hospoda byla opět plná a o zábavu nebyla nouze.
Děkujeme za pomoc při organizaci celé akce.
Kuchařkám ze školní kuchyně při ZŠ a MŠ
Roztoky za výborný guláš a přípravu čaje, kávy a
svařeného vína, členům SDH za pomoc při sázení
lípy a při obsluze návštěvníků s vydáváním
občerstvení, slečně Masarovičové za hudební
doprovod při sázení lípy, panu Milanu
Bednaříkovi za obsluhu a pořizování fotografií ve
fotokoutku a všem, kteří se dále na celé akci
podíleli.
Lenka Peterková

Návrh usnesení č. 15 - 31/10/2018
Zastupitelstvo obce Roztoky stanovuje
kompetence pro podepisování u Katastrálního
úřadu Ing. Lenka Peterková, u České
spořitelny a.s., Rakovník Ing. Lenka
Peterková, Mgr. Tomáš Vostatek, Roman
Texl, u ČNB Ing. Lenka Peterková, pro
ověření shody, opisu nebo kopie s listinou a
ověřování podpisu Ing. Lenka Peterková,
matrikářka úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
8. Diskuse
V diskusi vystoupil pan Melč s kritikou volebního
programu pro období 2014-2018 sdružení, ve
kterém kandidovala paní starostka.
Na kritiku a na povolební situaci reagovalo
několik občanů. V závěru diskuse vystoupila paní
starostka s informacemi ke kritice, ke kotelně,
stavu účtu, veřejnému osvětlení a na výstavbu
multifunkčního hřiště.
9. Závěr
Starostka
ukončuje
ustavující
zasedání
zastupitelstva, vyjadřuje naději, aby noví
zastupitelé pomáhali starostce a práce přinášela
efekt. Další zasedání by mělo být co nejdříve, do
30. 11. 2018 bude potřeba zaplatit některé
faktury.
Starostka obce poděkovala všem zastupitelům i
přítomným občanům za důvěru a po diskusi se
zastupiteli stanovila předběžný termín dalšího
zasedání zastupitelstva na 20.11.2018 v 17h
v zasedací místnosti OÚ.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:42
hodin
Dne 31.10.2018
Zapsal: Petr Dvořák
Ověřovatelé: Lucie Jedličková
Martin Mikovec
Starostka: Lenka Peterková
Místostarosta: Tomáš Vostatek
Přílohy zápisu: (k nahlédnutí na OÚ)
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Listina prokazující složení slibu členů
zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího
zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
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ANI NA PODZIM NEMAJÍ KLID
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Po dvou týdnech relativního klidu se v úterý 23. října večer přihnal nad naší republiku silnější vítr a opět
zaměstnával hasiče a nevyhnul se ani našemu jinak docela klidnému kraji. V podvečer požádalo KOPIS
v Kladně roztocké hasiče o pomoc s odklizením stromu, který bránil provozu na silnici ve směru
od Nižboru k naší obci. Roztočtí si s ním poměrně hravě poradili a za pár desítek minut se vrátili na svou
základnu s tím, že jak bude vítr ještě zesilovat, bude stoupat i pravděpodobnost, že dnešní večer pro ně po
zásahové stránce ještě neskončil. Nárazy větru podle předpovědi meteorologů skutečně nabraly na
intenzitě, ale žádný další strom na silnici nebo dráty elektrického vedení v našem okolí nespadl. Místo nich
je krátce před čtvrt na tři v noci vypudily z postelí SMS zprávy, které jim oznámily požár chaty v plném
rozsahu ve stráni v Nezabudicích. I za normální povětrnostní situace by tato informace znamenala spoustu
práce a dnes navíc v kombinaci se silným větrem si hasiči raději ani nechtěli představit, co se vlastně
všechno stane. Zápach ze spáleného dřeva už u roztocké zbrojnice nevěštil skutečně nic dobrého.
Na místo před Kněžskou skálu za Rozvědčíkem dojeli roztočtí z hasičů jako první hned po policistech
roztockého oddělení. Už z dálky je upoutala záře plamenů, která osvětlovala prudkou stráň, vedlejší chatu i
silnici. Chatu, resp. dvě těsně sousedící, už plameny zasáhly v plném rozsahu, o kousek dále stojící ještě
ne. Roztočtí ihned nasadili dva útočné proudy na hašení chat hořících a ještě jeden na obranu chaty zatím
nezasažené. To ale nebylo vše. Právě díky silnému větru se požár rozšířil i do lesa a po prudké stráni plné
suchého listí se šířil komínovým efektem vzhůru. Díky velmi dobré účasti členů roztocké jednotky bylo
možné postavení dalšího proudu zatím alespoň k zabránění šíření plamenů lesem. Za několik minut dorazili
k požáru hasiči z Rakovníka a hned po nich i z Křivoklátu. Díky dalším útočným proudům, výborné
spolupráci a nasazení všech se boj s plameny dařilo postupně na obou frontách vyhrávat. I přes menší
výpadek v dodávce vody, který vyřešil příjezd dalších hasičů ze Slabec a Permonu Roztoky se před
rozedněním podařilo požár téměř dokonale zlikvidovat a většina zúčastněných jednotek se mohla vrátit na
své základny. Denní světlo pak ukázalo skutečnou zkázu, kterou požár způsobil. Příčina jeho vzniku je
dosud v šetření kriminalistů. Z obou chat zůstaly stát jen kamenné základy.
Že se podobný scénář bude opakovat i třetí listopadový večer v Městečku, se zdálo v prvním okamžiku po
obdržených SMS zpráv z portálu Fireport. Následně se naštěstí ukázalo, že se jedná jen o nahlášené pálení
klestí v blízkosti rodinného domu, které z dálky působilo jako požár rodinného domu a jeden z obyvatel
obce zavolal na linku 150. Jelikož ohlašovatelka pálení následně nereagovala na telefonát z krajského
operačního střediska, to na místo vyslalo roztocké a rakovnické hasiče, aby situaci prověřili. Po poučení
ohlašovatelky společně s roztockými policisty se hasiči vrátili na své základny.
O dva dny později dopoledne roztočtí opět společně s rakovnickými vyjížděli k dopravní nehodě dodávky
s přívěsnou motorovou míchačkou, které po uklouznutí na mokré vozovce skončily v příkopu, kde jinde,
než v zatáčce u hájovny Beraník. Při příjezdu již řídili na místě provoz místní policisté. Při nehodě naštěstí
nedošlo k žádnému zranění, jen míchačce vytékala z nádrže nafta. Roztočtí po zajištění místa nehody a
protipožárních opatřeních zajistili jímání unikající pohonné hmoty, aby nevnikala do půdy. Po vyšetření
příčiny nehody a jejím zadokumentování pomohli roztočtí společně s rakovnickými hasiči s vyproštěním
míchačky a posléze i dodávky z příkopu a jejich naložením na vozidla odtahové služby. Poté se vrátili zpět
na svoji základnu.
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V sobotu 10. listopadu odpoledne pro změnu požádali prostřednictvím KOPIS v Kladně roztocké hasiče o
pomoc záchranáři, kteří potřebovali pomoci s transportem nepohyblivého pacienta z chaty ve stráni nad
roztockým fotbalovým hřištěm. Ve vzájemné spolupráci obou složek IZS se podařilo bezpečně dopravit
postiženého do vozidla záchranné služby, která ho odvezla k dalšímu ošetření do nemocnice. Zatím
naposledy vyslalo operační středisko roztocké hasiče i s kolegy z Rakovníka v pondělí 19. listopadu ráno
k požáru sklepu rodinného domu v Roztokách-Chaloupkách. Během několika minut byli naši na místě a ke
štěstí majitele domu zjistili, že došlo pouze k přetopení kotle na uhlí, který v důsledku nedostatečného
chlazení a špatného odvodu spalin zakouřil téměř celý dům. Kouře si včas všimla manželka majitele, která
bez váhání zavolala tísňovou linku a tím možná zachránila nejen sebe, psa, ale zřejmě celý dům. Od
rozpáleného kotle plného rozžhaveného uhlí by se snadno vznítily další materiály v okolí! Roztočtí hasiči
hořící a žhavé uhlí z kotle vybrali a mimo dům uhasili. Po přirozeném i nuceném odvětrání celého domu,
kontrole stavu komínu a předání místa události do péče majiteli, se všichni hasiči i s přítomnými
roztockými policisty vrátili na své základny.
Zásahový rok tedy pro roztocké pokračoval i v uplynulém měsíci. Ke každé z uvedených událostí dorazili
z hasičů jako první a snažili se udělat vždy maximum k minimalizaci škod, které při mimořádné události
vznikly. I přes jejich neustálou připravenost být „ku pomoci bližnímu svému“, jinak řečeno „akceschopní,
nejsou všemocní. Proto zvláště v nadcházejícím čase adventním přistupujte k zapalování svíček a jiných
otevřených ohňů maximálně zodpovědně a opatrně, ať nemusí modrými majáky blikat i před vaším domem
nebo bytem!
ŠKOLENÍ A VÝCVIK:
TC – Požár bytu, hrad Křivoklát
V pátek 26. října odpoledne se
roztočtí hasiči společně s kolegy
z Rakovníka, Křivoklátu, Zbečna a
Stochova vydali oběma vozidly
směrem do Křivoklátu, kde mělo od
kamen vzplát vybavení v jednom ze
služebních bytů v areálu hradu.
Jednalo se naštěstí jen o nácvik
taktických postupů právě při vzniku
obdobné
mimořádné
události
v místech, ke kterým se běžnou
technikou lze jen velmi těžko nebo vůbec dostat. Úkolem roztockých bylo postavení dopravního vedení a
útočných proudů z cisterny z nájezdu před hlavní bránou hradu, které sloužily při záchraně osob, jež
zůstaly v zakouřených prostorech budovy bytů zaměstnanců. Pro následnou likvidaci požáru mezitím
hasiči z Křivoklátu a Zbečna postavili dlouhé hadicové vedení z rybníku Slaďák nad čerpací stanicí právě
až k roztockým cisternám.
I přes drobné nečekané komplikace se našim hasičům v dýchacích přístrojích společně s rakovnickým
podařilo vyprostit osobu (figurínu) z jako zasaženého bytu a následně jí jako poskytnout předlékařskou
první pomoc a jejich kolegům dostat do areálu hradu, resp. jeho studny, vodu z výše uvedeného rybníku.
Účel cvičení, nácvik záchrany osob spojených s požárem v areálu hradu, se tedy podařilo splnit. To svým
hodnocením potvrdili i přítomní dohlížející zástupci z Krajského ředitelství HZS v Kladně, velitel stanice
HZS v Rakovníku, kastelán hradu i přítomní zástupci obcí.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ:
O posvícenské neděli pořádali místní hasiči, a především členky sboru, tradiční Roztockou drakiádu na
louce pod Permonem. Už několikátým rokem se počasí náramně vydařilo, relativně teplo, sluníčko svítilo,
jen ten vítr – zase nic. I přes tuto „nepřízeň“ se všem dětem v doprovodu jejich rodinných příslušníků
podařilo alespoň na chvíli svého zakoupeného nebo doma vyrobené draka na chvíli do vzduchu dostat. Ve
chvílích úplného bezvětří si všichni zúčastnění mohli vychutnat uvařený čaj nebo kávu se zákusky
upečenými doma členkami sboru. Přestože se dvě hodiny po poledni sešlo na louce jen 22 závodníků,
pohoda a dobrá nálada tu vládla více než 1,5 hodiny, kdy následovalo vyhlášení výsledků soutěže, které
vzešly z hodnocení poroty z řad členů a členek hasičského sboru. Zvláštní ocenění získali za nejvýše
letícího draka Milan Tryner, Adélka Krobová a Nela Nosková. Ceny za nejhezčího doma vyrobeného
draka si odnesla Lucie Skleničková, druhé místo získal Petr Brožek a na třetím se umístila Kristýna
Krumniklová. Ani ostatní závodníci ale nepřišli zkrátka a každý dostal nějakou drobnou cenu uhrazenou
sponzory PaG Rakona, Děti Křivoklátska a SDH Roztoky. Kromě nich si každý odnesl dva skoro nové
plyšáky.

I letošní organizované pouštění draků se dle pořadatelů i návštěvníků celkem vydařilo, až na ten vítr! Třeba
se příští rok umoudří! A když ne, pořadatelé určitě připraví nějakou náhradní neméně zábavnou soutěž pro
zúčastněné, aby si z nedělního odpoledne každý mohl odnést alespoň nějaký zážitek.
Ve sváteční sobotu 17. listopadu asistovali roztočtí hasiči při zasazení „Lípy svobody“ za prodejnou COOP
a poté zajistili před hospodou „U Křížku“ výdej svařáku, čaje, kávy a výborného guláše, uvařených
zaměstnanci kuchyně MŠ v Roztokách. Tady se konala doprovodná kulturní zábava k uvedené akci, která
se soudě podle účasti vydařila.
Foto: archiv hasiči

za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
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Podzim v MŠ
Na přelomu října a listopadu jsme se v MŠ zaměřili na poznávání lesa, podzimní přírody a podzimního
počasí. Několikrát jsme byli pouštět draky a dokonce nám jeden i uletěl. S dětmi jsme ho pozorovali, jak se
zapletl do nedalekého lesíka a vesele poletoval nad ním. Chytil ho velký modřín a nakonec nám ho vrátil
zpátky. Draky si děti vyrobily i doma s rodiči a vyzdobili jsme jimi schodiště v MŠ. Každý, kdo dráčka
přinesl, dostal drobnou odměnu od Rumcajse. Nejprve jsme se ale vydali Rumcajse hledat do lesa. Pro děti
byla připravená cesta s fáborky a úkoly, které měly procvičit znalosti i dovednosti dětí. A tak se poznávaly
stromy, listy, lesní plody, počítaly se žaludy, házelo se kaštánky, třídilo se, co do lesa patří a co ne,
poznávala se lesní zvěř i barva Rumcajsova klobouku. Nakonec jsme Rumcajse našli i s Mankou ve
Stříbrňáku. Ještě si děti trochu vyzkoušeli a za šikovnost si pak každý odnášel obrázek i malou dobrůtku.
Při podzimním tvořivém odpoledni pro rodiče a děti jsme se v MŠ sešli i se školáky. Z nasbíraných
přírodnin
se
vyráběli
skřítci
Podzimníčci
i
pěkné
podzimní
dekorace.

V MŠ jsme také oslavili Halloween. Mladší děti se na jeden den proměnily na kočičky a kocourky a ti větší
se změnili ve strašidla a čarodějnice. Cvičilo se se strašidýlky i dýněmi, stavěl se strašidelný hrad,
nechybělo ani strašidelné tvoření. Všem dětem to moc slušelo a nikdo se nebál.
Nejstarší děti si pak ještě jednou mohly prověřit své znalosti při návštěvě IS LČR na Křivoklátě. Šikovný
pan lesník si pro děti připravil interaktivní naučný program o stromech z lesa. A že toho děti hodně věděly,
za odměnu jim ještě ukázal některé trofeje lesní zvěře, které doprovodil i zvuky lesních zvířat a ptáků. Bylo
to zajímavé i poučné. Při ukázkách bylo veselo a moc se nám to líbilo. Nakonec jsme si ještě prohlédli
celoroční expozici o lese a již nebarevným smutným podzimním lesem jsme se vydali do školky.
Většina našich činností v tomto období směřovala k ekologickým aktivitám, při kterých 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.
Podzim brzy skončí a přijde zima. Ve školce už se těšíme na Ježíška, malinko se bojíme čertů a nejvíc si
určitě užijeme zimní radovánky.
G.T.
Foto: archiv školky
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100 let České republiky
Významná událost, jakou bezesporu byly oslavy významného výročí naší republiky, oslovila i nás ve škole.
Celý měsíc říjen jsme si o událostech povídali a v rámci tohoto projektu tvořili. Naši nejmladší vymýšleli
slova od písmen abecedy, druháci zpracovali informace týkající se Prahy, třeťáci se zabývali souvislostmi a
okolnostmi kolem národního stromu – lípy. Zástupci nejstarších ročníků vytvořili projekt s názvem
Republika od roku 1918 a zaměřili se nejslavnější sportovce historie. Všichni společně pak prostřednictvím
lipových květů popřáli naší republice jen to nejlepší. Oslava události vyvrcholila vědomostním kvízem a
vytvořením „živé“ vlajky. Jak jsme to dokázali? Děti v tento den měly na sobě pouze červeno – modro –
bílé oblečení a jejich seskupení vlajku dokázalo vytvořit.
OJ

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 „Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice“
vyměnily si je s dětmi z partnerské školy ve Slovenské republice.
Naší partnerskou školou byla Základní škola Ružomberok-Biely potok.

JSME LASKAVCI

Již druhým rokem jsme se
zapojili s našimi žáky a do
projektu „Jsem Laskavec“,
pořádaného Nadací Karla
Janečka. Náš školní projekt
spočíval ve dvou stěžejních
akcích.
Nejdříve
jsme
vyrobili předměty s kočičí
tématikou (záložky, klíčenky,
obrázky), které jsme pak 13.
listopadu prodali na Kočičím
jarmarku. Výtěžek z prodeje
jsme
poslali
Kočičímu
Domovu Sluníčko.
KP

Do projektu se zapojily i děti
ze ŠD a uklidily les pod
Permonem.
Zveme širokou veřejnost a přátele školy do naší základní školy
v úterý 18. 12.
na JARMARK a ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Společné vystoupení žáků školy a školky začíná v 11,00 hod. a ve 14,00 hod.
Prodej vánočních výrobků bude od 10,00 do 15,30 hod.
Přijděte si s námi zazpívat a zakoupit vánoční dárky. Těšíme se na Vás.
FOTO: archiv školy
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„Dobrá komunikace má stejně povzbuzující účinky jako káva
a stejně obtížně se po ní usíná.“
Anne Morrow Lindbergh americká pilotka a autorka 1906 - 2001
Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-kave/

Podzimní chvíle
V měsíci září jsem psala, že ještě nemáme barevný podzim a nyní mohu říct, že už nemáme barevný
podzim, ale spíš hodně sychravý, se studeným, vlastně už mrazivým nádechem zimy. I sníh už se objevil.
Co s tím teď provedeme? Začneme se těšit na Ježíška, obměníme dekorace na oknech, balkonech,
truhlících, zachumláme se do teplých kabátů, bund, kolem krku obtočíme pestrobarevné šály a na hlavu
narazíme nějakou tu hučku, aby nám nezmrzly uši. A budeme doufat, že všichni stihnou přezout na zimní
gumy, aby nám nezablokovali cestu domů. Protože doma mi voní čerstvě upečené perníčky, zbývá je jen
nazdobit bílou cukrovou polevou. A vůbec, začíná se péct! Byt zaplaví vůně vanilky, skořice, ovocných
marmelád, rumu a svařeného vína. Kouzelnou atmosféru dotvoří vonné svíčky, vosky, lucerny a na začátku
prosince i mikulášská nadílka a čertovské rejdění. Dětská očka se rozzáří při rozsvícení stromečků na
začátku adventu, napíšou se dopisy Ježíškovi. Snad si je vyzvedne a splní všechna ta přání. 😊
Moje mamka vyrábí adventní věnce snad pro celou rodinu, letos budu mít zase laděný do modra a už se na
něj těším.
Zalezu s knížkou do křesla, nechám se unášet pěkným příběhem a musím se přiznat, že jsem teprve letos
konečně přečetla Dickensovu Vánoční koledu a moc se mi líbila, má úžasnou atmosféru. Knihu jsem četla
v rámci každoroční bezvadné akce - Čtenářské výzvy. Už je připravena i na rok 2019, ovšem s novými
zajímavými tématy. Momentálně mám na pořadu dne příběh dvou bratří z 2. světové války (Z Paříže do
Paříže), kteří jsou nuceni v 10 a 12 letech opustit svůj domov sami, bez rodičů, aby se dostali do svobodné
zóny. A pak si dám na odlehčení něco příjemně laděného. Jen ještě nevím, co to bude.
Tak trochu idylka, ale ne tak úplně…Školním dětem se nezadržitelně blíží třídní schůzky, obchody budou
narvané k prasknutí, o parkovištích nemluvě, pošta nestíhá doručovat balíky už teď a silnice kloužou
jako…no, nechci říct jako co. Osamělí lidé se cítí ještě smutněji, protože na ně doléhá, že vedle sebe
nemají nikoho blízkého, kdo by je potěšil svým úsměvem, a tak se alespoň někteří dobří lidé zapojují do
projektu Ježíškova vnoučata, aby starším lidem pod stromečkem přistály dárky dle jejich přání. Některá
jsou opravdu jen skromná, jiná náročnější, dle duševního i zdravotního stavu.
Největší úskalí je vymýšlet něco pro radost prarodičům, ale myslím, že jsem to pro letošek rozlouskla.
V jejich pokročilém věku už na písmenka v knížkách moc nevidí, ale taková pěkně namluvená audiokniha
by mohla mít úspěch. Nebudou chybět tradiční kalendáře s fotkami pravnoučat a další vánoční drobnosti a
pak už jen šup šup na návštěvu, abychom si to všichni užili u čaje a babiččina voňavého cukroví.
Odpoledne už je brzy tma, a to dobré náladě nepřidá, sluníčko nehřeje, ptáčci odlétli to teplých krajin (ti se
mají!), listí opadalo. Vše je takové holé a ponuré, chtělo by to něčím vylepšit. Ale jak na to? Možná by
stačilo všímat si jeden druhého, navzájem se poslouchat, usmívat se a povzbuzovat, sejít se s přáteli, zahrát
si nějakou veselou společenskou hru a oprostit se od starostí všedních dnů, i když to není zrovna
jednoduché. Najít si něco, co nás zabaví i za dlouhých podzimních a zimních večerů, nebo vyrazit ven
mezi lidi a třeba si jen popovídat. Mně to celkem pomáhá. K tomu kapku trpělivosti a nekazit ostatním
radost. Naše děti společně i s dětmi od sousedů se třeba rozhodly z té trošky sněhu uplácat sněhuláka, jestli
se jim to povedlo, to nevím, ale z venku přišly sice mokré, ale naprosto nadšené. Jak málo stačí ke štěstí. A
těší se , až pojedeme bruslit do Rakovníka na zimní stadion.
Užívejte si i vy každého záblesku sluníčka v tomto nevlídném počasí a zkuste se více usmívat. 😊
-IV13

MALÁ KŘIVOKLÁTSKÁ
V sobotu 3.11.2018 proběhl již 46. ročník Malé křivoklátské
v areálu u Kolečka (Obec Roztoky poskytla příspěvek na akci),
které se opět zúčastnilo i několik roztockých občanů - dětí i
dospělých. V kategorii žáků 10 - 11 let zvítězil Vítek Prokůpek,
žák 5. třídy ZŠ Křivoklát, v běhu na 600 m za 1:57 a nechal za
sebou dalších 22 borců z různých sportovních klubů i obcí. Vítek
byl jediným zástupcem Roztok, který se dostal na stupně vítězů a
my mu dodatečně moc gratulujeme a přejeme hodně štěstí a
úspěchů i do budoucna. Roztoky dále reprezentovali např.
dlouholetý účastník pan Antonín Ježek, který trasu 6000 m zvládl
v čase 34:26, Petr a Michal Tolmanovi a Karolína Prokůpková,
kteří se sice na stupně vítězů nedostali, ale rozhodně se mezi
závodníky neztratili. Zároveň svými tričky propagovali i
roztockou firmu TOLMAN A TOLMAN, která byla jedním ze
sponzorů akce. Závod si zaběhli také někteří malí roztočtí
fotbalisté, jen škoda, že jich nebylo více. Možná příští rok?
Akce se aktivně zúčastnil i bývalý úspěšný desetibojař Roman
Šebrle s rodinou.
Závod se běží vždy první víkend v listopadu. Pravda, počasí v tu
dobu už není ideální, ale vždy se najde spousta nadšených běžců,
kteří si přijedou proběhnout křivoklátskou trasu. Soutěží se
v různých kategoriích na tratích 500m, 600m, 1200m, 1800m,
3000 m a 6000m. Více informací najdete na stránkách
www.malakrivoklatska.cz.

FOTO: -jp-
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Výsledky zápasů

A- Tým
21.10.

Sýkořice - TJR A

27.10.

TJR A – Branov

3.11.

Janov - TJR A

1:0
1:0
p1:1

Hruška

1:3

Zoufalý

-

Číhař

B- Tým
21.10.

TJR B - Petrohrad

Mladší žáci
21.10.

Lišany - TJR

0:14

Moravec 6, Barčot Dav. 4, Barčot Dom. 2, Barčot M., Hendrych

27.10.

TJR - Zavidov

9:0

Kovalsky M. 3, Ficek 2, Ptáček, Barčot Dom., Barčot Dav.,
Barčot M.

4.11.

Kněževes - TJR

3:8

Moravec 2, Kovalsly M. 2, Barčot Dom. 2, Barčot M., Barčot D.

10.11.

TJR - Slabce

6:1

Prokůpek 3, Kovalsky M., Barčot M., Barčot Dom.

18.11.

Mšec - TJR

p0:0

-

Starší přípravka
17.10.

TJR – FK Rakovník

21.10.

TJR – SK Lány

27.10.

Jesenice - TJR

4.11.

TJR – Hředle

11.11.

SKP Rakovník O - TJR

18.11.

TJR – SKP Rakovník S

12:3
9:2
7:6
9:3
1:0
3:10

Prokůpek 5, Hendrych 3, Kučera 2, Prokůpková, Novák V.
Prokůpek 3, Prokůpková 2, Kučera 2, Hamouz J., Fráňa Václav
Prokůpek 4, Novák V., Hendrych
Prokůpek 6, Hendrych 2, Hamouz J.
Prokůpek, Hamouz J., Makarský

TJR děkuje všem svým fandům za přízeň a na jaře se budeme těšit v Areálu U jezu.

15

Roztocké listy. Vydává Obec Roztoky. IČO 00639966
Evidenční číslo MK ČR E 10849.
Přiděleno dopisem Ministerstva kultury ČR dne 30. 10. 2000
Řídí redakční rada. Korektura ZŠ Roztoky, mimo zápisů OZ.
Grafická úprava: Irena Vápeníková
Redakce: Telefon a Fax 313 558 113
Adresa redakce: Obecní úřad Roztoky čp. 128, PSČ 270 23 Křivoklát
obec.roztoky @ email.cz
www.obec-roztoky.cz
Obecní zpravodaj, vychází 12 čísel ročně.
Rozšiřuje prodejna:
COOP - Zahrádky (nad sídlištěm)

2018 - XXV. ročník
Cena 5,- Kč
Vyšlo 26.11.2018
Foto na titulní straně:
Milan Bednařík

