OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY

Vašeho poskytovatele bankovních služeb. (cena
za výběr z bankomatu cizího provozovatele).

kliďme Česko.
Letos se opět obec Roztoky zapojí do této
celostátní
akce.
V Roztokách
je
naplánovaná na neděli 8.4.2018. Dobrovolníci se
mohou hlásit osobně nebo telefonicky v kanceláři
OÚ Roztoky – tel. č. 313558113 nebo přímo u
paní starostky na tel. č. 778546438. Přijímáme i
tipy na lokality, na které bychom se při této akci
zaměřili. Sraz dobrovolníků bude 8.4.2018 v 9:00
před budovou obecního úřadu. V případě zájmu si
po ukončení akce budou moci účastníci opéct
buřty.

U

álení čarodějnic.
V pondělí 30.4.2018 proběhne tradiční pálení
čarodějnic na louce nad vodojemem od 20:00
hod. Pro účastníky budou k dispozici buřty
zdarma a připraveno bude i další občerstvení.

P

voz nebezpečného odpadu.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne
v sobotu 14.4.2018 u sběrného dvora. Příjezd
do Roztok ve 12:10 hod., odjezd ve 12:25 hod.
Ve stejném termínu proběhne i svoz
velkoobjemového odpadu. Bližší informace na
straně 11.

S

Č

istá Berounka.
Tradiční akce Čistá Berounka proběhne dne
14.4.2018 na trase Zvíkovec – Roztoky/
Račice. Sraz je v Roztokách na parkovišti u jezu
v 8:00 hod. Zájemci se musí registrovat přímo u
organizátora akce MAS Rakovnicko, o.p.s.,
slečna Dvořáková, email: dvorakova@masrakovnicko.cz. Více informací a možnost
přihlášení naleznete na webových stránkách:
http://www.mas-rakovnicko.cz/cistaberounka/cista-berounka-2018-1999cs.html.

áje 2018.
Zveme všechny občany na Staročeské
máje dne 12.5.2018. Od 14:00 hod průvod
obcí – v průvodu bude hrát, tak jako loni,
Plzeňský lidový šraml, v 19:30 bude u mostu
porážení krále a od 20:00 se v Hotelu Roztoky
koná májová zábava, hrát bude Kastelán a
vstupné bude 100,- Kč. Sólo pro krále májů bude
ve 20:30 hod.. Vstupenky budou k dispozici
v předprodeji na OÚ Roztoky a koupí vstupenky
lze i třeba jen přispět.

M

ítání občánků.
Vítání nových občánků Roztok se bude
konat v sobotu 21.4.2018 od 15:00 hod.
v budově mateřské školky. Akce je určena pouze
pro pozvané děti, jejich rodiče a doprovod na
základě vyplněné přihlášky k vítání občánků.

V

en dětí v Roztokách.
Po roce se opět Obec Roztoky ve spolupráci
s TJ Roztoky chystá zorganizovat v areálu u
jezu odpoledne pro děti. Dne 2.6.2018 mezi 1417h by měly být připraveny soutěže, zábavná
stanoviště
i
ceny
pro
účastníky.
K
bezproblémovému zajištění celé akce Obec
Roztoky vyzývá dobrovolníky, kteří by chtěli
pomoci, aby se ozvali co nejdříve a nejpozději do
21.5.2018 na telefonní číslo paní starostky 778
546 438 nebo do kanceláře obecního úřadu
313558113. V obci je 80 dětí ve věku do 10 let,
proto věříme, že se nám podaří za pomoci
dobrovolníků akci zorganizovat.

D

S

voz bio odpadu.
Termín prvního svozu bio odpadu není zatím
znám. Svozová společnost, která odvoz
zajišťuje a vypisuje termíny svozů, obci Roztoky
dosud nezaslala informaci o termínu svozu. Až
bude datum od svozové firmy zveřejněn, budou
přistaveny kontejnery na bio odpad. Do doby, než
budou kontejnery přistaveny na obvyklá místa
v obci, je možné vozit bio odpad do sběrného
dvora v běžné otevírací době. (út 14 – 16 hod., so
9 – 12 hod.)

P

oděkování.
Starostka obce Ing. Lenka Peterková
děkuje šikovné švadleně paní Myroslavě
Moysevych za ušití kostýmu vrány na masopust.
Paní Moysevych kostým ušila zdarma jako dar
pro naši obec.

B

ankomat
V Křivoklátě na parkovišti bude od
30.03.2018
nainstalován
bankomat
společnosti firmy Euronet Services. Poplatky za
výběry z bankomatu budou dle aktuálního ceníku
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Příští Roztocké listy vyjdou 30.4.2018 a to z toho
důvodu, aby do nich mohl být zařazen zápis ze
zasedání zastupitelstva, které se bude konat
18.04.2018. Děkujeme za pochopení.

4.1. – smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy
na nemovitost na pozemku p. č. 187/18 pro
ČEZ Distribuce, a.s.
4.2. – projednání prodloužení pachtu na pozemek
p. č. 262/6
4.3. – odkup části pozemku p. č. 585/18 a 613/2
5.
Projednání žádostí o podpory z rozpočtu
obce
6.
Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
7.
Stanovení
členů
zastupitelstva
do
konkurzní komise
8.
Různé
– senioři obědy
– vyhrazené parkovací stání u bytovky č. p. 213
– finanční kontrola ve škole
– akce Ukliďme Česko
9.
Diskuze
10.
Usnesení a závěr

Oznámení:
Obec Roztoky nabízí k prodeji majetek obce –
posilovací zařízení. Nejnižší nabídková cena je
8000,- Kč. Nabídku lze podat písemně do
16.4.2018. Bližší informace naleznete na úřední
desce obce.

Zápis č. 37/2018 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
6.3.2018 v budově Obecního úřadu Roztoky.
Přítomní zastupitelé: 7
Ing. Lenka Peterková, Roman Texl, Hana
Číhařová, Jiří Prokůpek, Ing. Vladimír Melč,
Antonín Ježek, František Jirásek
Omluveni: 2 (Mgr. Tomáš Vostatek, Martin
Mikovec)
Počet přítomných občanů: 11
Ověřovatelé zápisu: Jiří Prokůpek, Antonín
Ježek

Usnesení č. 1 – 6/3/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky po projednání schvaluje program
jednání.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů
zápisu

1. Zahájení a schválení programu jednání

Do návrhové komise paní starostka navrhuje paní
Hanu Číhařovou, pana Romana Texla a Ing.
Vladimíra Melče.

Zasedání zahájila starostka obce Ing. Lenka
Peterková v 17.30 a řídila další průběh jednání.
V úvodu přivítala
všechny přítomné
a
konstatovala, že je přítomno 7 z 9 členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Paní 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
Lenku Šedivou.
Starostka upozornila, že z jednání je pořizován
zvukový záznam jako podklad pro tvorbu zápisu.
Poté přítomné seznámila s programem, který byl
zveřejněn na pozvánce v těchto bodech:

Usnesení č. 2.1 – 6/3/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky volí návrhovou komisi ve složení paní
Hana Číhařová, pan Roman Texl a Ing.
Vladimír Melč.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Starostka dále navrhuje, aby ověřovateli zápisu
z dnešního jednání byli pan Jiří Prokůpek a pan
Antonín Ježek.
Usnesení č. 2.2 – 6/3/2018: ZO Roztoky určuje
ověřovateli zápisu pana Jiřího Prokůpka a
pana Antonína Ježka.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

1.
Zahájení, schválení programu jednání
2.
Volba návrhové komise a určení
ověřovatelů zápisu
3.
Podněty a náměty občanů
4.
Pozemkové záležitosti
3

racionální poznámkou, že vše je již hotové a Ing.
Melč to tedy stále rozporuje zbytečně.
Nyní vystoupil pan Bulant a přeje si nápravu. Prý
jsou v minulém zápisu u jeho jména informace,
které nevyslovil. Konkrétně v diskusi o solárních
lampách u silnice z nádraží. Zapisovatelka se
omlouvá, při doplňování jmen těch, kteří
vystoupili v diskusi k tomuto tématu, došlo
zřejmě k záměně jmen. Panu Bulantovi se
omlouváme a jak si důrazně přeje, dáváme na
vědomí, že pan Bulant neřekl, že solární panely
byly vybrány správně. Velmi děkujeme autorovi
výroku, že záměnu jmen velkoryse přehlédl.
Ing. Melč navazuje a kritizuje celý zápis
z minulého jednání Zastupitelstva OÚ Roztoky.
Prý byl napsán špatně, stejně jako všechny ostatní
zápisy ze všech dřívějších jednání.

3. Podněty a náměty občanů
Pan Lužecký vystoupil s dotazem, jak pokročila
jednání ve věci možného odkoupení pozemků se
zahrádkami za bývalým objektem Permonu. Paní
starostka ho informovala, že z katastrálního
úřadu, který požádala o vyjádření, se dosud
neozvali s jasným stanoviskem. Paní úřednice
Šímová ze stavebního odboru městysu Křivoklát
se ale vyjádřila, že pozemky dle navrženého
geometrického plánu nelze dělit. Dále starostka
připomněla, že o tomto se již jednalo v minulosti
a dělení nebylo povoleno. Pan Lužecký se tedy
ptá, zda by byl možný odkup jako celek, paní
starostka odpovídá, že vše je v řešení, čeká se na
vyjádření KÚ, které je zásadní. Pan místostarosta
Texl připomíná, že všechny varianty se musí dál
podrobně prodiskutovat.
Pan Čech popisuje, že si šel prohlédnout novou
komunikaci u Chaloupek a zdá se mu, že je zde
dostatek místa na to, aby byla vybudována širší
silnice. Na to reagoval pan Hejda, že tamní
obyvatelé jsou s cestou spokojeni. Pan Čech si
přeje nahlédnout do územního plánu, který byl
vypracován za starostování Ing. Melče, ptá se,
zda je to možné. Starostka odpovídá, že
samozřejmě ano, že lze do územního plánu
v kanceláři nahlédnout.
Ing. Melč ostře podotýká, že nikdy by prý tu
komunikaci tak jak je zhotovená neudělal. Dále
rozporuje vyjádření paní starostky, že úřednice
paní Šímová se vyjádřila, že pozemky u bývalého
Permonu se nedají dělit, prý mu potvrdila, že toto
nikdy neřekla. Lže se, říká Ing. Melč, aby se
nevyhovělo zahrádkářům. Paní starostka se ptá,
proč on tedy nedal pozemky rozdělit, Ing. Melč
odpovídá, že to již nestihl, že toho udělal dost.
Diskuse je ostrá, pan Jirásek vytýká Ing. Melčovi
, že jako starosta dbal především na osobní zájmy,
Ing. Melč se ohrazuje.
Téma se vrací k silnici u Chaloupek. Paní
starostka připomíná, že půl roku bylo možné tuto
stavbu připomínkovat, vše viselo na webu obce,
nikdo se ale k tomu nevyjádřil. Stále ostřejší
přestřelku, co se mělo dříve a co později, zda
nejprve stavba rodinných domů a pak teprve
komunikace, ukončuje pan místostarosta Texl

Paní Kaftanová upozorňuje, že na pěšině
z nádraží nesvítí v určitém úseku světlo. Paní
starostka nechá prověřit a opravit.
Paní Kaftanová si také stěžuje, že na této cestičce
je nyní příliš silná vrstva kamínků a chodí se po
ní špatně. K tomu se přidává paní Bartoňová,
cesta prý práší a to je nezdravé. Paní starostka
vysvětluje, že cesta bude ještě pracovat a
kamínky se postupně zašlapou, s těžkou
technikou se tam pan Vojtěch nedostane. Snaha
obce byla cestu zbavit bláta a rozšířit pro větší
pohodlí občanů.
Pan Prokůpek reaguje na podnět paní Kaftanové a
pana Hůly z minulého zasedání, kdy bylo řečeno,
že není vyvěšena pozvánka na úřední desce a na
webu obce není čas začátku zasedání. Po
ukončení minulého zasedání provedl kontrolu a
pozvánka na úřední desce (směrem k parku)
visela, na této i na webových stránkách byl čas
začátku také uveden. Starostka informovala, že
pozvánka je již na více místech v obci.
Paní Číhařová se ptá, zda by Roztocké listy
nemohly být vydávány větším písmem, pro
mnoho lidí je současná velikost písma příliš malá.
A také vznáší dotaz na instalaci zrcadla u silnice
na Karlově, paní starostka odpovídá, že podávala
žádost, ale zrcadlo nebylo povoleno.
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4. Pozemkové záležitosti

4.3. Odkup části pozemku p. č. 585/18 a 613/2

4.1.
Smlouva o uzavření budoucí kupní
smlouvy na nemovitost na pozemku p. č.
187/18 pro ČEZ Distribuce, a.s.

Žadatel o odkup části pozemku chce části
pozemku využít k zahrádkářské činnosti a
k parkování osobního vozu.
Starostka se ptá, zda je Ing. Melč obeznámen
s tímto bodem, co si o tom myslí? Ing. Melč
odpovídá, že neví, o co jde. Pan Prokůpek
upozorňuje, že na tomto pozemku stojí
kontejnery, což by mohl být problém.

Na minulém zasedání se zastupitelé shodli, že se
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. prodá část
pozemku pro trafostanici, kterou je nutné zřídit
pro navýšení příkonu jističů pro rekonstrukci
školní kuchyně v budově MŠ. Její umístění na
pozemku p. č. 187/18 bude upřesněno na základě
zpracovaného projektu. Na základě předběžného
souhlasu s prodejem pozemku by měla být
podepsána smlouva o uzavření budoucí kupní
smlouvy na nemovitost. Tu zastupitelé obdrželi
v přípravných materiálech.
Paní starostka se ptá, zda k tomuto tématu
zastupitelé mají nějaké připomínky. Ing. Melč
projekt opět kritizuje, prý je trafostanice zbytečná
a má pochybnosti o správnosti projektu. Ptá se,
kde by měla trafostanice stát, pan Prokůpek
upozorňuje, že i o tomto se již jednalo a vše bude
dál diskutováno. Vysvětluje Ing. Melčovi, že
postavit trafostanici je pro školní kuchyni
pravděpodobně nezbytnost a že obec ji platit
nebude, je to investiční záměr ČEZu.
Usnesení č. 4.1 – 6/3/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje uzavření smlouvy č.
4121368840 o uzavření budoucí kupní smlouvy
na nemovitost mezi budoucí prodávající
stranou obcí Roztoky a budoucí kupující
stranou ČEZ Distribuce, a.s. ke stavbě
Roztoky – nový kVN, TS, kNN čp. 193 pro
pozemek o předpokládané výměře 25 m2 na
pozemku p. č. 187/18 v k. ú. Roztoky u
Křivoklátu. Pozemek bude využit pro zřízení
nové trafostanice. Návrh smlouvy je součástí
zápisu.
Pro: 6 Proti: 1 (Ing. Melč)
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 4.3. – 30/1/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje záměr prodeje části
pozemku p. č. 585/18 a p. č. 613/2 v k. ú.
Roztoky u Křivoklátu. K oddělení pozemku
bude vypracován GP na náklady žadatele,
který
bude
předložen
k projednání
zastupitelstvu.
Pro: 0
Proti: 6 Zdržel se: 1 (Ing. Melč)
Usnesení nebylo schváleno.
5. Projednání žádostí o podpory z rozpočtu
obce
5.1. Žádost MAS Rakovnicko k podpoře akce
„Čistá Berounka 2018“
Letos by se mělo jednat o 13. ročník této
dobrovolné akce. Loni byla akce z rozpočtu obce
Roztoky podpořena částkou 5 000 Kč. Letos je
požadována částka 6 Kč na obyvatele, tj. cca 6
000 Kč a přiložena Darovací smlouva.
Paní starostka navrhuje, že pokud obec akci
podpoří, tak na základě veřejnoprávní smlouvy,
nikoli darovací. Pan Ježek upozorňuje, že letos je
žádána částka vyšší než v loňském roce, Ing.
Melč vysvětluje, že je to proto, že trasa je letos
delší, až do Račic, proto se náklady zvyšují.
Starostka navrhuje částku stejnou jako vloni, tedy
5 000 Kč.
Usnesení č. 5.1 – 6/3/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje dotaci ve výši 5000 Kč pro
Rakovnicko. o.p.s., Lubenská 2250, 269 01
Rakovník, IČO 28238435 na akci Čistá
Berounka 2018. K poskytnutí dotace bude
uzavřena veřejnoprávní smlouva.

4.2. Projednání prodloužení pachtu na
pozemek p. č. 262/6
Bod nebyl projednán, protože nebyla včas
předložena žádost o pronájem pozemku dle
vyvěšeného záměru.
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Pro: 4 (Ing. Peterková, Ing. Melč, Texl, Ježek)
Proti: 0
Zdržel se: 3 (Číhařová,
Prokůpek, Jirásek)
Usnesení nebylo schváleno.

Výdaje 1–2/2018 v částce
Stav účtu k 6. 3. 2018 je u:
ČS
4 370 741,75 Kč
ČNB 11 934 076,79 Kč

5.2. Podpora denního stacionáře Škola života
ve výši 1000 Kč

6.2. Rozpočtová opatření

Podporu požaduje společnost BONA HELPO
s.r.o., která v loňském roce z příspěvků poskytla
stacionáři částku 240 000 Kč.

Rozpočtová opatření nejsou žádná.
Přehled hospodaření obce za rok 2017 byl
zveřejněn v Roztockých listech v únorovém čísle.
Čerpání rozpočtu lze vidět na stránkách obce
v sekci Samospráva – Klikací rozpočet. Pro
informaci k dotacím a k darům:
V roce 2017 byly poskytnuty dotace spolkům,
fyzickým osobám, sdružením apod. v celkové
částce 340 000 Kč a dary v částce 42 440 Kč.
Dary občanům:
Na dojíždění do školy – pí Fraňková: 23 500 Kč.
Obědy senioři:
Vyplaceno v roce 2017:
13 seniorům byl poskytnut finanční dar v celkové
výši 13 940 Kč za odebrané obědy za období
leden až červen 2017.
Vyplaceno v roce 2018:
16 seniorům byl poskytnut finanční dar v celkové
výši 9 690 Kč za odebrané obědy za období září
až prosinec 2017 (z toho ještě dva senioři si
obnos nevyzvedli).
Celkem finanční dar v částce 23 630 Kč.

Usnesení č. 5.2 – 6/3/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje dotaci ve výši 1000 Kč na
podporu stacionáře Škola života pro společnost
BONA HELPO s.r.o., Sadová 612, 738 01
Frýdek-Místek, IČ 02154927. K poskytnutí
dotace bude uzavřena darovací smlouva.
Pro: 0 Proti: 5 Zdržel se: 2 (Jirásek, Ing. Melč)
Usnesení nebylo schváleno.
5.3. Podpora projektu „Bezpečně na silnici“
Projektem české sekce Mezinárodní policejní
asociace (IPA) je vydání omalovánek –
„Bezpečně na silnici“. Realizaci projektu
převzala jakožto partnerské vydavatelství IV
Nakladatelství, které je smluvním partnerem IPA
(International Police Association). Nejnižší
požadovaná částka podpory je 7 900 Kč za
zveřejnění
požadované
velikosti
inzerce
v omalovánkách.

7. Stanovení členů zastupitelstva do konkurzní
komise

Usnesení č. 5.3 – 6/3/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje dotaci ve výši 7 900 Kč na
podporu projektu IPA „Bezpečně na silnici“
pro vydavatelství IV Nakladatelství s.r.o.,
Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, IČ
27585948. K poskytnutí dotace bude uzavřena
veřejnoprávní smlouva.

Dne 14. 2. 2018 bylo zveřejněno vyhlášení
konkurzu na obsazení pozice ředitele/ky pro PO
ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky.
Obec Roztoky jako zřizovatel musí delegovat do
konkurzní komise 2 zástupce. Starostka požádala
zastupitele o návrhy. Ing. Melč projevil zájem být
členem komise. Paní Číhařová navrhuje pana
Mgr. Vostatka. Do konkurzní komise jsou
nakonec panem Jiráskem navrženi starostka Ing.
Lenka Peterková a pan Jiří Prokůpek. Dle
jednacího řádu byl poslední návrh přednesen
k hlasování.

Pro: 0 Proti: 5 Zdržel se: 2 (Texl, Ing. Melč)
Usnesení nebylo schváleno.
6. Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
6.1. Hospodaření obce
Příjmy 1–2/2018 v částce

1 239 500,16 Kč

2 683 437,27 Kč
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Pan Prokůpek se ptá, zda je konkrétní místo již
určené, starostka potvrzuje.

Usnesení č. 7 – 6/3/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky jmenuje Ing. Lenku Peterkovou a
Jiřího Prokůpka za členy konkurzní komise
v konkurzu na obsazení pozice ředitele/ky pro
PO ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky.
Pro: 6 Proti: 1 (Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 8.2.1 – 6/3/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje zřízení vyhrazeného
parkovacího stání pro osobní vůz s SPZ 3SH
1822 ve vlastnictví paní Emilie Lerochové, nar.
9. 11. 1955 jako držitelky průkazu ZTP
000388850.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Zdržel se: 0

8. Různé
8.1. Senioři obědy
Podrobnější informace byly sděleny v bodě
jednání č. 6. Ke stravování se nově přihlásilo 6
strávníků, kteří splňují požadavky na poskytnutí
příspěvku na oběd. Starostka předkládá
k projednání nové usnesení.

Usnesení č. 8.2.2 – 6/3/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje zřízení vyhrazeného
parkovacího stání pro zákonného zástupce
Amálie Lerochové, nar. 24. 3. 2012 jako
držitelky průkazu ZTP/P 000386955 pro
osobní vůz SPZ 1SM 5401.

Usnesení č. 8.1 – 25/4/2017: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje finanční dar pro seniora
pobírajícího starobní důchod ve věku 65 let a
více, trvale bydlícího v Roztokách, za obědy
odebrané v roce 2018 ve výši 10 Kč na jeden
oběd za den, který si odebere ve školní kuchyni
při ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky, 270 23
Křivoklát. Finanční dar bude vyplacen
z pokladny obce přímo dotčené osobě podle
počtu odebraných obědů za období leden až
červen do konce září 2018 a za období září až
prosinec do konce února 2019.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Pro: 7
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno.

Zdržel se: 0

8.3. Finanční kontrola ve škole
V rámci povinných kontrol bude provedena
kontrola hospodaření příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Roztoky. Kontrola by měla být provedena
do konce dubna 2018. Průběh tohoto úkonu má
na starosti paní Hana Číhařová. Osoby
vykonávající kontroly dostanou pověření. Z
kontroly bude sepsán protokol.
Ing. Melč se ptá, zda je nutné mít usnesení
k něčemu, co je dané zákonem, starostka
odpovídá, že se informovala, jak toto probíhá u
ostatních obcí, a protože také vydávají usnesení,
přizpůsobila se zavedené praxi.

8.2. Vyhrazené parkovací stání u bytovky č. p.
213
Obecnímu úřadu přišly 2 žádosti o zřízení
vyhrazeného parkovacího stání na parkovišti před
domem č. p. 213. Rozhodnout o zřízení by mělo
ZO v souladu s Obecně závaznou vyhláškou o
místních poplatcích (poplatek za užívání
veřejného prostranství v bodě čl. 19 – osvobození
a úlevy) a v souladu se souhlasem obce jako
vlastníka pozemku.
Pan místostarosta Texl se ptá, zda místo bude
označené značkou, paní starostka potvrzuje, jedná
se o 2 místa vedle sebe, ceduli nechá zřídit obec.

Usnesení č. 8.3 – 6/3/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky ukládá provést kontrolu hospodaření
příspěvkové
organizace
ZŠ
a
MŠ
V Zahrádkách, Roztoky za rok 2017 a to do
konce dubna 2018.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Ing.
Melč)
Usnesení bylo schváleno.
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kotle evidovaného jako část položky 0278/000
Tepelné zařízení (fluid + rozvody) a to
v hodnotě 5 897 200 Kč, fluid a likvidaci
vestavěného kotle položka 0013/000 Kotelna
vest. kotel v celkové částce 292 344 Kč, oba
umístěné v budově kotelny Roztoky č. p. 191,
formou odstranění jejich celého zařízení
z objektu odbornou společností, která započítá
náklady na odstranění proti vzniklému odpadu
a jejich likvidaci.

8.4. Ukliďme Česko
Akce je vyhlášena na 7. 4. 2018, kdy by měl být
hlavní uklízecí den. I v letošním roce by paní
starostka byla ráda, aby se obec Roztoky do této
akce zapojila. Proto starostka vyzývá občany
k účasti nebo alespoň k vytipování lokalit, které
by se při úklidu měly vyčistit.
Účastníci budou vybaveni rukavicemi a pytli.
V případě zájmu si účastníci mohou opéct buřty a
posedět u ohně, vloni se zúčastnili i někteří
zastupitelé a všem se podařilo vyčistit mnoho
míst.
Paní Číhařová se ptá, zda o této akci bude dáno
na vědomí občanům i plakáty, starostka potvrzuje
a ještě jednou prosí o tipy, na co se zaměřit.

Pro: 6
Proti: 1 (Ing. Melč) Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Paní starostka se ptá Ing. Melče, proč takto
hlasuje. Ing. Melč odpovídá, že s likvidací kotle
nesouhlasí, že nikdo netuší, jakou hodnotu
materiál kotle má, a vyjadřuje domněnku, že pro
likvidátora to bude dobrý výdělek. Starostka říká,
že drahá a marná byla především investice 6
milionů do samotného kotle před lety. Kotel běžel
jen párkrát a byl zbytečně naddimenzovaný. Ing.
Melč odpovídá, že kotle v kotelně byly tenkrát
v havarijním stavu, a proto se pořídil fluidní
kotel, aby splňoval tehdejší předepsané
ekologické požadavky, jinak se nemělo čím topit.
Pan Prokůpek končí diskusi k likvidaci kotle
poznámkou, že není nutné se stále k tomuto
vracet a že bylo vše trochu jinak, než tvrdí pan
Melč. Ing. Melč několikrát opakuje, že ostatní
ničemu nerozumí.
Nakonec k požadavku o dodatek ke smlouvám na
dodávku tepla pro SVJ starostka sděluje, že
zástupce společnosti IVORY Energy a.s. je
ochoten jednat a zájemci si mohou vyžádat
telefonní kontakt v kanceláři OÚ. Kontakt bude
předán pouze předsedovi SVJ.

8.5. Kotelna
Na základě podnětu pana Hůly na minulém
zastupitelstvu, a jak slíbil pan místostarosta
Texl, byl tlumočen požadavek představiteli
společnosti IVORY Energy, a.s. panu Mgr.
Vojtěchovi. Mgr. Vojtěch se vyjádřil, že bude
jednat s předsedy jednotlivých SVJ a prosí o
vyzvednutí tel. čísla v kanceláři OÚ každého, kdo
má o informace zájem. Dále jde toto mimo obec.
Společnost IVORY Energy, a.s. požádala obec o
stanovisko k vyklizení fluidního kotle v kotelně.
Zastupitelstvo se k likvidaci kotle již vyjadřovalo
usnesením č. 9-19/10/2017.
V usnesení byla ale zjištěna zřejmě písařská
chyba v č. p., správně má být uvedeno č. p 191.
Starostka navrhuje revokaci a dle doporučení paní
účetní zpřesnit vymezení majetku dle majetkové
evidence.
REVOKACE:
Usnesení č 8.5.1 – 6/3/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky revokuje usnesení č. 9 19/10/2017.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

8.6. Půdní vestavba, škola
Nabídka na zpracování projektu pro půdní
vestavbu dle požadavků školy za cca 140 000 Kč.
Pan Prokůpek by rozhodnutí pozastavil do výběru
nového ředitele (ředitelky) školy, aby bylo
v souladu s jeho/její budoucí koncepcí. Ing. Melč
navrhuje začít ihned, dokud má obec peníze.
Usnesení č. 8.6 – 6/3/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje okamžité zahájení prací na

NOVÉ:
Usnesení č. 8.5.2 – 6/3/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje likvidaci fluidního
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trvá na původních požadavcích, aniž by
předložila závazné vnitřní předpisy, kterými je
z jejího pohledu nutné se při rozdělování prostoru
mezi dva subjekty řídit.
Pan Ježek připomíná, že by mělo dojít ke shodě,
stavělo se pro hasiče a záchranku dohromady.
Pan Prokůpek se ptá, jak je možné, že projekt
nepočítal se dvěma subjekty, vše je společné,
voda, rozvody, elektřina, vše je v jednom. Což je
divné.
Paní starostka připomíná, že zřízení venkovního
schodiště by bylo finančně hodně náročné.
Navrhuje svolat schůzku s hasiči a domluvit se na
nějakém způsobu řešení. Paní Číhařová navrhuje
sejít se i se záchrankou. Starostka preferuje
oslovit nejprve hasiče. Pan Prokůpek si také
myslí, že sejít by se a jednat měly najednou
všechny strany. Pan Prokůpek se také dotázal
pana Melče, jak to bylo domluveno s částkou
nájmu. Ing. Melč o částkách odmítl mluvit. Podle
pana Prokůpka je Ing. Melč ve střetu zájmů při
tomto vyjednávání, neměl kupovat objekt lesny
do osobního vlastnictví, protože jako jediný znal
jeho ekonomičnost, objekt měl být koupen do
vlastnictví obce. V diskusi o tomto tématu napadá
Ing. Melč pana Prokůpka, že je lhář.
Starostka respektuje převažující názor, sjedná
schůzku všech stran.
Demolice objektu prodejny Jednoty:
Bude se demolovat celá a na jejím místě vyroste
nová, větší. Nová prodejna by měla být hotová za
půl roku. Demolice je podle projektu naplánována
na 2. kvartál, paní starostka požadovala demolici
po hlavní sezóně a na tom bude trvat. Ing. Melč
se ptá, zda je stavba nové prodejny v souladu
s územním plánem. Starostka v 19.30 odchází do
kanceláře pro projekt prodejny, v 19.35 se vrací
na jednání.
Pan Prokůpek vyjadřuje přesvědčení, že pokud by
stavba nebyla v souladu s územním plánem,
stavební úřad by neposkytl souhlas.
Paní Číhařová konstatuje, že nová prodejna bude
krásná a bude sloužit občanům a o to by
především mělo jít.
Ing. Melč říká, že zastupitelům by mělo jít
především o to, aby obec měla plán rozvoje.

projektu „Půdní vestavba v ZŠ Roztoky“ za
částku 111 500 Kč se zpracováním rozpočtu za
částku 12 000 Kč a posouzením objektu
statika, která bude stanovena dle provedené
práce.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 2
(Prokůpek, Jirásek)
Usnesení bylo schváleno.
8.7. Tělocvična, rekonstrukce
Starostka přednesla nabídku na zpracování
projektu na zateplení tělocvičny.
Usnesení č. 8.7 – 6/3/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje zahájení prací na projektu
„Realizace energeticky úsporných opatření –
ZŠ Roztoky u Křivoklátu – tělocvična“ za
částku 175 000 Kč bez DPH. Projekt bude
zpracován společností Ateliér 38 s.r.o., Ostrava
ve spolupráci se společností KORD a.s., Praha.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

8.8. GDPR
Nařízení, které bude platit od 26. 5. 2018.
V souladu s nařízením EU na ochranu osobních
údajů musí obec i škola nechat zpracovat analýzu
nakládání s osobními daty, sjednat službu
pověřence a přijmout opatření na ochranu
osobních dat.
K provedení analýzy paní starostka zahájila
jednání s JUDr. Dundrovou z Rakovníka. Měla
by dělat i pověřence a zároveň spolupracovat na
zavedení nařízení i ve škole.
Paní Číhařová se ptá, zda pověřenec je nutný,
starostka odpovídá, že ano, že toto bude náročná
akce pro obec i pro školu, do konce května je
nutné mít vše zpracované.
9. Diskuze
Záchranka:
Obec vyzvala dopisem záchranku o vyjádření
k nabízeným prostorám v budově hasičárny,
protože pokud by se instalovalo venkovní
schodiště, hasiči by přišli o 1 místnost. Záchranka
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Stavělo by se bez bourání stávajícího. Starostka
se logicky ptá, kde by chtěl Ing. Melč stavět?
V územním plánu je objekt občanské vybavenosti
plánován na pozemku paní Růžičkové, která
nechce pozemek prodat, proto je nutné nejprve
bourat a pak stavět.
Paní Číhařová se ptá, zda obec má harmonogram
k bourání a nové stavbě, starostka odpovídá, že
nikoli, ale je možné ho požadovat.
Ing. Melč projekt kritizuje, paní starostka se ho
ptá, proč ho tedy dříve nepřipomínkoval, Ing.
Melč odpovídá, že prý proto, že za práci
v Zastupitelstvu OÚ Roztoky má tři stovky.
Paní Číhařová a pan Prokůpek vyjadřují názor, že
by se mělo trvat na tom, aby na sebe vše plynule
navazovalo.
Ing. Melč si stěžuje, že projekt neviděl, paní
Číhařová říká, že byl předložen, podle Ing. Melče
stavba nemá logiku, prý jen pro Jednotu.
Pan Prokůpek doplňuje, že lepší prodejna zlepší
občanskou vybavenost.
Ing. Melč napadá starostku, že nedodržuje zákon.
Starostka rázně toto téma uzavírá.
Opěrná zeď u jezu:
Ing. Melčem navrhovaná kamenná zeď je příliš
drahá, starostka navrhuje pohledový beton, jehož
povrch lze upravovat.
Zpracování podkladů – analýza nákladů, projekt,
výkaz/výměr + stavební dozor – 17 900 bez DPH.
Zeď se musí řešit, je vyvrácená a bortí se.
Zastupitelé souhlasí s použitím pohledového
betonu.
Kuchyně, projekt:
Již dříve proběhla širší diskuse. Ing. Melč se ptá,
zda se může zastavit pro projekt, zpochybňuje
správné propočítání nároků na příkon jističů.
Starostka požádá o předložení podkladů.
Ing. Melč opět vyjadřuje nesouhlas, stavbu
trafostanice považuje za zbytečnou a prý je určitě
v rozporu s územním plánem obce.
Bez komentáře, říká starostka, a ujišťuje Ing.
Melče, že zařídí předložení podkladů.
Veřejné osvětlení ke hřbitovu:
Starostka přichází s návrhem udělat osvětlení na
cestě ke hřbitovu. Zastupitelé diskutovali o typu
osvětlení a kolik lamp. Lamp cca 5 až 6, svítidla

LED. Z diskuze vyplynulo, že starostka nechá
zpracovat projekt.
Nabídka na snížení nákladů za dodávky elektřiny
pro objekty obce:
Po analýze nákladů by ušetřená částka byla asi
27 000 za předpokladu přejití k jinému prodejci.
Ing. Melčovi se potencionálně ušetřená částka zdá
směšně nízká, poukazuje na důležitost ceny
jističů do školky, starostka zjistí. Ing. Melč se ptá,
kdo vypracoval analýzu o úsporách, paní
starostka odpovídá, že E.ON.
Výměna osvětlení ve škole:
Paní starostka oslovila pana Bulanta, zda by mohl
pomoci s analýzou. Jde o investici pro celou
školu a tělocvičnu za cca 500 000 Kč.
Paní Číhařová se ptá, jaká je návratnost, starostka
odpovídá, že 5 až 6 let, panu Prokůpkovi se nezdá
výše částky a ptá se, zda je víc nabídek, starostka
říká, že 3 a jsou si podobné.
Pan Bulant se omlouvá, že nestihl k tomu zatím
nic připravit. Může ale potvrdit, že světla ve škole
jsou de facto v havarijním stavu. Připomíná, že
není odborník na svítidla, ale zaráží ho
deklarovaná veliká úspora, to se mu nezdá.
Nesedí mu, že nově navržená svítidla mají 20 až
30 % světelného toku než je teď.
Starostka říká, že měla snahu řešit havarijní stav,
danému problému ale nerozumí, je potřeba proto
hledat stanovisko odborníka, aby svítidla byla
v souladu s normami a hlavně vydávala
dostatečné světlo.
Paní Bulantová žádá o zabezpečení kvalitních
podmínek pro výuku, osvětlení je v havarijním
stavu.
Paní Číhařová poznamenává, že v práci jim
měnili osvětlení k naprosté spokojenosti, dá obci
k dispozici kontakt na odborníka, který se tímto
zabývá. Ing. Melč připomíná, že je nutné, aby ten,
kdo osvětlení realizuje, nebyl zároveň prodejce.
Instalaci musí zajistit odborníci.
Zastupitelé souhlasí s výměnou osvětlení, nejlépe
o prázdninách.
Výzva zastupitelům obcí:
Petice za spravedlivé odměny členů volebních
komisí. Došlá výzva zastupitelům obcí
v otevřeném dopise, aby obce případně doplatily
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odměny členům komisí, aby obě kola voleb (zde
reakce na prezidentskou volbu) byla honorována
stejně. Zastupitelé se shodují, že k této petici
příště
přihlédnou,
starostka
vyzdvihuje
příkladnou spolupráci se členy volební komise
v obci.
Pan Ježek se vrací k bodu č. 8 a ptá se na určenou
věkovou hranici pro seniory 65 let. Připomíná, že
by se mělo zohlednit, když je někdo např.
invalidní v dřívějším věku a jeho žádosti o
příspěvek na oběd vyhovět. Starostka souhlasí,
ale připomíná, že by bylo nutné prokázat svůj
nárok nějakým průkazem. Možná by bylo
jednodušší snížit věkovou hranici na 63 let.
Starostka shrnuje: V diskusi bylo navrženo a
všemi přítomnými zastupiteli odsouhlaseno
snížení věkové hranice z 65 na 63 let.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 14.4.2018 proběhne svoz nebezpečného
odpadu v Roztokách na obvyklém místě u
sběrného dvora v době od 12:10 do 12:25 hod. O
tomto víkendu, tj. 14. – 15.4., bude k dispozici i
kontejner na velkoobjemový odpad u kotelny. Na
Karlově kontejner přistaven nebude. Zájemci o
odvoz velkoobjemového odpadu z Karlova se
mohou nahlásit do středy 11.4.2018 na tel.
obecního úřadu 313558113. Pracovník obce by
v pátek 13.4.2018 zajel na Karlov a za
přítomnosti
zájemce
převzal
a
naložil
velkoobjemový odpad v čase mezi 13:00 – 13:30
hod..
Co je nebezpečný odpad?
Znečištěné obaly ( prázdné obaly od barev,
ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.),
odpadní barvy ( zbytky barev, laků, lepidel,
těsnících materiálů), absorpční činidla (čistící
tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice,
znečištěné hadry), motorové a ostatní oleje,
olejové filtry.
Pneumatiky (osobní, nákladové, traktorové).
Použité elektrozařízení (malé spotřebiče
(vysavače, žehličky, fény, holící strojky, pily,
vrtačky, TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy,
telefony,
fotoaparáty,
přehrávače),velké
spotřebiče (pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné
trouby,
el.
sporáky),
chladící
zařízení
(chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky),
ostatní ( olověné akumulátory, zářivky –
trubicové, výbojky, úsporné zářivky).
NE – běžné, reflektorové a halogenové žárovky

Usnesení č. 9 – 6/03/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky souhlasí se snížením věkové hranice
v usnesení č. 8.1 – 6/3/2018 z 65 na 63 let.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Zastupitelé ještě diskutovali o prořezávce pod
vysokým napětím:
Paní Číhařová vyjádřila zásadní nesouhlas, jak
prořezávka probíhala a jaký je její výsledek,
považuje to za velkou ostudu. Zastupitelé byli
s tímto názorem ve shodě.
10. Usnesení a závěr

Co patří mezi velkoobjemový odpad?
Starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy),
podlahové krytiny (koberce, linolea), sanitární
keramika (umyvadla, vany, toalety), ostatní (lyže,
kola, velká zrcadla, matrace).

Na závěr paní starostka požádala návrhovou
komisi o vyjádření, zda bylo hlasováno o všech
návrzích na usnesení. Členové návrhové komise
jednomyslně potvrdili, že přednesené návrhy na
usnesení byly správně formulovány a o všech
návrzích na usnesení bylo řádně hlasováno
v souladu s jednacím řádem obce Roztoky.
Bylo schváleno 14 návrhů na usnesení, nebyly
schváleny 4 návrhy na usnesení.
Paní starostka poté poděkovala všem přítomným
za účast na veřejném zasedání Zastupitelstva obce
Roztoky a ukončila jednání v 20.30 hod. Sdělila,
že další veřejné zasedání se bude konat dne 18. 4.
2018 v 17.30 v zasedací místnosti OÚ Roztoky.

Co nepatří mezi velkoobjemový odpad?
Veškerý nebezpečný odpad (lednice, televizory,
počítačové monitory, zářivky a výbojky,
autobaterie, zbytky barev, zářivky…), tříděný
odpad ( papír, sklo, plasty, železo),
kompostovatelný odpad (tráva, listí), uhynulá
domácí zvířata (ta patří do kafilérní stanice),
běžný komunální odpad, stavební suť a kameny.
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AKČNÍ ZAČÁTEK BŘEZNA
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Podobně jako „Liga otevřených mužů“ se svými příznivci sušili celý únor ústa od alkoholu, sušilo si
podobně KOPIS v Kladně roztockou požární jednotku doma a k žádné mimořádné události ji neposlalo.
Napravilo to ovšem hned ve čtvrtek 1. března, kdy naše hasiče krátce před 11. hodinou dopolední požádalo
o pomoc při likvidaci poměrně rozsáhlého požáru rodinného domu ve Žloukovicích. Vzhledem
k charakteru požárem zasaženého materiálu – dřevěného stropu vyplněného slámou, bylo zapotřebí
především hasičů v dýchacích přístrojích. Pět hasičů z Roztok společně s hasiči z Berouna, Nižbora,
Hýskova, Chyňavy a Otročiněvsi v odpoledních hodinách požár společnými silami v mrazivých
podmínkách udolalo, i když z domu toho už mnoho zachováno nezbylo.
O pět dnů později je operační středisko povolalo znovu. Tentokrát k dopravní nehodě dvou osobních
vozidel u kapličky na Leontýně. Na velmi kluzké vozovce pokryté ujetým sněhem je jejich řidiči dostali
nezávisle na sobě mimo vozovku a opřeli je o stromy za příkopem. Kromě pomačkání plechů, resp.
popraskání plastů, se nikomu nic nestalo, žádné provozní kapaliny z nich neunikly a nezpůsobily další
škody. Jedno z vozidel po vytažení na silnici z místa nehody odjelo tzv. po svých. Vzhledem k okolnostem
a situaci hasiči z Berouna i Roztok místo opustili a vrátili se zpět na své základny.

Zatím naposledy a zase po 5ti dnech od předchozí události vyráželi naši hasiči oběma vozidly k dalšímu
letošnímu požáru. Tentokrát se v noci ze soboty na neděli vzňala stodola u rodinného domu na návsi
v Městečku. Roztočtí dorazili na místo jako první a zjistili, že se požár zatím stihl rozšířit asi na 1/5
stodoly. Dvěma útočnými proudy v dýchacích přístrojích zabránili šíření plamenů na další část stodoly.
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V likvidaci jim výrazně pomohli jejich kolegové z Rakovníka, kteří chvíli po nich na místo také dorazili.
Společnými silami pak po necelých dvou hodinách hasební práce ukončili. Z důvodu absence místní
požární jednotky ponechal na místě velitel zásahu z důvodu kontroly požářiště naše čtyřčlenné družstvo
s velkou cisternou, které zde hlídalo až do ranního rozednění. Pravděpodobnou příčinou požáru byla
zřejmě neopatrnost souseda při manipulaci s ohněm.

Školení a cvičení:
14. února

Ovládání, použití a manipulace se zvedacími vaky

5. března

Praktický výcvik v dýchacích přístrojích v polygonu BHZS Praha

10.+11. a 17.+18. března

Odborný kurz „vyprošťování osob z vozidel po dopravní nehodě“

HASIČI RADÍ:
Povinnost hlásit požár hasičům platí bez rozdílu pro právnické a podnikající fyzické osoby, tak stejně i
pro každého občana. Každému asi dojde, že když uvidí hořící střechu domu, přivolá hasiče a nebude jinak
zvlášť otálet. Tedy pokud se nejedná přímo o pachatele – žháře. Malé požáry, které jsou uhašeny vlastními
prostředky, však mnohdy občané ani firmy nehlásí, a to je velká chyba.
Z čistě lidského hlediska se to dá pochopit, neboť se pachatelé obávají případného postihu a
„popotahování“ ze strany hasičů nebo policie, ale zákon hovoří jasně – neoznámení požáru je u občanů
přestupkem s možností sankce až 25 tisíc Kč. U firmy je takové jednání správním deliktem, za který hrozí
pokuta až 250 nebo dokonce 500 tisíc Kč.
Rovněž jsou poměrně časté případy, kdy požáry jsou oznámeny až době, kdy pojišťovna požaduje
„doklad od hasičů“ pro plnění pojistné události. Jestliže je požár nahlášen se zpožděním dva týdny nebo
třeba i měsíc, je dobré si uvědomit, že po takové době již nelze provádět relevantní šetření požáru a doklad
pro pojišťovnu tedy nelze vydat. Pojišťovna pak zpravidla neplní. Navíc ten, kdo se takto opozdí, se
vystavuje postihu za přestupek, resp. správní delikt, jak je uvedeno výše.
Tedy zapamatujme si: Požár hlásit vždy, i uhašený vlastními silami, nebo uhašený samovolně (např.
nedostatkem vzduchu) a hlavně BEZ ODKLADU. A dále: Než přijede hasičský vyšetřovatel, nic
neuklízet na nic nesahat, nepřemisťovat předměty ani nábytek. Při šetření požáru spolupracovat
s vyšetřovatelem a poskytovat součinnost, osobní údaje a další informace a v případě nutnosti i
vzorky (např. elektrický spotřebič či část stroje, chemické látky apod.)
A kam hlásit uhašený požár? Stejně jako ostatní požáry – tedy na telefonní číslo 150. Lze hlásit i přímo
vyšetřovateli na územním odboru HZS kraje, nebo osobně na kteroukoliv stanici HZS kraje, ale ohlášení na
známou „stopadesátku“ je jednodušší a nikdo neudělá chybu.
Zdroj: www.hzscr.cz
Foto: archiv hasiči

za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
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Karnevalové veselí ve školce
Únor je měsícem masopustů a karnevalů a ty jsou spojené s hudbou. Proto jsme i na toto téma organizovali
naše činnosti ve školce.
Připravili jsme si ve spolupráci s paní učitelkou hudby Dášou Pavlíčkovou a její dcerou Karolínou hudební
příběh. Ten zavedl děti na ples i do hudební školy a byl protkán ukázkami hry na různé hudební nástroje i
povídáním o nich. Děti tak zábavnou formou poznávaly hudbu. Moc děkujeme paní Dáše i Karolíně za
jejich ochotu, čas i perfektní hudební vystoupení, kterým rozzářily celou naši školku.
Jsme moc rádi, že u nás máme tak šikovnou hudebnici, která s naší školkou výborně spolupracuje při všech
akcích, spojených s hudbou.
I letos se proměnila naše školka ve školku plnou masek, zábavy, soutěží a legrace. Svůj maškarní den si
děti užívaly od rána, kdy do školky místo dětí přicházeli krásné princezny, rytíři, berušky,
zvířátka…Krásné masky připravily dětem maminky, ale ani děti nezahálely. Celý týden jsme se na
karneval připravovali. Povídali jsme si a četli o pohádkových postavách, vyráběli klauny a maškarní
dekorace. Zážitky z karnevalu dokázaly děti i velmi pěkně výtvarně ztvárnit. Děkujeme maminkám za
dobroty do karnevalového bufetu.
Zpestřením karnevalu bylo i divadlo, kdy paní učitelky zahrály dětem pohádku
„O barevných pastelkách“. V pohádkovém příběhu si děti připomněly správné držení pastelek a radost
z výtvarného projevu. Příběh děti pobavil i poučil, a tak si na závěr s chutí společně zatančily a užily
karnevalové veselí. Děti společně s rodiči navštívily i karnevalové odpoledne v naší základní škole, kde
bylo
pro
všechny
připraveno
mnoho
soutěží
a
prima
zábavy.
Děti z naší
školky
se
zúčastnily i
regionálního
masopustu v
Městečku.
Připravily si
společně
s dětmi
z MŠ
Městečko
milé
úsměvné tanečky, říkanky i písničky na téma „Staročeský masopust“ a dobře reprezentovaly naši školu.
M.Sv
Foto: archiv MŠ
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KONKURZ
Starostka obce Roztoky Ing. Lenka Peterková vyhlásila dne 14.02.2018 konkursní řízení na obsazení
vedoucího pracovního místa ředitele/ky Základní školy a Mateřské školy V Zahrádkách, Roztoky.
Přihlášky do výběrového řízení bylo nutné zaslat do 26.3.2018. (bližší informace byly zveřejněny na úřední
desce obce). Paní ředitelka Zdeňka Janečková zaslala vysvětlení k vyhlášení konkurzu, které zveřejňujeme.

Citujeme:
„Ráda bych vysvětlila, o co se vlastně jedná.
V tomto roce končí mnoha ředitelkám a ředitelům škol šestileté funkční období. Zřizovatelé těchto škol
mají dvě možnosti. Buď vyhlásí na tato místa výběrová řízení, nebo stávající osoby v čele škol ve funkcích
potvrdí. Naše paní starostka zvolila možnost první, je to její rozhodnutí a má na to zákonné právo.
Škola, to ale není ředitelka (ředitel)! O úrovni a kvalitě školy rozhodují její učitelé (v našem případě
učitelky). A taky vychovatelky a asistentky pedagoga. A právě o jejich každodenní zodpovědné práci,
osobním nasazení a zájmu o svěřené děti nepochybuji.
Věřím, že konkurzní komise vybere správně. Vznikne (v případě více účastníků) pořadí úspěšnosti, které je
pro zřizovatele nezávazné a pouze doporučující. Doufám, že i on (zřizovatel) vybere objektivně a
zodpovědně.“
Z. Janečková

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Ředitelka ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky stanovila termín zápisu na úterý 10. dubna 2018 od 16.00
do 17.30 hodin. Zápis se koná v budově ZŠ Roztoky.
Bližší informace k zápisu najdete na webových stránkách školy: http://www.zsroztoky.com/zapis2018.html.

ČTEME SPOLU
I tato akce patří už mezi naše tradiční. Ve středu 21. 3. jsme zase četli spolu. Kdo? No přece děti a dospělí
– maminky, tatínkové, babičky, dokonce i dospělý bratr Adélky přišel.
Celkem přišlo 22 dospělých čtenářů, četly si navzájem i všechny děti, samozřejmě že nezůstaly pozadu ani
paní učitelky a asistentky.
Knižní tituly odpovídaly věku našich dětí. Se zájmem jsme poslouchali ukázky z Karafiátových Broučků, z
Krysáků Jiřího Žáčka, pozornost si získala i Kniha džunglí, půvabné a vtipné Werichovo Fimfárum,
Poláčkova známá knížka Bylo nás pět, Erbenovy pohádky ...
Pro dospělé čtenáře bylo připraveno i malé pohoštění a krásná odměna – veselá záložka do knížky
vyrobená dětmi.
ZJ
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KÁCENÍ STROMŮ
A.KÁCENÍ KOLEM VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ A JAK TO BYLO
Oznámení ČEZu o kácení přišlo loni v září a pak letos začátkem ledna. V upozornění je, že si majitelé
mají na svých pozemcích kácení provést a bylo uvedeno v jakém rozsahu. Vzhledem k tomu, že ke kácení
může dojít v období vegetačního klidu (listopad-březen), očekávali jsme, že se do té doby někdo ozve a
projdou se úseky, kterých se prořez bude týkat.
Podle energetického zákona má provozovatel právo ořez kolem vedení distribuční soustavy provést, a to
podle stanovených norem. V oznámeních ze září i z ledna je záměr provedení prořezu přesně vymezen.
Toto bylo vyvěšeno na úřední desce obce.
V lednu se nám ozvala společnosti Senergos, a.s., od které jsem se později dozvěděla, že vyhrála zakázku
na provedení odstranění stromoví. Poslali nám žádost o informaci, zda provedeme ořez kolem vysokého
napětí sami nebo budeme žádat je. Na to jsme reagovali tak, že jsme nejdříve prověřili, zda náklady na ořez
nebudeme platit. Sdělili nám, že náklady na ořez budou v režii ČEZu. Vyzvali jsme je tedy o provedení
prací s žádostí, aby nás včas informovali. Bohužel se tak nestalo a společnost Senergos, a.s. do Roztok
přijela bez ohlášení, resp. ohlásila v pondělí ráno, že začínají kácet. Kácení zahájili v bytovkách, před
domem č.p. 196, v místě, kde stály tři vzrostlé stromy - jedle douglaska (ta byla nejvyšší, sázená v roce
1980), borovice a bříza. Tam asi bylo nejjednodušší začít.
Co mne pobouřilo, že nám včas neoznámili, kdy dojde k zahájení prací, nikdo s námi neprošel úseky ořezu.
Těžko se odhaduje 7 m od vedení. Když jsem se dostavila na místo cca v 10:00 hod. (byla jsem ten den
ráno v Rakovníku), nechala jsem zastavit práci a zavolat si zodpovědnou osobu. Odpovědný vedoucí se mi
sice omluvil za postup, ale argumentoval tím, že zakázku dostal na stůl v pátek a že byla uvedena pouze
pevná telefonní linka v dopise, že předpokládal, že se na ni o víkendu nedovolá. Dopis, kterým jsme
odpovídali, byl hlavičkový papír s uvedením mého mobilního telefonního čísla v zápatí. Tak nevím, kde
byla chyba. Pan vedoucí mi též sdělil, že o kácení se vědělo již v polovině loňského roku, že to tady prý
procházeli. Samotný ČEZ s námi o tom vůbec nediskutoval.
Bylo však již pozdě. Pokud skutečně měly stromy přijít pryč, tak se mohly pokácet tak, abychom je využili
třeba na Čarodějnice. Jenže při kácení vyšších stromů kolem vedení vysokého napění se strom krátí po cca
1m od špičky stromu, aby nedošlo k poškození na majetku kolem. Podle zákona musí zůstat dřevo do
určité šíře kmene na pozemku vlastníka a ostatní pak mohou seštěpkovat. Někomu se to nelíbí, někomu
ano, ale těch tří stromů je mi líto. Obyvatelé bytovky na ně byli za ta léta zvyklí.
Stromů je škoda, doba než vyrostou je z pohledu délky života člověka dlouhá. Útěchou snad může být jen
naděje, že dojde k obnově zeleně v bytovkách při realizaci projektu celkové revitalizace sídliště.
Zpracování studie na revitalizaci již bylo zadáno.
B.KÁCENÍ KOLEM KOLEJIŠTĚ DRAH
A aby kácení nebylo dost, zahájila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ořez stromů kolem kolejišť.
Některé práce se již provádějí za tunelem směrem do Městečka a další budou pokračovat ještě v období
vegetačního klidu v letošním (podzim) a příštím roce.
C. KÁCENÍ ZELENĚ NA SÍDLIŠTI
V poslední době se nám sešlo několik žádostí o pořez stromů, keřů nebo jiných dřevin na sídlišti. Jsem si
vědoma, že zeleň již není v dobrém stavu, mnohdy je přerostlá nebo poškozená. Jak jsem již zmínila, obec
zadala zpracování studie na revitalizaci sídliště, která by měla navrhnout nová parkovací stání a obnovu
zeleně. Prosím tedy obyvatele bytovek, aby pečlivě zvažovali nutnost kácení dřevin. Pokud přesto kácení
vyžadujete, je třeba vyplnit Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, kterou je možné si
vyzvednout v kanceláři OÚ nebo vyhledat v dokumentech na našich webových stránkách. Bez vědomí
obce jako majitele pozemku kácet stromy nelze.
Lenka Peterková
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DESETILETÉ VÝROČÍ KŘIVONETU V ROZTOKÁCH
Spolek KŘIVONET byl založen v létě roku 2005, tou dobou ještě jako občanské sdružení, a byl založen
partou nadšenců v obcích Křivoklátska. Zpočátku se jednalo o malý projekt v obcích okolo Křivoklátu,
avšak díky neúnavné práci dobrovolných adminů se síť postupně rozrůstala do okolních obcí a počet členů
tak každým rokem neustále narůstal.
Na jaře roku 2008 došlo i na Roztoky a tak v letošním roce uzavíráme první dekádu Křivonetu v
Roztokách. Zpočátku bylo připojení pomalé a bohužel občas mírně nestabilní. To se však brzy podařilo
změnit vytvořením přístupového bodu na budově firmy Permon, s.r.o., kde vznikl hlavní páteřní bod
připojení obce. Následně již tak nebyl problém vybudovat další přístupové body (AP) pokrývající
podstatnou část obce. V současné době je tato síť přístupových bodů v podstatě kompletní a tak jí
dobrovolní admini již pouze udržují a vylepšují, tak aby byla stabilní, výkonná a rychlá.
V současné době je celá páteřní síť Křivonetu včetně Roztok propojena pomocí plně profesionálních
rádiových zařízení. Oblast bytovek je pak propojena pomocí optických kabelů, jež jsou vůbec nejlepším
možným datovým přenosovým médiem. Ostatní členové mimo tuto oblast využívají zařízeni od výrobce
MIKROTIK, který se taktéž řadí mezi nejvýznamnější výrobce v oblasti rádiových technologií. Díky
dodržování stejné technologie pak síť umožňuje dosahovat rychlostí 50 a mnohdy až 100Mbit/s a to v obou
směrech (stahování/nahrávání).
Dost bylo ale technických informací, teď něco málo o nás. Jsme spolek, a to znamená, že nemáme placené
zaměstnance a vše děláme v době svého volna a zcela dobrovolně. Díky tomu tak můžeme všechny
vybrané peníze investovat zpět do sítě a udržovat jí v co nejlepší kondici. Nemalou měrou se pak vybrané
členské příspěvky podílejí na provozu samotném či na nákupu vlastní internetové konektivity či záložní
linky pro případy výpadků.
Připojení k naší síti však nevyužívají jen občané, ale také firmy a podnikatelé působící v našich obcích.
Dále pak nepodnikající subjekty jako např. školy, knihovny a obecní úřady využívají připojení zcela
zdarma.
V současné době je v Roztokách připojeno cca 150 členů, přičemž celý Křivonet má aktuálně 1017 členů v
25 obcích.
Za Křivonet Hlaváč

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROGAININGU

Ve dnech 22. - 24.6.2018 se obec Roztoky stane centrem otevřeného Mistrovství České republiky v
rogainingu. Co je to rogaining? Rogaining je extrémní vytrvalostní sport založený na navigaci v neznámém
terénu a týmové spolupráci. Úkolem týmu je v určeném časovém limitu nalézt za pomoci mapy a buzoly co
nejvíce kontrolních stanovišť a tím získat co nejvíce bodů. Jednotlivé kontroly mají různou bodovou
hodnotu a tak záleží nejen na fyzické odolnosti týmu, ale i na zvolené strategii. Časový limit je 6, 12 nebo
24 hodin, týmy tvoří 2 až 5 členů zpravidla rozdělených do kategorií – muži, ženy a mix.
Rádi bychom prostřednictvím tohoto vydání Roztockých listů přiblížili pravidla a průběh závodu
případným zájemcům této sportovní akce v Roztokách.
Této akce se opravdu může zúčastnit každý, kdo má rád pobyt v přírodě a rád si „hraje“. Při výběru
nejvhodnější kategorie záleží jen na tom, jakou mají členové týmu fyzickou kondici a zda se orientují v
terénu a v mapě (ve dne a případně i v noci). Znalost okolí Roztok místními občany tak může být určitou
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výhodou. To platí především při denním světle, v noci (jen pro kategorie 12 h a 24 h) se tato výhoda bez
zkušenosti s mapováním již většinou neprojevuje. Podle kondice si tým volí časový limit (6, 12 nebo 24 h)
v kategoriích muži, ženy a mix. Organizátoři i letos zařadili speciální kategorii - Příchozí. Tato kategorie
Příchozí je určena pro ty, kteří si netroufnou anebo se nechtějí srovnávat s ostatními, ale chtějí jen zažít
atmosféru a vyzkoušet své schopnosti – časový limit této kategorie (6 hodin) tak může být pro daný tým
jen orientační. Je tak běžné, že si tým (třeba celá rodina) udělá 3 hodinovou vycházku a najde 2 – 3
kontroly a vrátí se spokojeně do cíle. Další kategorie s limity (6, 12 a mistrovských 24 hodin) jsou již pro
účastníky se závodnickým srdcem. Závodníci tak mají možnost porovnat jak svou fyzickou kondici, tak
především schopnost strategického přemýšlení, mapařských znalostí a týmové spolupráce. Kontroly
umístěné v závodním prostoru mají různou bodovou hodnotu (od 20 do 90 bodů). Kontroly jsou označeny
na mapě a v popisech číselným kódem, přičemž první číslice vynásobená deseti udává jejich bodovou
hodnotu, například – kontroly č. 30 – 39 jsou tedy za 30 bodů, kontroly 80 – 89 jsou za 80 bodů. Závodní
mapu dostává tým 2 hodiny před startem a má tedy čas si zvolit, kterým směrem se po startu vydá a jaké
kontroly se pokusí najít. Při překročení časového limitu se odečítá 20 bodů za každou započatou minutu
zpoždění. Při překročení časového limitu o více než 30 minut není tým již hodnocen.
Vybavení závodníků není také nijak výjimečné oproti dalším outdoorovým aktivitám, liší se jen trochu
podle délky časového limitu, neboť si závodníci veškeré občerstvení (jídlo i pití) nesou s sebou. V závodě
ale není zakázáno navštívit obchod či restauraci v prostoru závodu, což někteří využívají i přes možnou
časovou ztrátu. Pro kategorie 12 h a 24 h pořadatelé navíc zajišťují občerstvení i v centru závodu
(fotbalové hřiště Roztoky). Nezbytnou součástí výbavy je buzola (především při dohledávkách kontrol či v
noci), ale zkušenější mapaři si umí poradit i bez ní. Povinné bývá z bezpečnostního hlediska i vybavení
týmu mobilním telefonem.
A jak se ověří, že tým kontrolu v závodním prostoru našel? V dnešní elektronické době se již nepoužívají
kontrolní kleštičky a průkazky, ale „objevení“ kontroly se zaznamenává na čip, který se zasune do
elektronické krabičky na místě kontroly. Nováčkům závodu organizátoři předvedou použití čipu na startu.
Týmy, které čipy nevlastní, si je mohou půjčit od organizátorů (žádost o zapůjčení čipu se uvádí do
přihlášky). V cíli všichni členové týmu vloží své čipy do tzv. vyčítací krabičky, která je spojena s
počítačem a na tiskárně se okamžitě vytiskne celkový výsledek týmu – počet nasbíraných bodů a čas
strávený v závodním prostoru. Kromě krabičky je kontrolní místo viditelně označeno oranžovobílým
lampionem o velikosti 30 x 30 cm.
Závodní mapa má měřítko 1:50 000 (jako většina turistických map). Mapa má však určité odlišnosti od
běžné turistické mapy. Nejsou na ní žádné názvy (obcí, kopců, potoků, apod.), nejsou tam značené
turistické trasy, některé oblasti jsou naopak označeny jako zakázané (např. přírodní rezervace a chráněné
přírodní památky). Všichni závodníci se zúčastňují akce na vlastní nebezpečí, což stvrzují svým podpisem
při prezentaci.
Ten tým, který se chce tohoto závodu zúčastnit (a to včetně kategorie Příchozí), se musí přihlásit
prostřednictvím on-line přihlašovacího systému. Tým tvoří 2 až 5 členů. Časový průběh Mistrovství ČR v
rogainingu, přihlašovací systém a další důležité informace lze nalézt na webové stránce závodu:
https://rogaining.ob-lbe.cz/ .
Těšíme se na Vaši účast, ať už přijdete jako závodníci či jako diváci. Přijďte nám pomoci vytvořit skvělou
atmosféru při startu mistrovské kategorie na 24 hodin, která začíná svůj závod v sobotu 23.6. přesně ve 12
hodin.
Ladislav Lejbl
člen organizačního výboru
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AKTIVNÍ OBČANÉ ZKOUMALI SPOKOJENOST OBYVATEL ROZTOK

V rámci projektu Posilování komunit – Active citizens – Komunitní inkubátor navštívila naši obec skupina
dobrovolníků a účastníků tohoto projektu, aby vyzpovídala naše občany. Výsledky jejich průzkumu nám
zaslala ke zveřejnění.
Více informací o projektu zde: https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/migrace-v-souvislostech/activecitizens-komunitni-inkubator-4910gp
Ve dnech 16. - 17. března skupina účastníků kurzu aktivní občanství organizace Člověk v tísni, která se
zabývá především humanitární a rozvojovou pomocí, navštívila obec Roztoky u Křivoklátu. Zajímali se o
místní život a soužití s cizinci a měli možnost popovídat si s několika občany, kteří s nimi otevřeně sdíleli
svoje zkušenosti a názory. Bavili se jak s návštěvníky a zaměstnanci hotelu Roztoky, tak i se zákazníky
COOPu. Podívejte se na jejich zajímavé výsledky z rozhovorů.
Občané, se kterými se bavili, jsou s životem v obci v zásadě spokojeni, obzvláště si pochvalovali krásnou
křivoklátskou přírodu. Mnoho z nich se sem přestěhovalo z Prahy, jelikož hledali únik před ruchem
velkoměsta a lákal je místní klid. Nejde však jen o přírodu, i infrastruktura do velké míry naplňuje potřeby
obyvatel. Oproti některým sousedním obcím zde navíc funguje kanalizace a také kvalitní školy, dostatečně
zásobené potraviny a adekvátní vlakové spojení. Obecní správa a zastupitelstvo naslouchá problémům
občanů a v rámci možností se je snaží efektivně řešit. Celkově zde panuje komunitní soudržnost – všichni
se tu znají a nejsou zde žádné zásadní rozpory nebo problémy, a to se týká také soužití s cizinci.
Co se týče místních cizinců, v obci žije skupina ukrajinských rodin a podniká zde vietnamská rodinka.
Někteří zmiňovali i jiné národnosti, každopádně tyto dvě se lidem vybavily nejčastěji. Zatímco vietnamská
rodina zásobuje obec pomocí večerky, která je otevřena místním i o svátcích, ukrajinské rodiny pracují v
mnoha různých profesích. Často bylo zmíněno krejčovství, které nabízí kvalitní a pohotové služby, jinak v
blízkém okolí nedostupné. Děti z těchto rodin se velmi dobře integrovaly do obecních školek a škol, mimo
jiné skvěle ovládají češtinu.
Majitel večerky, kterého místní nazývají domácky „Honza“, je vděčný za to, jak dobře s místními vychází.
O Vánocích dostává od Roztockých cukroví. Když je velká zima, nosí mu sousedé dokonce i polévku. On
na oplátku na Mikuláše připravuje místním dětem sladkou nadílku. Sem tam se mu prý vloudí chybička,
nicméně k tomu dodáváme – nikdo není dokonalý.
Natálie, která přijela teprve před rokem z Ukrajiny, dnes uklízí v hotelu a je velmi vděčná, jak ji všichni
přijali. Majitelka hotelu si její pečlivost pochvalovala. Za svou práci je Natálie nesmírně ráda také proto,
že dlouho bojovala s úřady aby získala povolení k pobytu a nemohla tak trávit čas se svou rodinou. Manžel
zde žije již 20 let a děti také přijely dávno před ní, proto se nemůže dočkat, až se naučí lépe česky a bude si
moci lépe popovídat s ostatními.
Na druhou stranu se objevily také některé nedostatky, které obyvatelé zmínili. Chybí zde například
chodník, který by zajistil bezpečnost dětí při cestě ze školy. Plně tu nefunguje dopravní spojení s okolními
městy a obcemi. Co ale zmínili úplně všichni byla skutečnost, že komunitní a společenský život v obci
trochu skomírá. Pamětníci vzpomínali na dnes již zavřené kino a časté kulturní akce pořádané v místním
hotelu. Také cizinci se dle dotazovaných nepodílí na společenském životě obce. Stálo by za to pořádat
setkání, která by vedla k většímu propojení české kultury s jinými.
Na závěr by nám rádi účastníci kurzu dodali:
“Děkujeme za vstřícnost a otevřenost, byli jsme dokonce pozvaní na grilování prasete. Těšíme se, až
Roztoky znovu navštívíme. Přejeme obci hodně štěstí a zdaru.”
Seminář se uskutečnil v rámci projektu Posilování komunit v Evropě, který probíhá v sedmi zemích EU a
chce podpořit aktivní občanství a dobré soužití. Účastníci se zde mohli mimo jiné naučit, jak dělat výzkum
potřeb komunity a jak na jeho základě realizovat veřejně prospěšný projekt nebo aktivitu. Tyto dovednosti
si mohli v praxi vyzkoušet právě v Roztokách a na Křivoklátě.
Účastníci semináře Active Citizens
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OBEC ROZTOKY
pořádá

v sobotu 19. května 2018
výlet do pražského

DIVADLA HYBERNIA
na muzikál

Mefisto
režie: Filip Renč, scénář: Zdeněk Zelenka, hudba: Daniel Barták
hrají: Josef Vojtek, Jan Kříž, Jaromír Dulava, Ivana Korolová, Karolina
Gudasová, Hana Křížková, Michal Novotný, Martin Pošta a další…
Délka představení: 2 hodiny a 50 minut včetně 20 minutové přestávky.

vstupenka v hodnotě 690 Kč
je pro občany Roztok a Karlova opět levnější

vstupenka vč. autobusové dopravy - 445 Kč / os.






16.00 hod. Roztoky

odjezd od hotelu

16.05 hod. Chaloupky

odjezd od Permonu

16.15 hod. Karlov

odjezd od zastávky u statku

18.00 hod.

začátek představení

21.30 hod.

předpokládaný odjezd z Prahy

kontaktní osoby - Alena Ježková (tel.: 731 074 375) a Radka Prokůpková
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Povodně zlobily předky odjakživa - II
Další povodeň je zaznamenána v roce 1864, ale nic to prý nebylo proti legendární povodni z května 1872.
O ní se zachovaly nejen zápisy v kronikách téměř všech obcí na Křivoklátsku, ale i řada novinových
článků. Farář Karel Aksamit o ní napsal: „Neustálé deště a průtrž mračen dne 25. května roku 1872
rozvodnily řeku Mži tak, že zpětná voda zaplavila roztocké hutě. Voda valila se potokem zpátky a rychle
stoupala. O půl desáté večer přišel takový příval od Městečka, že lidé utíkali tak, jak byli. Kdo mohl,
zachránil se na místech výše položených, nebo u sousedů v domech, kam voda nesahala. Škody v Budách
(= křivoklátské podhradí - pozn. T. B.) byly obrovské. I lidský život padl přívalu vody za oběť. V domku
truhláře Sýkory čp. 79 byl spoustami vod, deroucími se okny a dveřmi do místnosti, utopen ve spánku
sedmnáctiletý syn truhláře Adolf Sýkora. Hrdinnými zásahy při záchraně ohrožených vyznamenal se tehdy
četnický velitel Ferdinand Peigert. Zachránil z ohrožených stavení 17 lidí. V domcích voda strašně řádila.
Chlévy byly zpustošeny a zčásti vodou odneseny. Tři domky byly podryty v základech a sesuly se. Dva
proud načisto odnesl. Obchodníci Löwy a Flusser utrpěli velkou škodu promočením a zkázou zboží. V
malé Kučerově továrničce na hospodářské stroje v čp. 131 odneseny zásoby dříví a kolna s hotovými stroji
stržena. Z hostince Janovského zbyla sotva polovina. Mlýn i pila rozbořeny. Oba okresní mosty vedoucí
přes potok byly proudem odneseny. Poněvadž i dům čp. 61, kde byla pošta, vodou utrpěl, úřadoval
poštmistr Josef Löwy pod širým nebem. Na potoce u domku čp. 82 vymleta byla jáma, že by se v ní vůz i s
koňmi ztratil. Na severní straně budovy školy čp. 93 (nyní Obecní úřad Křivoklát - pozn. T. B.) sahala
voda do výše jednoho metru.“
Zápis faráře Karla Aksamita doplňme ještě o záznam v kronice. „Ihned po povodni dostavila se do
Křivoklátu státní komise a vyšetřovala škody. Konány sbírky pro poškozené a sešlo se i mnoho potravin.
Občané obdrželi na penězích 9962 zlatých a 16 nejvíce postižených obdrželo půjčku bezúročnou ve výši 18
600 zlatých. Okresní starosta Dr. Karlach, obecní starosta Josef Nitsche byli vyznamenáni řády císaře
Františka Josefa a vyznamenáni i závodčí strážmistr Peigert a četník Porges.“
Další povodeň na Berounce a Rakovnickém potoce je zaznamenána v roce 1890, i když s menšími
následky, než ta předcházející.
Ani 20. století se bez velkých vod neobešlo. Bylo
jich hned několik. První větší byla zaznamenána na
Rakovnickém potoce v červnu 1939. Před půlnocí
17. 6. se rozpoutala prudká bouře doprovázená
krupobitím a průtrží mračen. Rakovnický potok se
rozvodnil a rázem zaplavil celé okolí. Podzemní
prameny zesílily tak, že zatopily sklepy mnoha
stavení. „Bylo tolik vody, že se u mostu v
Křivoklátě nasedalo do lodiček a lidé byli
rozváženi po zaplavené silnici k lékárně a dále. Jez,
patřící k Dubského mlýnu, nevydržel nápor
naplavených kmenů, které ležely pokáceny po okraji lesů, a byl pobořen. Na tenisových hřištích na
Kolečku byla způsobena škoda za 7000 korun,“ píše kronikář. Tomáš Bednařík
Popiska:
Následky povodně z 27. 5. 1872 byly katastrofální. Reprofoto dobové rytiny
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Ledová kalamita na Berounce na jaře 1948

Podařilo se nám získat několik unikátních
fotografií, které zachycují ledovou kalamitu na
řece Berounce na jaře roku 1948. Nevíme ale,
kdy přesně k zatarasení řeky ledy došlo, a také
nevíme, kde byly fotografie pořízeny. Pokud
někdo z čtenářů Roztockých listů pozná někoho
na fotografii a místo, kde byla pořízena, případně
ví, v kterém měsíci roku 1948 ke kalamitě došlo,
prosíme, ať kontaktuje redakci RL. -bedV případě, že i vy, naši čtenáři, máte doma
nějakou fotografii spjatou s historií Roztok,
prosíme o její zapůjčení k případnému
zveřejnění. Prosíme o popisek k fotografii.
Děkujeme.
Redakce RL
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Rozlosování jaro 2018:

A-tým III.třída
kolo

datum

den

výkop

zápas

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

25.3.
31.3.
7.4.
14.4.
21.4.
29.4.
5.5.
13.5.
19.5.
27.5.
2.6.

NE
SO
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO

15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

B. Lubná - TJR A
TJR A - Pavlíkov
TJR A - SK Oráčov
TJR A - Chrášťany
Sokol Janov - TJR A
TJ Šanov - TJR A
TJR A - Sp. Řevničov
Sokol Branov - TJR A
TJR A - Pustověty
S. Sýkořice - TJR A
TJR A - Čistá

B-tým pralesní liga
kolo

datum

den

výkop

zápas

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

25.3.
1.4.
8.4.
15.4.
22.4.

NE
NE
NE
NE
NE

13:30
10:00
13:30
13:30
13:30

6.5.
13.5.
20.5.
27.5.
2.6.

NE
NE
NE
NE
SO

13:30
13:30
13:30
13:30
13:30

TJR B - FK Kounov
Mš. Žehrovice - TJR B
TJR B - Kolešovice B
Senomaty B - TJR B
TJR B - Panošák
VOLNO
TJR B - Jesenice B
TJR B - Kněževes B
Petrohrad - TJR B
TJR B - Sokol Ruda
S. Srbeč - TJR B
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