OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY

doprovodný program – jízda na koních, sokolníci,
skákací hrad, rukodělné práce, dobová četnická
stanice, tombola a další. K dobré náladě zahraje
kapela Betty band. K dopravě můžete využít
svozový autobus na trase Křivoklát – Městečko –
Velká Buková – Roztoky. Více informací zde:
https://lesycr.cz/wpcontent/uploads/2018/04/Den_s_LCR_Emilovna_
2018.pdf

.
nformace.
Od 1.4.2018 máme v obci opět pracovnici
z projektu financovaného Úřadem práce.
V rámci pozice pracovníka úklidu veřejných
prostranství je pracovní poměr sjednán do
31.10.2018.

I

álení čarodějnic.
V pondělí 30.4.2018 se bude konat tradiční
pálení čarodějnic na louce nad vodojemem
od 20:00 hod. Pro prvních 120 účastníků budou k
dispozici buřty zdarma a připraveno bude i další
občerstvení.

P

en dětí v Roztokách.
I v letošním roce bude Obec Roztoky ve
spolupráci s TJ Roztoky organizovat na
hřišti u jezu odpoledne pro děti. Dne 2.6.2018 od
13:30 do 16:30h 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

M

áje 2018.
Zveme všechny občany na Staročeské
máje dne 12.5.2018. Od 14:00 hod. bude
před domem starostky zahájen 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 od 2.5.2018 a koupí vstupenky
lze i třeba jen přispět. Z letošních májů se bude
natáčet dokument, proto prosíme všechny občany,
aby pomohli při údržbě prostranství kolem
vlastních obydlí. Chceme přeci, aby naše obec
byla a i vypadala úhledně. Průvod půjde celou
obcí. Za Vaši vstřícnost předem děkujeme.

oncert.
V neděli 10.6.2018 od 19:00 hod se bude
konat v kostele sv. Petra na Křivoklátě již
třetí koncert členů České filharmonie. Slovem
provede herec Josef Somr. Předprodej vstupenek
bude od 28.5.2018 v kanceláři OÚ.

K
S

voz bio odpadu.
Firma Marius Pedersen a.s. oznamuje, že
v rámci
reorganizace
společnosti
a
zkvalitnění služeb dokončila tvorbu nových
svozových tras. V rámci nových tras upravila
svozový den BIOLOGICKÉHO odpadu
v Roztokách na STŘEDU – SUDÝ týden.

voz velkobjemového odpadu.
Svoz velkoobjemového odpadu proběhne o
víkendu 18. – 20.5.2018. Kontejner bude
přistaven na tradičním místě u kotelny. Jedná se o
náhradní termín svozu, který měl proběhnout 14.
a 15.4. 2018. Za zrušení původního termínu se
omlouváme, ale bohužel nebylo z technických
důvodů k dispozici vozidlo, které mělo kontejner
dovézt na místo určení.

S

B

rigáda.
Obec Roztoky hledá na léto spolehlivého
studenta/studentku
na pomocné kancelářské
práce. Nabízíme 100 Kč/h na smlouvu o DPP.
Požadujeme spolehlivost, pečlivost a pravidelnou
pracovní dobu dle dohody. Bližší informace u
starostky obce na tel. 778546438.

en s Lesy ČR na Emilovně .
Tradičně bude probíhat v Karlově Vsi – na
Emilovně dne 19.5.2018 od 8:30 do 15:30
hod. Čekají Vás dvě soutěžní stezky – jedna
dlouhá cca 3 km a je vhodná i pro kočárky, druhá
o délce 4 km, obě stezky jsou plné zajímavých
stanovišť. Připraveny jsou drobné odměny i

D

2

navrhovaného
k projednání.

Zápis č. 38/2018 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
18.4.2018 v budově Obecního úřadu Roztoky.

bodu

do

seznamu

bodů

Usnesení č. 1.1 – 18/4/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje zařadit na program jednání
bod o konkurzním řízení na ředitele/ředitelku
ZŠ a MŠ V Zahrádkách Roztoky.
Pro: 1 (Ing. Melč)
Zdržel se: 1 (Mgr.
Vostatek)
Proti: 4
Usnesení nebylo schváleno.

Přítomní zastupitelé: 6
Ing. Lenka Peterková, Roman Texl, Jiří Prokůpek,
František Jirásek, Ing. Vladimír Melč, Mgr.
Tomáš Vostatek
Omluveni: 3 (Martin Mikovec, Hana Číhařová,
Antonín Ježek)
Počet přítomných občanů: 6
Ověřovatelé zápisu: František Jirásek, Mgr.
Tomáš Vostatek

Výsledek hlasování rozhodl, že tento bod na
seznam bodů k projednání zařazen nebude a
projedná se jako součást bodu 9.
Paní starostka vysvětluje, že konkurzní řízení na
ředitele (ředitelku) školy stále probíhá, pan
Prokůpek doplňuje, že členové komise podepsali
mlčenlivost, podrobnosti proto zatím nelze
sdělovat. Po vysvětlení následovalo hlasování
k návrhu na program jednání.
Usnesení č. 1.2 – 18/4/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky po projednání schvaluje program
jednání.
Pro: 5
Proti: 1 (Ing. Melč) Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

1. Zahájení a schválení programu jednání
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 6 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:

2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů
Do návrhové komise navrhuje starostka pana
Jiřího Prokůpka, pana Romana Texla a pana Ing.
Vladimíra Melče.
Usnesení č. 2.1 – 18/4/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky volí návrhovou komisi ve složení
pan Jiří Prokůpek, pan Roman Texl a pan Ing.
Vladimír Melč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Volba návrhové komise a určení
ověřovatelů zápisu
3. Podněty a náměty občanů
4. Pozemkové záležitosti
4.1 – pacht pozemku p.č. 262/6
4.2 - odkup pozemku p.č. st. 609
5. Pronájem části budovy IZHS
6. Obecní automobil
7. Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
8. Revitalizace malé vodní nádrže v
Chaloupkách
9. Různé
10. Diskuze
11. Usnesení a závěr

Dále paní starostka navrhuje, aby ověřovateli
zápisu z dnešního jednání byli pan František
Jirásek a pan Mgr. Tomáš Vostatek.
Usnesení č. 2.2 – 18/4/2018: ZO Roztoky
určuje ověřovateli zápisu pana Františka
Jiráska a pana Mgr. Tomáše Vostatka.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Ing. Melč postrádá v programu jednání bod o
výběrovém řízení na ředitele (ředitelku) školy.
Paní starostka navrhuje toto projednat v bodu 9 –
Různé, dává hlasovat o případném zařazení
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splňuje předpisy pro parametry jednosměrné
komunikace.
Pan Prokůpek se na základě opakovaných debat
k tomuto tématu a invektiv ze strany Ing. Melče
ptal téměř všech majitelů domů podél této
komunikace, zda jsou se silnicí spokojeni.
Spokojení jsou, nikomu její šíře nevadí. Pokud na
ní nebudou špatně parkovat auta, nenastane žádný
problém.
Pan Pokorný se ptá, jak je vlastně silnice
v Chaloupkách široká, a dodává, že její šíře není
problém ani pro hasiče.
Pan Čech má poznámku k objektu bývalé lesny:
Pan Melč se prý vlastně obětoval, když tento
objekt koupil. Vše bylo v havarijním stavu, nikdo
objekt nechtěl.
Pan Prokůpek opakuje svůj názor, že objekt měl
bývalý starosta zakoupit pro potřeby obce a měly
být předem poskytnuty všechny informace.
Ing. Melč tvrdí, že obec na takovou koupi neměla
peníze.
Paní starostka podotýká, že kdyby tato záležitost
byla projednána řádným jednáním zastupitelstva a
obchod by byl po zvážení všech pro a proti
odmítnut, bylo by vše v pořádku, to se ale nestalo.
Ing. Melč vyzývá pana Texla, aby potvrdil, že
obec bývalou lesnu nemohla koupit pro
nedostatek prostředků, pan Texl to potvrzuje.
Částku, která byla požadována, obec tehdy
k dispozici neměla, byly naplánovány jiné
investice.
Pan Prokůpek podotýká, že cena, za kterou
bývalou lesnu koupil pan Melč, byla mnohem
nižší než ta, která byla nabídnuta obci, že měla
proběhnout další jednání, vše se mělo
prodiskutovat, propočítat, zvážit ekonomičnost
projektu, a pak se teprve rozhodnout.
Ing. Melčovi vadí, jaký má pan Prokůpek názor,
že tento názor je součástí zápisu, a říká, že pan
Prokůpek je lhář a darebák.
Pan Prokůpek zachoval klid.
Paní starostka toto téma ukončuje.
Pan Mgr. Vostatek byl pověřen roztockými
občany zeptat se na řešení bezpečnosti úseku
prudkého srázu, který vznikl vykácením rokle u
sídliště nad tratí. Ptá se, zda by bylo možné tuto
část rokle nějak zasypat. Paní starostka si myslí,

3. Podněty a náměty občanů
Paní Macháčková se ptá, kdy bude na jejich
pozemek zaveden vodovod, řeší každodenní
potíže s vodou, situace začíná být neúnosná. Paní
starostka odpovídá, že projekt je ve schvalovacím
procesu. Okolnosti bohužel vedly ke změně
projektu, řízení už probíhalo, ale jedni majitelé
pozemku nedali souhlas, aby vodovod vedl přes
jejich pozemek, vše se tedy muselo zakreslovat
znovu. Nyní se shromažďují stanoviska, aby
mohlo dojít k podání pro vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení.
Pan Prokůpek má dotaz, zda je možné tento
proces zrychlit, paní starostka odpovídá, že to
bohužel možné není, VSOR má nyní jiné
investice, Roztoky by snad mohly přijít na řadu
příští rok. Jako jediné řešení vidí vyvrtat studnu.
Ačkoli ji nastalá situace velmi mrzí, striktně
odmítá kopat bez povolení.
Ing. Melč je toho názoru, že existuje i jiné řešení,
např. napojit se na postranní vodovodní řad. Nebo
se nouzově napojit přes zahradu tazatelky směrem
ke Zlejcině. Starostka je za návrhy eventuálního
řešení ráda, nevěděla, že jsou možná. Je ale
potřeba domluvit se na všem se sousedy.
Ukončuje debatu tím, že vše ještě zkonzultuje s
odborníky.
Pan Rajtr se ptá, jak pokračují jednání se
záchrankou. Paní starostka záchranku oslovila,
nyní se čeká, až záchranka předloží návrh výše
nájmu v hasičárně. Je domluveno, že záchrance
bude pronajatý prostor v zadní části, hasiči
souhlasí. Již proběhly úpravy podle požadavků
záchranky, postaví se ještě zeď-přepážka v garáži.
Pan Čech má připomínku k šířce komunikace
v Chaloupkách, komunikace mohla být širší. Ing.
Melč s ním souhlasí a opět kritizuje starostku za
špatný projekt. Prý je problém, když potřebuje
projet širší vozidlo.
Paní starostka nechápe, proč se Ing. Melč stále
k tomuto vrací, mohl projekt připomínkovat, nyní
je silnice hotová. Připomínkovat projekt bylo
možné půl roku před vydáním stavebního
povolení, nevyjádřil se k němu. V novém
územním plánu je zakreslena silnice se
současnými parametry. Silnice v Chaloupkách
4

že by to bylo obtížné, navezená zemina nebo suť
by se sesouvala. Cestička ze sídliště je obecní,
pozemek dole u cesty na vlak patří Českým
drahám, resp. SŽDC, k tomu je třeba také
přihlédnout. Přesto samozřejmě zváží, jak
bezpečnost rokle řešit, děkuje za podnět.

5. Pronájem části budovy IZHS
Na základě jednání se ZZS byl předběžně
schválen pronájem prostor ve 3. NP o rozloze cca
119 m2, společných prostor o rozloze cca 97 m2 a
garáže a skladu o rozloze cca 35 m2. Schéma
navržených prostor k pronájmu bude přílohou
zápisu.
Jak již starostka informovala, proběhlo jednání se
záchrankou, kde byl pronájem předběžně
schválen. Dle zákona je potřeba schválit záměr
pronájmu.
Usnesení č. 5 – 18/4/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje záměr pronájmu prostor
k podnikání v budově IZHS, Roztoky č.p. 275,
270 23 Křivoklát, o celkové rozloze 250 m2 dle
schématu budovy, které bude přílohou zápisu.
Pro: 5 Proti: 1 (Ing. Melč)
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

4. Pozemkové záležitosti
4.1. Pacht pozemku p.č. 262/6
Záměr na propachtování pozemku byl vyvěšen na
úřední desce od 8. 3. 2018 do 6. 4. 2018.
K záměru obec obdržela žádost paní Mgr. Elišky
Ryvolové za nabídkovou cenu 2 000 Kč/rok nebo
na dlouhodobý pronájem na 5 let za 5 000 Kč.
Pozemek bude využit pro pastvu koní. Starostka
doporučuje schválit pacht na 1 rok.
Usnesení č. 4.1 – 18/4/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje pronájem pozemku p.č.
262/6 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu o výměře
9890 m2 paní Mgr. Elišce Ryvolové, bytem
Roztoky 261, 270 23 Křivoklát, nar. 11. 2. 1988
za částku 2 000 Kč za rok. Smlouva o pachtu
pozemku bude uzavřena na jeden rok do 31. 5.
2019.
Pro: 5
Melč)

Proti: 0

Paní starostka se ptá Ing. Melče, co se mu nelíbí
na formulaci usnesení, proč hlasoval proti?
Ing. Melč nesouhlasí se současným uspořádáním
prostoru v hasičárně, prý ten, kdo to takto
vymyslel, je hlupák. Pokud to byla paní starostka,
říká jí to tímto z očí do očí. Původní uspořádání
bylo mnohem lepší, současné je akcí proti němu a
to je zvrhlost. Tímto rozhodnutím se Spolek
dobrovolných hasičů v Roztokách likviduje.
Prvotní záměr při stavbě budovy byl vyhovět
hasičům, poskytnout jim velkou zasedací
místnost, současným uspořádáním o ni přicházejí.
Paní starostka na to reaguje, že zásadní bylo
především najít řešení, které by umožnilo
hasičům i záchrance využívat prostory tak, aby
hasiči i záchranka měli vlastní soukromí, s tím se
v původním projektu nepočítalo. Jediné řešení,
jak zachovat soukromí i původní prostory, bylo
postavit venkovní schodiště za odhadovanou cenu
půl milionu korun. Toto řešení by bylo náročné
nejen finančně, ale i na realizaci, musela by se
např. rozebrat střecha.
Pan Prokůpek znovu připomíná, že logické řešení
by bylo původní projekt naplánovat tak, aby oba
subjekty měly soukromí, byly oddělené, a to se
nestalo. Jediný, kdo nyní protestuje, je pan Melč,
ani hasiči nemají zásadní námitky.

Zdržel se: 1 (Ing.

Usnesení bylo schváleno.
4.2. Odkup pozemku p.č. st. 609
Pozemek o výměře 29 m2 se nachází pod garáží,
která je ve vlastnictví někoho jiného. Vzhledem
k nemožnosti jinak pozemek využít, navrhuje
paní starostka jeho prodej.
Ing. Melčovi se nelíbí formulace první věty, pan
Prokůpek vysvětluje, že je to takto v pořádku, jde
o záměr, který se musí ze zákona vyvěsit.
Starostka dodává, že se nyní neřeší prodej, ale
záměr.
Usnesení č. 4.2 – 18/4/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje záměr prodeje pozemku
p.č.st. 609 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu o
výměře 29 m2.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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Ing. Melč opakuje, že postavit venkovní schodiště
by nebyl žádný problém, cena se mu zdá
přemrštěná. Ke stavbě schodiště prý není vůle.
Starostka dokládá, že před rozhodnutím o nabídce
záchrance nechala za deset tisíc korun zpracovat
projekt na venkovní schodiště. Navíc sousedé by
se stavbou schodiště nesouhlasili, stanoviska má
k dispozici.
Pan Pokorný k tomu říká, že hasiči by si
samozřejmě přáli pro sebe více prostoru, na
velkou zasedačku se těšili. Ale berou stávající
řešení situace jako nutný kompromis. Záchranka
trvala na tom, aby přes jejich prostory nikdo
nechodil, soukromí potřebují, a hasiči to chápou.
Na novou hasičárnu čekali 20 let, jsou rádi, že
jsou konečně ve svém i za tu cenu, že o velkou
zasedačku navrhovaným rozdělením prostoru
přijdou. Chtějí hlavně už normálně fungovat.
Ing. Melč opět kritizuje odmítnutí stavby
schodiště, peníze jsou a nic se prý pro obec
nedělá.

Na obvinění pana Melče, že auto nevypadá na
totální škodu, starostka odpovídá, že o totální
škodě rozhodla pojišťovna.
Pan Prokůpek připomíná, že auto bylo 8 let staré,
za 130 000 by se asi ani neprodalo. De facto je
pro obec výhodné se ho takto zbavit. Na auto se
byl podívat automechanik a opravu odhadl na
80 000.
Ing. Melč je toho názoru, že auto mohlo po
opravě ještě sloužit obci k jiným účelům, v autech
se prý vyzná a toto není na totální škodu.
Starostka ukončuje téma s tím, že pro obec je
finančně nevýhodné kupovat nové auto a ještě dát
opravit za 80 000 havarované.
Usnesení č. 6 – 18/4/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje nákup nového obecního
automobilu v částce do 330 000 Kč.
Pro: 5
Proti: 1 (Ing. Melč)
Zdržel
se: 0
Usnesení bylo schváleno.
7. Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
7.1. Hospodaření obce
Příjmy: 1–3/2018 v částce 4 138 343,98 Kč
Výdaje: 1–3/2018 v částce 2 103 388,60 Kč
Stav účtu k 18. 4. 2018 je:
u ČS 4 864 010,50 Kč
u ČNB 12 253 005,98 Kč

6. Obecní automobil
Dne 7. 3. 2018 měla starostka havárii, do
protisměru jí vjelo auto, skončila v příkopě.
Pojišťovna označila vozidlo za totální škodu a
ohodnotila vozidlo před havárií na částku 130
tisíc Kč. Po prodiskutování se zastupiteli většina
navrhla koupit vozidlo nové. Pojišťovna vyplatila
část z hodnoty vozidla a další část bude uhrazena
po prodeji vraku. Starostka oslovila 5
autorizovaných prodejců automobilů a rozhodla
se pro koupi českého vozu, Škody Fabie.
Protože se s nákupem nového vozidla nepočítalo
v rozpočtu, zastupitelé jeho nákup musejí
odsouhlasit a následně odsouhlasit rozpočtovou
změnu.
Ing. Melč: Kdo rozhodl o koupi nového vozu?
Starostka odpovídá, že komunikace mezi
zastupiteli probíhala e-mailem a bylo to
projednáno na schůzi zastupitelů po jednání se
záchrankou. Ing. Melč: Na základě čeho padlo
rozhodnutí? Paní starostka ráda lže a podvádí –
Ing. Melč nevěří starostce, že nehoda proběhla
tak, jak říká. Byl se na auto podívat, v jakém je
stavu. Starostka prý jezdí agresivně, a proto měla
nehodu.

7.2. Rozpočtová opatření na vědomí
Dne 8. 3. 2018 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 1/2018, které se týkalo
navýšení rozpočtu o částky:
1) 1 025 700 Kč – příspěvek na výkon veřejné
správy, v příjmech pol. 4112 – nedaňové
transfery
ze státního rozpočtu a ve výdajích:
20 000 Kč na § 3113 – ZŠ
2 400 Kč na § 3612 – bytové hospodářství
38 000 Kč na § 3636 – územní rozvoj
60 000 Kč na § 3722 – odpadové hospodářství
905 300 Kč na § 6171 – správa
2) 67 640 Kč – daň z příjmů právnických osob
(daňové přiznání za obec), v příjmech pol. 1122 –
daň
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z příjmů právnických osob a ve výdajích § 6399 –
ostatní finanční operace
3) 19 326,79 Kč – dotace na volby prezidenta, v
příjmech pol. 4111 – neinvestiční transfery
z všeobecné pokladny a ve výdajích částka 16
722,79 Kč na § 6118 – volba prezidenta a částka
2 604 Kč na § 6171 – správa.
Ostatní převody v rámci paragrafů
Dne 26. 3. 2018 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 2/2018, které se týkalo
převodu částky 2 000 Kč z § 6171 – správa na §
3612 – bytové hospodářství.

Starostka nechává na zvážení zastupitelů, zda:
Schválit – realizaci stavby
Schválit – podání žádosti o dotaci
Schválit – podíl na vlastních prostředcích
z rozpočtu.
Projekt je k nahlédnutí, odhad nákladů na stavbu
je 1 800 000 Kč, na dalším zasedání se případně
rozhodne, zda se projekt bude realizovat. Paní
starostka dodává, že je důležité, z jakých
prostředků by projekt byl financován, jaká by
byla výše dotace (jaký dotační titul). Není jisté,
zda projekt nějakou dotaci získá.

Oprava rozpisu rozpočtu: částka 907 904 Kč z §
6171 org. 57 na § 6171.

9. Různé
9.1. Kontroly
Dne 5. 4. 2018 byl proveden přezkum
hospodaření obce Roztoky. Přezkum neshledal
nedostatky. Jeho výsledek bude součástí
Závěrečného účtu, který bude zastupitelstvo
schvalovat v červnu.
Kromě toho v únoru proběhla kontrola od
Všeobecné zdravotní pojišťovny 6/2013 –
12/2017, v březnu od ČSSZ 1. 5. 2015 –
31.12.2017 a tento týden od hasičů na
připravenost pro krizové situace. U všech kontrol
nebyly zjištěny nedostatky.
V dubnu proběhla ještě kontrola u PO, tj. u školy.
Zde kontrolní komise také neshledala nedostatky.
Kromě jiného byla provedena kontrola
inventarizace majetku a doložení přílohy č. 1 ke
zřizovací listině - Seznam movitého a nemovitého
majetku. Vzhledem k tomu, že zřizovací listina
má již dva dodatky, bude s největší
pravděpodobností aktualizována.
Pan Mgr. Vostatek doplňuje, že se kontroly ve
škole spolu s paní Číhařovou zúčastnil, paní
Egertová s paní Bulantovou velice vstřícně
odpovídaly na kladené otázky. Upozornil
zastupitele na to, že rozvody vody ve škole jsou
ve velmi špatném stavu.
Paní Bulantová popisuje, že některé trubky jsou
prasklé, mnohé úseky v havarijním stavu. Škola
má již 35 let původní kovové potrubí, s paní
ředitelkou navrhují problém řešit novými rozvody
vody. Paní starostka se ptá, zda se tam už byla
podívat nějaká firma, má sama zájem stávající
stav vidět. Paní Bulantová zatím oslovila pana

Usnesení č. 7.2 – 18/4/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 1/2018 a 2/2018, která jsou přílohou tohoto
zápisu.
Pro: 5
Proti: 0 Zdržel se: 1 (Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.
7.3. Rozpočtová opatření ke schválení
Návrh rozpočtového opatření č. 3/2018:
Převod částky 330 000 Kč z § 6171, pol. 5901 –
nespecifikované rezervy – správa na § 6171, pol.
6123 – dopravní prostředky – správa na koupi
nového auta.
Usnesení č. 7.3 – 18/4/2018: Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018, které
je přílohou tohoto zápisu.
Pro: 5
Proti: 1 (Ing. Melč) Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
8.
Revitalizace
malé
vodní
nádrže
v Chaloupkách
Byl dokončen projekt na revitalizaci malé vodní
nádrže u budovy IZHS. Projekt zachovává
současné rozložení nádrže, navrhuje udělat nové
zídky, přepad a úpravu dna tak, aby se voda
udržovala v nádrži. Voda do nádrže je svedena
z budovy a z okolních pozemků a bude převážně
zásobena dešťovou vodou.
V rozpočtu nejsou pro realizaci projektu
prostředky vyčleněny.
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instalatéra Bekeho, bude oslovovat další
z dojezdového okolí.
Paní starostka upozorňuje, že pokud se rozvody
vody budou opravovat, tak je nutné vše
naplánovat v součinnosti s opravou osvětlení ve
škole.
Pan Vostatek připomíná ještě jeden problém,
další havárii v kuchyni. Paní Bulantová dodává,
že se jednalo o potíže s plotýnkami a že náklady
na opravy ve školní kuchyni jsou opravdu vysoké.

9.3. Sídliště
Jak si mnozí všimli, na sídlišti jsou vyznačené
čáry. Bylo zde provedeno zaměření vodovodu a
kanalizací a dalších sítí. Zaměření bude využito
při zpracování studie veřejného prostranství
kolem bytových domů, kterou obec zadala ke
zpracování. Jedná se o celkovou revitalizaci
sídliště, a to parkovacích stání, chodníků a zeleně.
Na sídlišti bylo také zkontrolováno dětské hřiště.
V protokolu o kontrole byly zaznamenány některé
závady, které budou muset být odstraněny. Hlavní
nedostatek je, že kačírek kolem některých prvků
neodpovídá normám a bude muset být vyměněn
za drobnější. Pan Mgr. Vostatek navrhuje
vyměnit kačírek za tartan. Sportovní plocha
s florbalovými brankami byla shledána jako
vyhovující, což potěšilo pana zastupitele Jiráska,
protože branky vyrobil.
Starostka si postěžovala na nerespektování výzvy
k odstranění vozidel před čištěním vozovky, které
bylo nezbytné. Neukáznění občané svá auta
nechají stát na komunikaci a obec pak zbytečně
řeší stížnosti, na které nemůže být brán zřetel,
protože výzva je vždy vyvěšena včas. Pracovníci
obecního úřadu už nebudou po neukázněných
lidech dodatečně uklízet prostor pod jejich
neodstraněnými auty. Příště to bude řešeno jiným,
důraznějším způsobem.
Stejně tak je problémem parkování na trávnících.
Bohužel hodně lidí zaparkuje i na ještě
nezničeném trávníku vedle domu, aniž by se
pokusili najít volné parkovací místo. Paní
starostka nechala instalovat u domu č. p. 212 před
trávníkem u altánu zábranu, protože toto místo
není parkoviště. Zábranu vzápětí někdo poničil.
Pan Mgr. Vostatek zábrany nepovažuje za
rozumné, musely by se dát na víc ploch, kde se
nyní parkuje, avšak parkovacích míst je málo.
Paní starostka reaguje, že na trávníku před
altánem by se opravdu parkovat nemělo, proto
obec instalovala zábranu právě tam. Trávník před
altánem není parkovací plocha.
Paní Šedivá říká, že byla často svědkem
lhostejnosti vůči dosud celistvým zeleným
plochám, kdy řidič zaparkoval na trávníku u
domu, i když v tu chvíli na silnici nebo na
parkovišti před domem bylo volné místo. Chápe,

9.2. Knihovna
V knihovně byly kompletně zaevidovány všechny
publikace do elektronické evidence knihovního
systému. Knihovna v Roztokách dlouhodobě
spolupracuje
se
Středočeskou
vědeckou
knihovnou v Kladně, která bude předkládat
projekt k dotačnímu řízení v programu VISK3
s názvem projektu „KOHA pod jednou střechou
v knihovnách kladenského regionu“. Roztocká
knihovna byla pro své dobré hodnocení mezi
knihovnami regionu vybrána jako jedna ze 7
knihoven, která bude do systému připojena
v první fázi. Zapojení knihovny bude zdarma.
Předpokládaný termín pro připojení knihovny
v Roztokách do jednotného knihovnického
systému KOHA je v říjnu 2018.
Kromě toho se 7. 6. 2018 do roztocké knihovny
přijedou podívat na exkurzi členové Svazu
knihovníků a informačních pracovníků, kteří také
navštíví knihovnu v Lánech, která je u Muzea
TGM, a knihovnu v Rakovníku.
Paní starostka k tomu ještě dodává, že je na
knihovnu v Roztokách hrdá, je výborně vedená a
má skvělé výsledky. Děti i dospělí ji navštěvují
rádi, je vlastně takovým roztockým komunitním
centrem. Pan Mgr. Vostatek dodává, že ačkoli
není velkým zastáncem dotací, v případě
knihovny by dotace velmi podporoval. Navrhuje
například zaplatit roztockým občanům členské
příspěvky. Uvedl, že je to gesto, které může
přispět k uvědomění si podstatných věcí. Paní
starostka odpovídá, že je to určitě ke zvážení, vše
promyslí. Paní Bulantová navrhuje nakupovat do
knihovny více knih.
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že parkovacích míst je málo a že některé trávníky
jsou parkováním tak zničené, že se už staly
parkovacími místy. Vadí jí parkování na místech,
která jsou dosud souvisle zelená. Nebo přejíždění
autem přes trávník pro zkrácení cesty na silnici.
Pan Bulant vysvětluje, jak to chodí při parkování,
najít parkovací místo je někdy komplikované. Pan
Jirásek potvrzuje zkušenost paní Šedivé.
Nová studie bude řešit i parkovací místa na
sídlišti, budou vybudována nová. Poté již nebude
tolerováno parkování na trávnících, toto bude
postihováno. Starostka bohužel nevidí jiné řešení
proti lenosti a lhostejnosti k životnímu prostředí.
Zeleň sídliště bude revitalizovaná dle návrhů
v projektu, kácet stromy bude možné jen
výjimečně a pouze se souhlasem obce.
Situaci s parkováním zatím není možné striktně
řešit před dokončením revitalizace sídliště, toho si
je paní starostka vědomá. Až bude parkovacích
míst více, na trávnících vedle domů se parkovat
nebude.

pokračuje až do školky. V letošním roce tedy
rekonstrukce s největší pravděpodobností nebude
zahájena. Kabel se bude překládat zároveň s
výstavbou nové trafostanice.
9.6. Čistota v obci
Akce Ukliďme Roztoky
Pět lidí a jedno dítě posbírali cca 80 kg odpadu.
Uklízelo se hlavně pod silničním mostem, kde
bylo nepořádku nejvíc, a podél řeky, kde byla
situace lepší. Paní starostka hodnotí akci dobře,
podala o ní hlášení na portál Ukliďme Česko.
Paní Bulantová informuje, že i škola bude uklízet,
začne se školní zahradou.
Akce Čistá Berounka
Bylo vyčištěno 37 km břehů, o akci vyšla tisková
zpráva. Paní starostku mrzí, že obec na tuto akci
nepřispěla, pan Melč podotýká, že je to ostuda,
paní starostka souhlasí. Akce probíhala i
v katastru Roztok, přispět finančně se mělo. Ve
zprávě jsou zveřejněná jména obcí, které akci
podpořily. Tato akce se zřejmě konala naposledy.
Paní starostka cituje z tiskové zprávy, na akci
přispělo 6 obcí z celkem 16 oslovených.
V tiskové zprávě je také uvedeno, že jedna obec
nabídla finanční pomoc dodatečně, a tou obcí jsou
Roztoky. Pan Prokůpek se dotazuje, proč tedy o
finančním příspěvku zastupitelstvo hlasuje na
zasedání, a uvádí, že dle předchozí informace o
počtu přispívajících obcí se Roztoky nemají za co
stydět, když obec příspěvek neposkytla. Starostka
vysvětluje, že považuje za lepší nechat finanční
podporu odhlasovat zastupiteli, a v kompetenci
starostky je pomáhat takovým akcím, i když
žádost o příspěvek byla zastupiteli zamítnuta.
Považuje to za správné i proto, že řeka se čistila
také v katastru Roztok.
Odvoz bioodpadu
Obec není schopná vyvézt bioodpad vlastními
silami, toto zajišťuje svozová firma, která určuje
termíny odvozu. Obec nemůže termíny ovlivnit,
je plně závislá na svozové firmě. Starostka
informuje, že kontejnery jsou po obci umístěny
v závislosti na odvozu bioodpadu svozovou
společností.Zákaz ukládání větví, trávy nebo
jiného bio odpadu za penzion Ludmila!

9.4. Kuchyně ve školce
Byl dokončen projekt na kuchyň ve školce a
rozeslány dopisy na získání stanovisek dotčených
orgánů.
Ing. Melč si stěžuje, že paní starostka nebyla
v úřadě, když si byl pro podklady, o které
v souvislosti s kuchyní žádal k nahlédnutí.
Starostka považuje za nedorozumění, že se
minuli, zřejmě byla na jednání. Předpokládala, že
se s ní pan Melč předem domluví, kdy si pro
materiály přijde. Ing. Melč reaguje velmi
podrážděně, napadá starostku za nespolehlivost a
zapisovatelku za neschopnost. Zapisovatelka se
brání mírným sarkasmem, paní Bulantová
všechny napomíná, aby se k sobě chovali hezky.
Zvláště jí vadí, že zapisovatelka sarkasticky
reagovala na útoky Ing. Melče. Zapisovatelka se
brání, že měla plné právo se proti agresivnímu
chování Ing. Melče ohradit.
9.5. Jednota
Zahájení rekonstrukce zřejmě bude muset být
odloženo. Nebylo vydáno povolení od ČEZu k
zahájení prací v ochranném pásmu kabelu
elektrického vedení, který vede pod prodejnou a
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Větší větve je možné vozit do sběrného dvora, ale
už nic nevyvážet za Ludmilu, prostor tam je už
vyčištěný.
Odpadky kolem cest
Paní starostka apeluje na občany, aby jim záleželo
na čistotě v obci a nenechávali vše na
pracovnících obecního úřadu, kteří se o čistotu
v obci starají. Každý by měl dbát na to, aby obec
byla čistá a odpadky se neválely na zemi, na
odpadky jsou v obci koše. Dětem je třeba toto
připomínat, hodně odpadků bývá na cestě ke
škole a u autobusové zastávky.
Svoz velkoobjemového odpadu
Paní starostka se moc omlouvá za zrušení
termínu, vozidlo na přepravu kontejneru nebylo k
dispozici. Nový termín svozu velkoobjemového
odpadu byl stanoven na 18.–20. května.

chemická kanalizace byla zrušena. Paní starostka
byla na jednání v Permonu, a oslovila úřad, který
tuto stavbu povoloval. Na jednání bylo řečeno, že
stavba je Permonu, nikoli obce, a Permon
chemickou kanalizaci nechce zrušit. Prověřování
probíhá.
Roztocké listy
Zastupitelé se domluvili, že RL se budou vydávat
vždy se zápisem, ale termíny vydání budou různé,
podle termínů zasedání zastupitelstva. RL jsou
občasník, tedy tiskovina s nepravidelným
termínem vydání. Budou vycházet vždy cca 14
dní po zasedání.
Veřejný internet v obci
Proběhla diskuze o tom, zda v Roztokách zřídit
veřejný internet. Starostka do příštího zasedání
zjistí podrobnější informace, aby se zastupitelé
mohli rozhodnout, zda instalace veřejného
internetu bude pro občany Roztok přínosná.
Snahou státu je zavést do každé obce internet,
paní starostka by byla pro, zastupitelé se
rozhodnou na příštím zasedání po předložení
podrobnějších informací.

9.7. Akce v obci
30. 4. – Pálení čarodějnic: od 20 hod. na louce
nad vodojemem
12. 5. – Máje: od 14 hod. u Zlejciny před domem
č. p. 144
2. 6. – Dětský den: od 13.30 hod. na hřišti u jezu
10. 6. – Koncert členů České filharmonie a pan
Josef Somr: Kostel Sv. Petra, Křivoklát, od 19
hod.
Paní starostka se ještě vrací k čistotě v obci a
apeluje na občany, aby si na slavnostní Máje
uklidili před svými domy, za vstřícnost děkuje,
přála by si, aby obec byla na Máje čistá opravdu
všude. Průvod půjde i do Chaloupek.
O Májích v obci Roztoky se letos bude natáčet
dokument. Starostka vyzývá pamětníky, přímé
účastníky Májů v minulosti, kteří by mohli
k tématu něco říci nebo měli k nahlédnutí dobové
fotografie, ať se jí ozvou do 3. 5. 2018.

11. Usnesení a závěr
Na závěr paní starostka požádala návrhovou
komisi o vyjádření, zda bylo hlasováno o všech
návrzích na usnesení. Členové návrhové komise
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 9 návrhů na usnesení, nebyl
schválen 1 návrh na usnesení.
Paní starostka poté poděkovala všem přítomným
za účast na veřejném zasedání Zastupitelstva obce
Roztoky a ukončila jednání ve 20.30 hod. Sdělila,
že další veřejné zasedání je předběžně
naplánováno na úterý 22. 5. 2018 v 17.30
v zasedací místnosti OÚ Roztoky.

9.8. Výběrové řízení na pozici ředitele
(ředitelky) školy
Byly podány dvě přihlášky, zatím není možné
zveřejnit jména. Ing. Melč se ptá, kdy bude příští
zasedání komise, starostka odpovídá, že ani toto
nemůže sdělit, podepsala mlčenlivost. Na složení
komise se mlčenlivost nevztahuje, starostka
vyjmenovává členy. Ing. Melč se ptá, zda se o
tomto výběrovém řízení bude jednat na
zastupitelstvu, starostka odpovídá, že ne dříve,
než bude znám výsledek, pak samozřejmě ano.

Další Roztocké listy vyjdou na přání občanů až
po vyhotovení zápisu z květnového veřejného
zasedání zastupitelstva obce Roztoky. Roztocké
listy vydáváme pravidelně, tak jak jsou
registrovány u Ministerstva kultury (tzn. jako
obecní zpravodaj s periodicitou 12 x ročně – u
periodicity je nutné číselné vyjádření, pojmy jako
občasník, či nepravidelné, nelze použít. ( dopis
z 12.3.2018)

10. Diskuze
Chemická kanalizace
Ing. Melč se ptá na chemickou kanalizaci, zda
v této věci jsou nějaké nové informace. Chce, aby
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„Není krásné být dítětem, je krásné myslit na dobu, kdy jsme byli dětmi.“
Cesare Pavese

Vítání občánků
V sobotu 21.4.2018 jsme po roce opět přivítali do obce Roztoky nové občánky. Letos jsme jich vítali 6.
Dva mladé pány a čtyři malé slečny. I tak školková místnost praskala ve švech, protože malí občánkové
měli velmi početný doprovod a jejich slavnostní chvíli si nenechali ujít rodiče, babičky, dědečkové, tetičky,
bratránci a sestřenky a další příbuzní. Ani krásné počasí je nenalákalo na jinou akci a tak jsme mohli zapsat
do knihy o uvítání
do života princezny
Amálku Krobovou,
Aničku Krobovou,
Ninu Holou, Tinu
Buchač a prince
Jakuba Miesbauera
a
Luboše
Matějoviče. Celou
akcí nás provázela
hudbou a písní
slečna
Aneta
Masarovičová,
pomohly jí děti
z mateřské školky
pod vedením paní
učitelky
Fuxové,
která
s nimi
předvedla, co se ve
školce naučily, a
vše nám fotil na
svůj fotoaparát pan Milan Bednařík. Paní starostka svým proslovem uvedla děti slavnostně do života
v obci, popřála jim do života hodně radosti a malí občánci ji za to odměnili krásným hudebním
vystoupením, jaké se jen tak neslyší. Pravda, ještě budou muset trochu trénovat, aby mohli dál koncertovat,
ale s tím už jim určitě někdo rád pomůže, hlásky mají silné.  Vysloužili si za to dřevěné kostky, pamětní
listy a unikátní stříbrné mince, které pro obec opět zhotovila Historická mincovna Bohumila Štěpánka
v Jablonci nad Nisou. Pro maminky byly nachystány kytičky, tentokrát překrásné kaly. O odměnu nebyly
ochuzeny ani holčičky z mateřské školky, které nám zazpívaly a zarecitovaly. Dočkaly se zaslouženého
potlesku a bonbonků. Vždyť místo toho, aby trávily krásné sluneční odpoledne venku na hřišti nebo třeba
na zmrzlině, přišly nás potěšit svým uměním do školky, aby nám všem udělaly radost.
Malí občánci si prožili tento den každý po svém – Nina nám chvilku usnula, Amálka se těšila na svačinku,
Jakub zkoušel u židličky, jestli ho udrží nožičky, malá Tina, jako nejmladší z občánků, zatím úplně
nevnímala, co se kolem ní děje, ale třeba Luboš se aktivně zajímal o své budoucí kamarády i vše okolo něj.
Anička si užívala maminky a my jsme byli moc rádi, že všichni přišli. Děti byly slavnostně oblečeny a moc
jim to slušelo.
Moc děkujeme všem za příjemné sobotní setkání, malým občánkům přejeme, ať se jim v obci líbí a
doufáme, že tady prožijí krásné a veselé chvíle, že si najdou kamarády a třeba se za pár let do školky vrátí,
už nejen jako pouzí návštěvníci, ale jako přijaté školkové děti. Doufám, že se akce našim návštěvníkům
líbila, a že nám do Roztok přibydou i další novorozenci, které budeme moci v budoucnu přivítat.
foto: Milan Bednařík

IV
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NA JAŘE ZASE V PLNÝCH OTÁČKÁCH
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Měsíc březen zakončili roztočtí hasiči po zásahové stránce ve čtvrtek 29. v podvečer, kdy je KOPIS
v Kladně vyslalo na odstranění kořene s kusem kmenu, který se zřítil z prudké stráně na úzkou silnici
směrem na Karlovu Ves. Hasiči nejprve odřízli asi dvoumetrový zbytek kmenu vzrostlého smrku a poté
těžký kořenový bal s kamením pomocí zásahového vozidla odtáhli mimo vozovku. Po uklizení kamení a
listí z vozovky se vrátili zpět na svojí základnu.
Ve středu 4. dubna v prosluněném podvečeru vyjížděli naši hasiči na pomoc seniorce, která se svým
osobním vozidlem sjela k potoku a narazila do stromu napůl cesty mezi přehradou Klíčava a Zbečnem.
Roztočtí hasiči na místě nejprve pomohli roztockým záchranářům s naložením lehce zraněné ženy do
sanitního vozidla a následně ve spolupráci s kolegy
ze Stochova provedli protipožární opatření. Místo si
poté převzali dopravní policisté k vyšetření příčiny
dopravní nehody.
O dva dny později krátce po poledni požádalo
roztocké hasiče o pomoc operační středisko znovu.
Tentokrát měli jet do Nezabudic, konkrétně
k Rozvědčíku, kde se na silnici zřítil strom a
blokoval průjezd vozidel. Než ale stačili hasiči
opustit naší obec, strom odstranil některý
z projíždějících řidičů, který si s sebou vezl
potřebné vybavení. Hasiči se tedy vrátili bez práce
domů. Za další dva dny, v neděli večer, opustili naši
hasiči obec znovu. To když v Račicích vzplálo u
rodinného domu osobní vozidlo. Roztocká Tatra
dorazila na místo jako první. To už Škodu Felicia
zachvátily plameny kompletně a ohrožovaly i
blízkou dřevěnou garáž a pergolu. Hasičům se je
podařilo rychle zkrotit a objekty vedle vozidla
ochránit. Z vozidla zbyla bohužel jen hromada
plechu.

foto archiv hasiči
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K dalšímu požáru je KOPIS povolalo v pátek 20. dubna odpoledne. Nad železniční zastávkou Chlum
vzplanul lesní porost a v suchém a poměrně teplém počasí hrozilo jeho rychlé šíření. Proto byly na místo
povolány, kromě roztocké, i dalších jednotky hasičů z blízkého i vzdálenějšího okolí. Díky rychlému
zásahu ve strmé stráni se plameny nestačily příliš rozšířit a do setmění se podařilo požár zlikvidovat.
Pomohl tomu i vrtulník LZS PČR z Prahy.
Zatím naposledy vyjížděli roztočtí hasiči s místními policisty v úterý 24. dubna v šest hodin ráno
k padlému stromu přes silnici z Malé Bukové do Městečka. Podobně jako v případě Nezabudice někdo
poměrně mohutný strom před jejich příjezdem rozřezal a odstranil mimo vozovku. Hasiči už jen zametli
listí a piliny a vrátili zpět na svojí základnu. Kromě tzv. ostrých zásahů v pátek 6. dubna ve spolupráci
s Obcí Roztoky provedli mytí místních komunikací na roztockém sídlišti a 12. dubna otevřeli na osobní
žádost majitelky zabouchnuté dveře do bytu na místním sídlišti.
Školení a cvičení:
31. března a 21. dubna

Cyklické školení strojníků v Rakovníku

Cyklické školení velitelů v Rakovníku

7. dubna
7. – 8. dubna
Berouně

Cyklické školení vyprošťování u dopravních nehod v Králově Dvoře a

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ:
Sbor dobrovolných hasičů Roztoky si Vás dovoluje pozvat na tradiční společenskou akci pořádanou ve
spolupráci s Obcí Roztoky. Jedná se o:
PÁLENÍ ČARODĚJNIC,
které se uskuteční
V PONDĚLÍ 30. DUBNA 2018 OD 20:00 HODIN
na louce nad vodojemem.
Buřty pro účastníky zdarma, oheň pro jejich opékání a další občerstvení jsou zajištěny.
za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný

AKCE UKLIĎME ROZTOKY
I letos se u nás u příležitosti celostátní akce „Ukliďme Česko“ organizovalo uklízení obce. Bylo to v neděli
ráno 8.4.2018 od 9.00h. Ve složení zastupitelů paní Číhařové, pana Texla, pana Vostatka, mne a jedné
mladé občanky a dítka pana zastupitele jsme vyrazili na úklid pod silniční most. Je na pováženou, kolik
odpadků se v této lokalitě nacházelo. Troufám si tvrdit, že rozličný odpad pochází z odhazování odpadků
projíždějících aut. Posbírali jsme 5 pytlů odpadků a pokračovali jsme dál kolem řeky směrem k jezu. Zde
naopak musím říci, že lokalita je celkem udržovaná, odpadků bylo málo. Dalším místem úklidu byl obecní
les nad jezem, kde asi kdysi byla nějaká skládka, protože zde jsme posbírali hlavně sklo a porcelánové
střepy. Úklid jsme zvládli za 2,5 hodiny. Celkově bylo posbíráno 80 kg odpadků. Buřty, které byly pro
účastníky připravené k opékání, jsme si rozdělili a měli jsme dobrý pocit z toho, že jsme přispěli
k vyčištění míst, která nejsou frekventovaně navštěvovaná, ale patří k naší obci a vytváří obrázek o její
čistotě.
Lenka Peterková
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Jaro ve školce
Jaro už je v plném proudu, však jsme ho s dětmi přivítali lidovým zvykem vynášení Moreny. V naší
mateřské škole se zaměřujeme na přirozený způsob života na vesnici, kdy přibližujeme dětem lidové
tradice a zvyky. I letos jsme si připomněli lidový zvyk „Vynášení Moran“, kdy se loučíme se zimou a
vítáme jaro. Na tento den se děti se svými učitelkami pilně připravovaly, vyráběly Smrtky – symboly zlé
zimy a učily se lidová říkadla a písně. Děti oblečené ve staročeském oblečení za recitace říkadel „Zimo,
zimo táhni pryč“, i „Nesem, nesem
Smrtku“ prošly Roztokami až na most
řeky Berounky. Z mostu za pokřiku
„Hež, hež, hež a do vody běž“ postupně
vhodily smrtky do řeky a s radostí
sledovaly, jak je voda unáší pryč. Pak už
se sluníčkem přivítaly jaro písní „Přišlo
jaro do vsi“. Sluníčko nás v dubnu
opravdu hladilo svými hřejivými
paprsky a my jsme se mohli vydat na
první jarní turistické výlety a hlavně
využívat naší školní zahradu s novými
herními prvky. Teď už si všichni jen
přejeme, aby byl dostatek vláhy, příroda
nestrádala a mohla nás těšit, nejen svoji
krásou, ale i produkty na polích, zahradách i v sadech.
Přípravu na Velikonoce si děti také pěkně užívaly. Vyráběla se velikonoční přáníčka, výzdoba i dárky,
selo se osení, učili jsme se známé i méně známé koledy, malovala se vajíčka. Každým rokem před
Velikonocemi se sejdou v naší mateřské škole rodiče a děti, aby si společně vyrobili velikonoční dekorace.
Nejinak tomu bylo i letos, kdy přišli všichni, kteří měli chuť tvořit, nebo jen radit svým dětem, či vzájemně
se více poznat. Paní učitelky připravily vše potřebné, předvedly hotové výrobky, a tak podnítily fantazii a
tvořivost rodičů a dětí. Všichni se pustili s chutí do práce. Pletly se pamihody, zdobily se kraslice a
vyráběly vkusně nazdobené výrobky z proutí, věnečky, větévky aj. Moc děkujeme mamince Vašíka a
Šimona Nováka za krásný zdobící materiál, kterého všichni se svojí vlastní tvořivostí využili. Paní učitelka
Fuxová napekla pro děti velikonoční perníky a připravila vše potřebné pro jejich zdobení. Děti si perníčky
nazdobily a hlavně si na nich hned pochutnaly. Byly výborné! Společné odpoledne proběhlo v tvořivé
pohodové atmosféře a všichni si odnášeli domů půvabné velikonoční dekorace.
Pěkné slunečné počasí provázelo děti na pohádkové cestě, kdy hledaly velikonočního zajíčka. Děti se na
něho moc těšily a byly zvědavé, jaké překvapení pro ně chystá. S chutí plnily všechny připravené úkoly,
které na cestě nacházely. Mezi ty nejtěžší patřilo vázání kličky či pojmenování domácích zvířat a jejich
mláďat. Všechny děti nakonec úkoly splnily, zajíce našly v útulné zahrádce u Ptáčků a dočkaly se i pěkné
odměny za svoji snahu. Zelí a mrkev od zajíčka všem moc chutnala. Radost měli všichni i z nových knih,
které jim zajíček předal.
M.Sv.
Foto: archiv MŠ
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Ředitelka ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky stanovila termín zápisu na úterý 15. května 2018 od 15.00
do 17.00 hodin. Zápis se koná v budově mateřské školy Roztoky.
Bližší informace k zápisu najdete na webových stránkách školy: http://www.zsroztoky.com/files/2Informace-k-zapisu-do-M--2018.pdf

DEN ZEMĚ
V pondělí 23. dubna jsme v naší škole slavili Den Země. Nejprve jsme uklidili školní zahradu, posbírali
odpadky a šišky a pak už se věnovali zábavnější části. Utvořili jsme si trojice, putovali po stanovištích a
odpovídali na dvacet přírodovědných otázek. Mezi tím nám na zahradě „vykvetly“ barevné květiny ze
sladkých lízátek, která jsme si určitě všichni zasloužili.
O. Juráňová

ŠKOLA MÁ NAROZENINY…
Další z oslav 35. výročí vzniku ZŠ v naší obci byla Noc s Andersenem. Uskutečnila se v pátek 23. března a
letos jsme ji pořádali už po patnácté! Dětem se samozřejmě nejvíc líbila dobrodružná cesta nočními
Roztokami, ale spokojeny byly i s předčítáním, povedla se i tzv. Překvapeníčka (krátká vystoupení
jednotlivých tříd, do poslední chvíle pro ostaní utajovaná). Vyvrcholením se tradičně stalo Půlnočníčkovo
překvapení, tentokrát s klaunem Ferdou, kterého se mohli zúčastnit rodiče a sourozenci účastníků.
Brzy nás čeká další oslava, v tomto případě to bude novinka. Týdenní projekt CIRKUS VE ŠKOLE je
určen všem našim školákům a taky pětiletým dětem z naší mateřské školy. V týdnu od 7. do 11. května k
nám
zavítá
CIRKUS HAPPY
KIDS. Děti se na
jeden týden stanou
provazolezci,
kouzelníky, klauny,
žongléry, fakíry a
akrobaty.
Ti
nejmladší
budou
trénovat
černé
divadlo.
Vyvrcholením bude
představení
pro
rodiny
vystupujících a pro
širokou veřejnost.
Cirkusový
stan
bude postaven už v
neděli 6. května v
areálu ZŠ. Veřejné
vystoupení vypukne v pátek 11. května v 17 hodin. Tato akce je pořádána za finanční podpory Obce
Roztoky. Přijďte se pobavit, zasmát a fandit našim dětem.
Z. Janečková
15

100 LET ČESKÉ STÁTNOSTI
Středočeský kraj zahájil již na podzim roku 2017 projekt „100 let české státnosti ve Středočeském kraji“.
Projekt probíhá průběžně od listopadu 2017 do října 2018, kdy si připomeneme výročí 100 let od vzniku
samostatného Československa. K této slavnostní události by měla vyjít i knižní publikace. Prosíme tedy
všechny občany, kteří mohou přispět svými střípky – fotografiemi, vzpomínkami, znalostmi událostí,
příhodou, osobností, spjatou se vznikem státu, meziválečným obdobím, či má spojitost přímo s Roztokami
a okolím, aby se s námi o ni podělili donesením materiálů na obecní úřad, popsáním situace na e- mailovou
adresu, nebo dopisem odeslaným na adresu úřadu či vložením do schránky na připomínky. Všem moc
děkujeme za spolupráci. Obec Roztoky by v souvislosti s touto významnou událostí ráda uspořádala malou
výstavu, pokud bude mít k dispozici dostatek vhodného materiálu, např. dobových článků, fotografií,
popisy událostí od pamětníků, předměty spojené s touto událostí a vztahující se k Roztokám a okolí.
První vlaštovku už nám jeden občan Roztok zapůjčil a my se s vámi podělíme o jeden článek, který vyšel
ve Vlastivědném sborníku Rakovnicka s Křivoklátskem a Kralovicka s Manětínskem č.2, v ročníku šestém
v roce 1936. Majitel a vydavatel sborníku: Okresní osvětové sbory a učitelské organizace okresu
rakovnického a kralovického. Konkrétně se jedná o článek z novin sokolské mládeže, XXII. ročník, číslo 4
– Vzkříšení, ve sborníku strana 62 a 63. Jedná se o proslov tehdejšího ministra školství Dr. J. Krčmáře,
který byl přednesen 26. října 1935 ve školském rozhlase.
Doslovně citujeme otisknutý text:
ČESKOSLOVENSKÁ MLÁDEŽI!
Pozítří bude 28. října.
Prapory zavlají, československá hymna se rozlehne po všech vlastech československých. Radost zazáří ze
všech očí. Proč? Po sedmnácté oslavíme svátek svobody! Dne 28. října 1918 byla prohlášena samostatnost
republiky Československé. V ten den radosti nutno též vzpomínat. Tobě, Československá mládeži, která jsi
měla to štěstí, že jsi nezažila útlaku poroby, musím v tento den i mnoho připomenout.
Dne 28. října 1918 jsme nezískali svobodu svou po prvé. Ne. My již dávno před tím byli svobodni. Ba, my
jsme měli i slavné jméno v cizině. Již před staletími náš jazyk zněl slavně i na cizích dvorech královských
a knížecích. Panovník naší země býval rozhodčím ve sporech cizích králů a knížat.
Ale tu svobodu jsme potom ztratili. Cizí vládcové získali nad námi moc a tvrdě nás ovládali. Náš rodný
jazyk byl zatlačen z úřadů i ze škol…Zdálo se, že náš národ zhyne.
Pilnou prací našich obětavých národních buditelů a po nich velikého našeho presidenta Masaryka byl
zachráněn. Ačkoli sám vždy v nejvyšší míře miloval mír a přál si, aby všem národům byl vždy zachován,
přece se přiklonil k myšlence, že každý člověk a každý národ se musí bránit násilí. To je mravné a
spravedlivé. Řekl to velmi důrazně: „Žádám, abychom zlému odpírali…Zejména musíme odpírat každému
násilí, obzvláště útokům na život…V právu byli naši předkové, když do svého obranného boje táhli pod
vlajícími prapory, na nichž se skvělo jejich přesvědčení „Pravda vítězí!“
Ale náš velký president není jen člověk slov. To je muž činu. Když došlo k velikému boji, k světové válce,
kdy vaši otcové museli jít do boje po boku svých nepřátel a proti svým přátelům, poznal, že je potřeba
proměnit slova v skutek. Nelenil a učinil to. Nedbaje svého vysokého věku, jel do ciziny, spojoval národ a
tvořil legie. Jeho a naše legie napsaly na svůj prapor zase to krásné přesvědčení svých a našich předků
„Pravda vítězí“ a po vzoru svého velikého vůdce obětovaly vše…
Vyteklo mnoho drahé československé krve, než se splnil veliký sen našeho národa. Pravda zvítězila.
28. říjen nás osvobodil z poroby. Všechen lid jásal. A jeho vůdce president Masaryk? Poslal do své vlasti
svému lidu poselství: „Nezáleží jenom na tom svobodu získat, ale i na tom si ji udržet. Jak si ji udržíme?
Pořádkem a prací!“ A potom to ještě doplnil: „Úsilí národů po této válce jde k sbratření a to je náš cíl…ale
musíme mít armádu (vojsko), pokud ji mají všichni ostatní…Bude jen k obraně…Svého a sebe, svobody a
statků kultury (své vzdělanosti) budeme bránit vždycky se vší rozhodností a věřím, mužně a chrabře. Prostě
– nikomu se nedáme!“ A to jsem ti chtěl, československá mládeži, dnes 28. října říci.
Pamatuj si: Nesvornost, nepořádek, nedostatek ochoty k poctivé práci, nedostatek mužné odvahy nás kdysi
kladl v hrob – svornost, pořádek, práce a mužná odvaha bránit se i zbraní proti útisku nám ji udrží!
To je odkaz národu 28. října. To je přání našeho velikého presidenta Masaryka, jehož moudrost kéž ještě
dlouho řídí osudy našeho národa a státu pro dobro a štěstí nás všech.
A ten odkaz, to přání máte plniti i vy! Jak?
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Mějte se rádi, buďte poctiví, pracujte, učte se, uchovejte si zdraví a sílu, abyste byli schopni i obrany vlasti,
když by toho bylo potřebí! Tím uděláte radost našemu dobrému prezidentu Masarykovi, tím učiníte šťastnu
vlast – a sebe v ní.
28. říjen volá: „Československá mládeži, vzhůru! Do práce pro vlast a národ, pro nás – pro všecky!
Konec citace.
Oslavy české státnosti probíhají samozřejmě i na Pražském hradě, například výstavními projekty,
které vám představí osobnosti i předměty, které tvořily historii:
Labyrintem dějin českých zemí – Císařská konírna Pražského hradu 27. 2. – 30. 6. 2018
Doteky státnosti – Jízdárna Pražského hradu – 7.3. – 31.10.2018
Stráž na hradě Pražském – Tereziánské křídlo královského paláce – 28.6. – 31.10.2018
VÝZVA OBČANŮM! VYBERTE VHODNÉ MÍSTO PRO VYSAZENÍ PAMÁTNÉ LÍPY!
I naše obec se zapojí do oslav 100. výročí založení republiky. Přijímáme tipy na lokalitu
(veřejné prostranství), kde by bylo možné vysadit památný strom u příležitosti 100 let české
státnosti. Své tipy zasílejte písemně, mailem, nebo vhazujte do schránky na připomínky na obecním
úřadu do 30.6.2018. Za Vaši aktivní spolupráci předem děkujeme.

ČISTÁ BEROUNKA 2018
I v letošním roce proběhlo v sobotu dne 14.4.2018 tradiční čištění řeky Berounky, vlastně jejích břehů od
Zvíkovce po Roztoky. Dohromady se jedná o trasu cca 19 km, tzn. uklízeli jsme břehy o celkové délce
zhruba 38 km. Počasí nám letos opravdu přálo a v kempu na Zvíkovci se nás sešlo bezmála 100. Celou akci
měla opět na starost MAS Rakovnicko a opět nám velela a udílela pokyny Simona Dvořáková. Mimo
vodáků se sešlo i pěší komando a doprovodné vozy, které zajišťovaly první pomoc, odebírání plných pytlů,
proviant a taky vezly vodákům suché věci v případě nedobrovolné koupele. Letos se nám vymáchaly tři
posádky, nicméně je to nezlomilo a vydržely s námi až do Roztok. Hned ráno proběhla obvyklá prezence,
přebrání lodí, pytlů, rukavic, triček a samozřejmě sváči do lodi (bageta, jablko, voda). Nechyběla dobrá
nálada a objevila se spousta známých tváří, které s námi vyrážejí pravidelně každý rok.
Lidé se moc nepolepšili, a tak už ve Skryjích byl plný kontejner rozličného odpadu. Z důvodu časové
prodlevy jsme do Skryjí přesunuli i oběd – výborný guláš s chlebem. Bylo ovšem myšleno i na vegetariány
a celiaky, ti dostali speciální jídlo. K tomu pěkně nealko pivo, případně jiné nealko, podle toho, kdo co má
rád. Jako dezert pak úžasný kozí sýr z kozí farmy Skryje a také sušenky na doplnění energie. Po
zaslouženém poledním odpočinku se pokračovalo dále po řece. Společnost nám místy dělali bobři, nutrie a
taky příšerně otravné mušky.
Posbíralo se nepočítaně pet lahví, plechovek od piva, pneumatik, různých židlí, našly se nůžky na živý plot,
na loď se podařilo naložit i gauč, závoru a slunečník. Lidé jsou vážně nepoučitelní a dobrovolníci se činili,
co jim síly stačily. Všichni už jsme se těšili do Roztok na finálové posezení u ohníčku a buřtíků.
Odvážlivci si vyzkoušeli i jízdu na paddle boardu a zapůjčili jej i fotbalistovi z roztocké TJ, aby vlastními
silami vylovil míč ze zrádných vod řeky Berounky. Musím říct, že mu to šlo moc dobře. Vlastně všem, co
si to vyzkoušeli, nikdo se nevymáchal.
Akce byla velmi podařená a opět užitečná přírodě, bohužel má i vady na kráse, jak zmiňuje organizátorka
akce v tiskové zprávě, kterou si můžete přečíst zde: http://www.mas-rakovnicko.cz/cista-berounka/cistaberounka-2018-tiskova-zprava-2031cs.html
Vypadá to, že rozhodnutí Simči je nezvratné a tak se uvidí, zda se podaří akci organizovat i dále – záleží
hlavně na tom, jak se k tomu kdo postaví a převezme štafetu do dalších let. Možná se přidáte za rok i vy?
To se teprve uvidí, ale já osobně budu doufat, že společnými silami něco vymyslíme, a že se zas sejde parta
fajn lidí, kterým není lhostejná krajina v nádherném údolí Berounky, a zase si to užijeme. Tak ahoj v roce
2019!
IV
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Povodně zlobily předky odjakživa - III
O rok později prošla údolím potoka další povodňová vlna. Ve dnech 11. až 13. 3. 1940 došlo na dolním
toku Rakovnického potoka při ústí do řeky Berounky k povodni, když se nastavily na potoce ledy.
Jednotlivé kry dosahovaly místy síly až 1 metru. 11. března se ledy vlivem tání pohnuly a potok začal dílo
zkázy. Vzedmutá voda počala vnikat do domů v obci Křivoklát, příval zatopil silnici, takže se opět jezdilo
na lodičkách a na neckách. Oplocení byla rozbita a asi 180 metrů plotů odneseno vůbec. 13. 3. přijelo do
Křivoklátu vládní vojsko, aby ledovou hradbu rozstřelilo. Při bourání bariéry pomáhali také místní hasiči.
Obdobná situace nastala i 13. března roku 1942, i když s menšími škodami.
Ledy zlobily i po 2. světové válce. V lednu 1947 vymrzl Rakovnický potok do dna a v březnu, když došlo
k uvolnění ledu, se na dolním toku u ústí do Berounky nastavily kry, které musely být rozstřelovány. Podle
záznamů v křivoklátské hasičské kronice pověřil ONV tímto úkolem pyrotechnika Josefa Lennera, kterému
byli po několik dní a nocí k ruce křivoklátští hasiči. Přesto byly některé domy v Budech zaplaveny až do
výše jednoho metru. Na vlas stejný problém museli řešit na dolním toku potoka i na jaře 1948. Poté, co
ledy ohrozily Křivoklátsko ještě v letech 1956 a 1957, bylo v roce 1959 přistoupeno k regulaci koryta
Rakovnického potoka a úpravu (vyčištění od náletových porostů) doznala i kritická místa na Berounce. Na
dalších 30 let pak dala velká voda pokoj.
Na začátku února 1980 došlo k prudké oblevě a rozvodnění řeky Berounky i Rakovnického potoka.
Zatopeno bylo sportoviště U Kolečka a pozemek Základní školy Křivoklát. Velká voda tehdy způsobila
značné materiální škody. Nebylo to však nic, proti dvěma povodním o rok později. Vlivem silných srážek
došlo ve dnech 20. - 21. července 1981 k povodni na Berounce a Rakovnickém potoce. Voda v řece
dosáhla 432 cm nad normál a hovořilo se o „stoleté“ vodě. V ZŠ Křivoklát např. vnikla až do tělocvičny a
zcela ji zničila. Podobně vzalo za své i sportoviště U Kolečka. Tehdejší okresní tisk m. j. napsal:
„Způsobené škody jsou nemalé. Bylo zaplaveno 650 ha zemědělské půdy, z toho 400 ha orné, 6.900 ha
obilovin je polehlých, 4,9 ha chmelnic padlých. Zatopeno bylo 63 objektů obytných a 71 rekreačních, 814
sklepů, dále 4 průmyslové objekty z toho nejvíc Permon Roztoky a pila Kostelík. Porušeno bylo 15 úseků
silnic místního významu, bylo utopeno
nebo umačkáno 12 kusů skotu.
Evakuováno bylo 5 rodin, 6 pionýrských
táborů, 1 trvalé rekreační středisko a 13
individuálních chat. Celkový odhad škod
činí víc jak 27 miliónů Kč,“ shrnul
bilanci povodně týdeník Rozvoj. Dne 10.
srpna udeřily povodně podruhé, tentokrát
doprovázené velmi chladným počasím.
Koncem minulého století se „ozvala“
Berounka ještě dvakrát. Dne 1. 6. 1986 se
přehnala povodňová vlna a zaplavila
hřiště u ZŠ, ale do objektu nepronikla.
Podobnou událost zaznamenal kronikář
také 27. ledna 1995, kdy řeka stoupla
vlivem silné oblevy. Také tehdy se voda
„spokojila“ se zaplavením školního hřiště
a břehů řeky. Katastrofická povodeň měla
přijít až o sedm let později, v úterý 13.
srpna 2002. Ale to už všichni velmi dobře pamatujeme…
Tomáš Bednařík
Popiska: Srpnová povodeň roku 2002 – zatopený domek manželů Krausových. Foto Tomáš Bednařík
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Výsledky zápasů
A- Tým
31.3.

TJR A - Pavlíkov

7.4.

TJR A – Oráčov

14.4.

TJR A – Chrášťany

21.4.

Janov - TJR A

p3:3
4:3
5:2
4:0

Masarovič, Makram, Moysevych
Krůta V., Masarovič, Hruška, Makram
Bureš 3, Hruška, Makram

B- Tým
1.4.

Mš. Žehrovice -TJR B

8.4.

TJR B – Kolešovice B

15.4.

Senomaty B – TJR B

22.4.

TJR B – Panoší Újezd

8:4
5:1
p1:1
3:2

Čumpelík 3, Krůta T.
Fikejz 2, Rosler, Čumpelík, Vejvoda
Vejvoda
Čumpelík 2, Vejvoda

Mladší žáci
31.3.

TJR - Mšec

6:2

Barčot M. 2, Hošek, Jirásek, Horský, Kovalsky M.

7.4.

Lány - TJR

1:5

Jirásek 4, Barčot M.

14.4.

TJR - Hředle

2:2p

Barčot M., Jirásek

22.4.

Kněževes - TJR

4:3

Jirásek 2, Horský

Starší přípravka
3.4.

Tatran Rakovník A - TJR

8.4.

TJR – Tatran Rakovník B

15.4.

SKP Rakovník O - TJR

22.4.

TJR – SKP Rakovník M

15:3
7:4
11:7
:

Prokůpek 2, Procházka
Hamouz P. 3, Prokůpek 2, Procházka, Fráňa
Hamouz P. 3, Prokůpek 2, Kučera, Moravec
odloženo
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