OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY

bytů, chat, pozemků a garáží v naší obci, žádáme
majitele o spolupráci a prosíme, aby na obecní
úřad podali informaci o prodeji těchto
nemovitostí. Děkujeme.

rovozní doba OÚ.
Oznamujeme, že od 30.7. do 10.8. 2018 bude
z důvodu čerpání dovolené uzavřen provoz
matriky, Czech pointu a evidence obyvatel.
Legalizaci a vidimaci vám mohou provést na
poště nebo na úřadu Městysu Křivoklát v jejich
úředních hodinách. Děkujeme za pochopení.

P

voz komunálního odpadu.
Od 1.5.2018 změnila firma Marius Pedersen,
a.s. svozovou linku pro svážení odpadů.
Místo kralovické provozovny sváží nyní
komunální odpad v Roztokách provozovna
rakovnická. Bližší informace o svozech na straně
č. 17.

S

oděkování.
Obec Roztoky děkuje všem, kteří se podíleli
na organizování, přípravě a realizaci
letošního dětského dne v Roztokách na hřišti TJ
Roztoky, z.s..

P

S

etkání na Karlově.
V úterý 24.7.2018 se od 17:00 hod uskuteční
tradiční setkání obyvatel Karlova se
zastupiteli obce Roztoky v prostoru před
autobusovou zastávkou u statku.

ontrola na hřbitově.
V průběhu
měsíce
července
bude
provedena
kontrola
na
pohřebišti
v Roztokách. Opakovaně jsme upozorňovali v RL
nájemce na povinnost hlásit změny a uložení urny
se zpopelněnými lidskými ostatky na pohřebiště
v Roztokách. Bez vědomí provozovatele (obce
Roztoky) není možné ukládat, vyjímat ani
přesouvat urny.

K

ýzva.
Obec Roztoky důrazně žádá obyvatele
bytovek,
aby
respektovali
výzvy
k odstranění vozidel při sekání travnatých ploch a
při provádění čištění vozovek na sídlišti. Výzvy
se vylepují na dveře vchodů s dostatečným
předstihem.
Předejdete
tím
případnému
nechtěnému poškození vašich vozidel, nebo
umožníte důkladné vyčištění celé komunikace,
nikoliv pouze její části.

V

Z

aplacení poplatků.
Rok 2018 se nám posunul do své druhé
poloviny, proto dejte do pořádku všechny své
neuhrazené poplatky vůči obci Roztoky, pokud
jste na některé zapomněli – např. za pejsky –
úhrada by měla být provedena vždy do 31.3.
daného roku. Děkujeme.

rádež v Roztokách.
V noci z 10. na 11.7.2018 byla odcizena
z prostor
uzamčeného
areálu
MŠ
v Roztokách velká dřevěná bedna na uskladnění
brambor pro školní jídelnu. V době prázdnin se
každoročně bedna čistí a byla na zahradě školky
pouze k vysušení.

K

řísedící u Krajského soudu v Praze –
nabídka spolupráce.
Kandidát na funkci přísedícího Krajského
soudu v Praze musí splňovat tyto předpoklady:
státní občanství České republiky, plnou
svéprávnost a bezúhonnost, věk nejméně 30 let,
trvalý pobyt, nebo stálé pracoviště ve
Středočeském kraji. V případě zájmu o výkon
funkce přísedícího se obraťte na personální útvar
Krajského soudu v Praze – Věra Pelcová, tel.
257005426, mail:vpelcova@ksoud.pha.justice.cz,
popř. na místopředsedu Krajského soudu v Praze
pro věci trestní – Mgr. Petr Franc, tel. 724181103,
e-mail:pfranc@ksoud.pha.justice.cz.

P

světlení v obci.
Žádáme všechny občany, kteří zjistí, že
nesvítí některá z lamp obecního osvětlení,
aby tuto skutečnost neprodleně hlásili starostce
obce na tel. 778546438 nebo v kanceláři obecního
úřadu.

O
N

emovitosti v obci.
Vzhledem k častým dotazům adresovaným
na obecní úřad, které se týkají koupě domů,
2

to, že starostka se rozhodla nevyhovět žádosti o
změnu místa konání jednání zastupitelstva.
Starostka se omlouvá občanům, že podmínky jsou
stísněné, ale je toho názoru, že jednání
Zastupitelstva obce Roztoky by se mělo
odehrávat na obecním úřadě a nikoli ve škole.

Zápis č. 40/2018 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
19.6. 2018
v budově Obecního úřadu
Roztoky.
Přítomní zastupitelé: 9
Ing. Lenka Peterková, Roman Texl, Hana
Číhařová, Jiří Prokůpek, Martin Mikovec,
František Jirásek, Ing. Vladimír Melč, Mgr.
Tomáš Vostatek, Antonín Ježek
Počet přítomných občanů: 45
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tomáš Vostatek,
František Jirásek

Usnesení č. 1 – 19/6/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky po projednání schvaluje program
jednání.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

1. Zahájení a schválení programu jednání

2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů

Zasedání zahájila starostka obce Ing. Lenka
Peterková v 17.40 hod. a řídila další průběh
jednání. V úvodu přivítala všechny přítomné a
konstatovala, že je přítomno 9 z 9 členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
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.
Paní 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:

Do návrhové komise paní starostka navrhuje pana
Martina Mikovce, pana Jiřího Prokůpka a pana
Romana Texla.
Usnesení č. 2.1 – 19/6/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky volí návrhovou komisi ve složení
pan Martin Mikovec, pan Jiří Prokůpek a pan
Roman Texl.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Paní starostka dále navrhuje, aby ověřovateli
zápisu z dnešního jednání byli pan Mgr. Tomáš
Vostatek a pan František Jirásek.
Usnesení č. 2.2 – 19/6/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky určuje ověřovateli zápisu pana Mgr.
Tomáše Vostatka a pana Františka Jiráska.
Pro: 9
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. Konkurzní
řízení
na
pozici
ředitele/ředitelky školy
5. Schválení účetní závěrky za rok 2017
6. Schválení závěrečného účtu obce Roztoky
za rok 2017
7. Pozemkové záležitosti
8. Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
9. Různé
10. Diskuze
11. Usnesení a závěr

3. Podněty a náměty občanů
Paní Týnová děkuje za zprovoznění studny, prosí
o rozbor vody, paní starostka informuje, že rozbor
vody je již zadaný.
Pan Lužecký se ptá, jak pokročila jednání ve věci
odkoupení pozemků (zahrádek).
Paní starostka vysvětluje, že je třeba vše řešit
s právní kanceláří, individuálně, je nutný souhlas
majitelů pozemků k přechodu přes tyto jejich
pozemky a souhlas zastupitelstva k prodeji
pozemků. Nyní se čeká na stanovisko ze

Paní starostka se ptá, zda má někdo ze zastupitelů
poznámku k programu.
Ing. Melč požaduje vysvětlení, proč se jednání
zastupitelstva nekoná ve škole. Žádá omluvu za
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stavebního úřadu, stanovisko z úřadu pro územní
plánování panu Lužeckému paní starostka
přepošle.
Panu Bulantovi vadí nedostatečný popis bodu
Pozemkové záležitosti z minulého jednání
zastupitelstva, paní starostka se omlouvá, že
podrobněji neuvedla, které pozemky se budou
projednávat.
(K tomuto bodu proběhla na minulém zasedání
debata, nakonec se zastupitelé dohodli, že věc
odloží k projednání na další jednání
zastupitelstva, viz bod 5 Pozemkové záležitosti
v Zápise z jednání Zastupitelstva č. 39, kde je
situace podrobně popsána.)

ředitele/ředitelky školy by mělo rozhodnout nové
zastupitelstvo. Navrhuje požádat paní ředitelku
Janečkovou, zda by školu řídila do jmenování
nového ředitele/ředitelky.
Pan Mgr. Vostatek dodává, že pověření paní
Janečkové řídit školu do jmenování nového
ředitele/ředitelky by mělo obsahovat záruku, že
nenastanou žádné komplikace.
Pan Ing. Melč lituje, že k této situaci vůbec došlo,
vinu má podle něho starostka i zastupitelé.
Paní starostka již požádala paní Janečkovou o
řízení
školy
do
jmenování
nového
ředitele/ředitelky, paní Janečková se prý rozhodne
po tomto zasedání.
Pan Ing. Melč navrhuje přijmout usnesení o
pověření paní Janečkové řídit školu do nové
volby, paní Janečková buď toto přijme, či nikoli.
Pokud by paní Janečková odmítla, pravomoc řídit
školu do nové volby přejde na dalšího
pověřeného v pořadí.
Paní starostka formuluje usnesení:

4. Konkurzní řízení na pozici ředitele/ředitelky
školy
Paní starostka na úřední desce dne 31. 5. 2018
zveřejnila informaci, že nebyl jmenován žádný
z kandidátů na pozici ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ
V Zahrádkách, Roztoky.

Usnesení č. 4.1 – 19/6/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky ukládá starostce obce Ing. Lence
Peterkové pověřit od 1. 8. 2018 řízením ZŠ a
MŠ Roztoky, V Zahrádkách č. p. 230, Roztoky
paní Janečkovou (dále v pořadí paní
Bulantovou, paní Pokornou, paní Juráňovou)
do doby jmenování nového ředitele/ředitelky
školy.

Oznámila, že bude vyhlášeno nové konkurzní
řízení a bude záležet na zastupitelstvu, zda si do
své pravomoci vyhradí kompetence starostky.
Rozhodnutím o novém výběrovém řízení
starostka respektovala názor veřejnosti, který byl
vyjádřen
podpisy
pod peticí,
kterou
spoluorganizovala
paní
Volemanová,
a
nejmenovala kandidáta, kterého považovala za
vhodnějšího. Také respektovala požadavek
několika zastupitelů, kteří si chtějí rozhodnutí o
jmenování ředitele/ředitelky školy vyhradit do
své pravomoci. Velmi se omlouvá, že tímto jejím
rozhodnutím vznikla ve škole nejistota.

Pro: 9
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno.

Zdržel se: 0

Usnesení č. 4.2 – 19/6/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky přijímá usnesení (rozhoduje), že do
konce svého funkčního volebního období
nevyhlásí
nové
konkurzní
řízení
na
ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Roztoky.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Dodává, že situaci, která k tomuto jejímu
rozhodnutí vedla, považuje především vůči paní
Pidrmanové za velmi diskriminující. Znovu
naprosto odmítá všechna nařčení, že ji chtěla do
funkce dosadit na základě pouhého přátelství.
Striktně vylučuje, že by k jmenování paní
Pidrmanové vedlo cokoli jiného než odborné
kvality.

Paní Janečková sděluje, že situace je pro ni velmi
těžká, jde jí o školu, nikoli o svou osobu.
Kritizuje starostku za publikovaný článek. Cituje
Mladou frontu: Lež nesmí být alternativní pravda.

Pan místostarosta Texl je toho názoru, že o
vyhlášení
nového
konkurzu
na
pozici
4

Občan z pléna si přeje, aby paní starostka dala
veřejný slib, že se bude řídit usnesením, které
přijalo zastupitelstvo.

paní starostka Peterková zrušila výběrové řízení,
protože paní Volemanová jako členka nezávislé
výběrové komise zorganizovala petici. Znovu
varuje, aby se nic podobného při budoucím
výběrovém řízení neopakovalo, aby nenastala
žádná možnost ovlivňování, aby byla dodržena
jasně daná pravidla.

Starostka odpovídá, že usnesení je závazné a
potvrzuje, že se jím bude řídit.
Paní Jedličková připomíná vyjádření paní
starostky, že ve věci volby ředitele/ředitelky
školy je v pravomoci starosty rozhodnout o
konečné volbě, i když její rozhodnutí by bylo
rozdílné než doporučení výběrové komise.
Tento výrok si ověřovala a je platný.

Paní Volemanová
neorganizovala sama,
rada, dva členové
zastupitelům, že byli
názorům.

Ale zároveň zjistila, že v 96 až 98 % případů se
rozhodne dle doporučení výběrové komise.
Soudí, že na základě tohoto zjištění není normální
nejmenovat prvního.

Pan Bulant reaguje na článek paní starostky
v Roztockých listech, nelíbí se mu názory paní
starostky prezentované v textu. Říká, že starostka
hledala na škole jen to negativní.

Pan Vaněk považuje jednání starostky za
schválnost. Práce učitelek s přípravou dalšího
školního roku je jejím rozhodnutím velmi ztížena.

Starostka říká, že pro školu chtěla změnu, ke
které měla důvody. Mrzí ji, že ji občané na
minulém zasedání nenechali tyto důvody
vysvětlit. Velmi jí vadí způsob, jakým minulé
zasedání zastupitelstva probíhalo. Opakovaně
čelila útokům a obvinění jen proto, že měla svůj
názor, jiný než názor přítomných občanů, čelila
nařčení, že paní Pidrmanová je její kamarádka, a
proto ji chce jmenovat ředitelkou. Toto
obviňování, překřikování a nemožnost sdělit
v klidu a věcně svůj postoj považuje za
dehonestaci úřadu starosty.

Paní Volemanová doplňuje, že rozhodnutí paní
starostky nejmenovat ředitelku školy v Roztokách
má negativní dopad i na školu ve Zbečně.
Paní Pidrmanová považuje za neseriózní, že pár
dní po vydání rozhodnutí výběrové komise, že
vhodné jsou obě kandidátky, paní Volemanová
jako členka nezávislé výběrové komise sepsala
petici, kterou nechávala podepisovat před školou.

se brání, že petici
organizovala ji školská
školské rady. Děkuje
ochotni naslouchat jejich

Bylo plně v její kompetenci rozhodnout se podle
svého přesvědčení a jmenovat toho kandidáta,
kterého považovala za vhodnějšího. K takovému
rozhodnutí měla důvody, které chtěla vysvětlit.
Ale nebylo jí to umožněno.

Přeje si dát do zápisu varování, aby se něco
podobného nestalo znovu, až se bude konat
budoucí výběrové řízení. Petici sice podepsalo 59
rodičů dětí z roztocké školy a školky, z 59
podpisů bylo ale 26 podpisů manželských párů.

Na výtku z pléna, že rozhodnout se jinak, než
bylo doporučeno výběrovou komisí, není běžnou
praxí, paní starostka odpovídá, že tuto
kompetenci měla a byla ochotna nést za ni
odpovědnost. Rozhodnout se jinak než jak bývá
zvykem, bylo její právo i její odpovědnost,
rozhodovala by se podle svého vědomí a
svědomí, se vší zodpovědností, která takovému
rozhodnutí náleží.

Paní Volemanová reaguje, k sepsání petice ji
vedlo to, že paní starostka se rozhodla při
jmenování ředitelky nerespektovat doporučení
výběrové komise. Bojovala prý za to, aby bylo
dodrženo pořadí doporučené výběrovou komisí,
nemohla se spolehnout na slib, který jí paní
starostka dala.
Paní Pidrmanová vysvětluje, že podle právníků
paní Volemanová svou aktivitou s peticí výběrové
řízení zničila. Jediná varianta podle práva byla, že
5

Paní Pidrmanová st. popisuje situaci, kdy byla
svědkem, jak pan Melč sliboval paní Bulantové,
že když on bude opět starostou, bude ona
ředitelkou školy. Pan Melč tuto situaci popírá,
paní Bulantová odmítá, že by kdy nastala. Paní
Bulantová říká, že nemá ambice být ředitelkou,
požádaly ji o to kolegyně. Snaží se být dobrou
učitelkou.

spolupracovalo špatně, necítila vůli ke spolupráci.
O jmenování ředitelky školy chtěla rozhodnout
tak, jak vnitřně cítila, že je to správné, protesty
proti jejímu názoru a jejich forma ji velmi
překvapily. Bere na vědomí, že vznikla petice, a i
proto nadále nechtěla nechat dehonestovat jméno
paní Pidrmanové. Ačkoli měla zákonné právo
jmenovat kandidáta, o kterém byla přesvědčená,
že přinese pozitivní změnu, výběrové řízení
s přihlédnutím k petici zrušila.

Ing. Melč říká, že starostka se v souvislosti se
školou má starat pouze o to, aby do školy neteklo,
aby byla posekaná tráva a o podobné věci. Za
finanční stránku si škola odpovídá sama, do toho
nemá starostka škole co mluvit. Starostka se prý o
školu vůbec nestará, nic pro ni neudělala, a to je
ostuda. Každé volební období se pro školu něco
udělalo, jen tentokrát vůbec nic.

5. Schválení účetní závěrky za rok 2017
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Účetní
závěrkou za rok 2017, tj. výkazy vyhotovenými
ke dni 31. 12. 2017, a to: Rozvaha, Výkaz zisku
a ztrát, Příloha, Inventarizační zpráva roku 2017 a
Zprávou o kontrole hospodaření, provedené
Středočeským krajem.

Paní starostka rozhodně nesouhlasí, obec je
zřizovatelem školy a má povinnost školu
kontrolovat včetně kontroly hospodaření školy.
Vyzývá paní Janečkovou, aby potvrdila, že slova
pana Melče o nezájmu starostky o školu nejsou
pravdivá. Mrzí ji, že paní Janečková k tomu
veřejně nic neříká.

Dále byla k dispozici veškerá dokumentace
účetnictví obce.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s hospodářským
výsledkem obce za rok 2017 ve výši 4 966 358,09
Kč, po schválení účetní závěrky bude v roce 2018
tento hospodářský výsledek přeúčtován na účet
432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let.

Připomíná zateplení školky, dovybavení kuchyně
školky, pomoc s problémovým žákem.
Starostka nesouhlasí s tím, co říká pan Bulant o
případu problémového žáka, v této věci se hodně
angažovala, a vinu za tuto situaci striktně odmítá.
Aktivně pomáhala nalézt řešení.

V 19.10 hod. paní starostka na 10 minut přerušila
jednání. Poté pokračovala otázkou, zda k tomuto
bodu má někdo připomínku.
Ing. Melč se ptá na položky v seznamu
vyřazeného majetku obce, pan Texl vysvětluje
záležitost s kotlem, paní starostka dodává, ať pan
Melč přijde na úřad si vše prověřit, paní účetní
mu kdykoli náležité dokumenty předloží
k nahlédnutí.

Paní Hejdová dodává, že problémy s tímto
dítětem byly již v mateřské škole, nikdo dříve
tuto situaci neřešil.
Ing. Melč obviňuje starostku ze lži a podvodu,
zvyšuje hlas, paní starostka zvyšuje hlas, pan
místostarosta Texl situaci uklidňuje.

Ing. Melč dále říká, že starostka a její podvolení
zastupitelé vědomě a účelově podhodnotili stavbu
budovy integrované záchranné a hasičské stanice,
a tím vědomě poškodili obec v řádu několika
miliónů korun. Požaduje, aby v zápise bylo
jmenovitě uvedeno, kdo bude hlasovat pro
uvedené usnesení a se znalostí záměrného
poškození obce, neboť tento zápis bude použit
pro podání trestního oznámení na tyto osoby, jako

Pan Ptáček opět připomíná výběrové řízení, je
toho názoru, že ředitelem se má stát vítěz.
Základní myšlenka petice byla, aby v Roztokách
bylo respektováno doporučení výběrové komise.
Starostka by měla být zodpovědná.
Starostka říká, že své zodpovědnosti si je
vědoma. Se současným vedením školy se jí
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dříve bylo zastupiteli podáno trestní oznámení na
něho.

6. Schválení závěrečného účtu obce Roztoky za
rok 2017

Pan Mikovec se důrazně ohrazuje, nikdo ze
současných zastupitelů trestní oznámení na pana
Melče nepodal.

Zastupitelstvu obce byl předložen návrh
závěrečného účtu, jehož nedílnou součástí jsou:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (FIN
2–12), rozvaha (výkazy sestavené k 31. 12.
2017), roční účetní závěrka PO za rok 2017,
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2017 a tabulky finančního vypořádání
dotací.
Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední
desce a v elektronické podobě na webových
stránkách obce dne 1. 6. 2018 a sejmut dne 19. 6.
2018. K návrhu závěrečného účtu dosud nebyla
vznesena žádná připomínka.
Nikdo ze zastupitelů nemá ani po vyzvání
starostkou žádnou připomínku.

Ing. Melč jeho námitku uznává, toto prý není
podstatné. Ukazuje dokument, trestní oznámení
pro porušení povinnosti při správě cizího majetku
na jeho osobu, které prý podal pan Merhaut pod
vedením některých nyní současných představitelů
obce.
Pan Mikovec se znovu důrazně ohrazuje proti
nařčení pana Melče, nynější zastupitelé s tím
nemají nic společného, toto byla věc pana
Merhauta a hnutí ANO.
Pan Ing. Melč opět námitku uznává a znovu
opakuje, že budova hasičárny je zaúčtována do
majetku obce směšnou částkou 10 miliónů korun,
cena budovy je prý mnohem vyšší. Opakuje, že
zastupitelé vědomě poškozují majetek obce, a tím
obec
Roztoky
záměrně
okrádají.
Toto
podhodnocení považuje za trestný čin.

Usnesení č. 6 – 19/6/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje Závěrečný účet obce za rok
2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.

Paní starostka reaguje, že obec při stavbě budovy
šetřila, aby stavba mohla být dokončena. S tím
pan Ing. Melč souhlasí, aby obec ušetřila, tak
některé práce na hasičárně nejsou zaúčtované.
Budova ale má podle něho mnohem větší
hodnotu, a mluví o lumpárnách a podvodech.

Pro: 7
Proti: 1 (Ing. Melč)
se: 1 (p. Ježek)
Usnesení bylo schváleno.
7. Pozemkové záležitosti
7.1 Koupě pozemku p.č. 269/7

Starostka je toho názoru, že pan Melč situaci
zkresluje a jeho závěr o záměrném podhodnocení
označuje za nesmyslný.

Obec Roztoky si vyžádala nabídku ke koupi
pozemku p.č. 269/7 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu.
Jde o pozemek o rozloze celkem 5 019 m2 a o
pozemek p.č.st. 707 se stavbou o rozloze 128 m2
a dále o pozemky p.č. 269/8 o rozloze 255 m2 a
269/9 o rozloze 736 m2. Pozemky jsou vedeny
jako ostatní plocha se způsobem využití jako
dobývací prostor. Z hlediska plánovaného využití
pozemků pro umístění sběrného dvora dle
územního plánu obce stavební odbor Městysu
Křivoklát konstatoval soulad s ÚP, ale nevydal
závazné stanovisko, k tomu je příslušný odbor
územního
plánování
Městského
úřadu
v Rakovníku.

Usnesení č. 5 – 19/6/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje účetní závěrku Obce
Roztoky za rok 2017 včetně výsledku
hospodaření obce za účetní období 2017,
sestavenou ke dni 31. 12. 2017.
Pro: 7
Proti: 1 (Ing. Melč)
se: 1 (p. Ježek)
Usnesení bylo schváleno.

Zdržel

Zdržel
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Starostka doplňuje, že případná koupě pozemku
by byla významná z toho důvodu, že sběrný dvůr
by se přesunul z centrální části obce na periferii, a
technické zázemí obce by bylo uskladněno na
jednom místě. Prosí zastupitele o připomínky.
Pan Mgr. Vostatek v této věci přednesl několik
důvodů, proč pozemek doporučuje nyní
nekupovat, srozumitelně vysvětlil svůj postoj.
Sběrný dvůr by se dle jeho názoru dal i v centru
obce upravit, ale za klíčovou otázku považuje
cenu, zdá se mu příliš vysoká. V Roztokách by se
dala nalézt jiná místa k uskladnění techniky,
zvažoval by např. opravit pro tento účel část
úpravny vody. Obec dále disponuje garáží a
kůlnou. Bylo by prý možné po domluvě s panem
Melčem uskladnit něco i v objektu bývalé lesny.
Částka 3 600 000 by se podle něho dala
proinvestovat jinak. Všechny tyto důvody ho
vedou k návrhu odložit stanovisko na září.
Paní Číhařovou argumenty pana Vostatka
přesvědčily, i když byla koupi pozemku původně
nakloněna.
Panu Ježkovi se zdá objekt příliš v kopci, to může
být pro některé občany problém, panu Jiráskovi
by se líbilo, kdyby technika byla uskladněna na
jednom místě, byl by pro koupi, panu Mikovci se
pozemek líbí, ale cena je příliš vysoká. Paní
starostka je stejného názoru jako pan Mikovec.

současného majitele objektu pouze za bílého
koně, cenu za přemrštěnou. Žádá o navržení
usnesení o odložení uvažované koupě tohoto
pozemku. Chce, aby v této věci toto
zastupitelstvo nerozhodovalo. Věří, že mezitím se
najdou krásné a vhodné objekty pro uskladnění
obecní techniky, ví o nich, považuje za ostudu
současného zastupitelstva, že tento problém
nedokázalo vyřešit.
Pan Prokůpek uvádí, že takové praktiky, jaké pan
Melč popisuje, pan Melč zřejmě používá a
považuje je asi za standardní. Připomíná prodej
parcel nad školou za starostování pana Melče,
kdy pan Melč jako starosta prodal pozemek své
neteři za 120 Kč za m2 a ta ho následně prodala
za 800 až 900 Kč za m2 zájemci, který je na
dnešním jednání přítomen.
Ing. Melč odpovídá, že prodej parcely pro jeho
neteř byl naprosto standardní, všem prvotním
majitelům těchto parcel byly parcely prodávány
za částku 120 Kč za m2. Neteř prý uvažovala
odstěhovat se z Prahy do Roztok, její dítě bylo
„zblázněnéˮ do roztocké školy, chtěli tady
postavit dům. Říká, že má čisté svědomí,
s žádnou parcelou neměl špatný úmysl a z žádné
pro sebe nic neměl.
Pan Ptáček popisuje jednání s neteří pana Melče,
paní Pěničkovou, kterou složitě hledal a kterou ve
všech řízeních zastupoval pan Melč. Ona sama
mu řekla, že pozemek koupila jako investici.

Pan Texl by uvažoval o záchraně vodárny, panu
Prokůpkovi by se uvažovaný objekt líbil, byla by
vyřešena technická základna obce.
Pan Mgr. Vostatek podotýká, že přestává věřit o
nastěhování záchranky do budovy hasičárny, paní
Číhařová vysvětluje postup, který musí být
zachován při schvalování smlouvy na pronájem
hasičárny.

Ing. Melč říká, že toto není předmětem jednání a
vyzývá k dodržování jednacího řádu.
Paní starostka navrhuje pokročit dál a dává
hlasovat o usnesení navrženém panem Ing.
Melčem.

Probíhá diskuze o návrhu nájemní smlouvy,
kterou pan Ing. Melč kritizuje. V diskuzi k tématu
záchranky budou zastupitelé pokračovat v bodě
9.10 Záchranka.

Usnesení č. 7.1 – 19/6/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky přijímá usnesení, že do konce svého
funkčního volebního období se nebude zabývat
koupí pozemku p.č. 269/7.
Pro: 1 (Ing. Melč)
Proti: 5 (p. Prokůpek, p.
Mikovec, Mgr. Vostatek, p. Ježek, pí Číhařová)
Zdržel se: 3 (Ing. Peterková, p. Texl, p. Jirásek)
Usnesení nebylo schváleno.

K uvažované koupi pozemku Ing. Melč dodává,
že tento záměr je paralelou pro koupi pozemků
pod Permonem, prý ta samá lumpárna, zastupitelé
si zahrávají se zákonem. Vyčítá zastupitelstvu, že
o objektu nemají podrobnější informace, považuje
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6018191/VB/1 Roztoky u Křivoklátu, p.č. 656nové ved.NN.

Usnesení č. 7.2 – 19/6/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje koupi pozemků p.č. 269/7 o
rozloze 5 019 m2, pozemek p.č.st. 707 se
stavbou o rozloze 128 m2 , pozemek p.č. 269/8
o rozloze 255 m2 a pozemek p.č. 269/9 o
rozloze 736 m2 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu za
cenu 590 Kč za m2 od manželů Karla a Jany
Kůrkových, bytem Blatské sídliště 589, 391 81
Veselí nad Lužnicí. Poplatky související
s koupí pozemku hradí kupující.
Pro: 1 (p. Prokůpek) Proti: 4 (pí. Číhařová,
Mgr. Vostatek, p. Ježek, Ing. Melč) Zdržel se: 4
(Ing. Peterková, p. Texl, p. Mikovec, p. Jirásek)
Usnesení nebylo schváleno.

Usnesení č. 7.3 – 19/6/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti IV-12-6018191/VB/03
Roztoky u Křivoklátu, p.č. 656-nové ved.NN.
mezi Obcí Roztoky a CEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV –
Podmokly, IČO 24729035, která se týká
pozemků 25/5 a 586/2 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu ve vlastnictví obce Roztoky
v rozsahu určeném GP č. 833-7717240/2017
pro pozemky ve vlastnictví obce Roztoky.
Smlouva včetně GP je přílohou zápisu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Pan Mgr. Vostatek se omlouvá, přišel na zasedání
zastupitelstva nemocný, není mu dobře a ve 20.25
hod. odchází.

8. Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření

7.2 Pacht pozemků p.č. 545/2 a 545/4 v k.ú.
Roztoky u Křivoklátu

8.1 Hospodaření obce
Příjmy 1–5/2018 v částce 6 567 799,15 Kč
Výdaje 1–5/2018 v částce 4 060 714,50 Kč
Stav účtu k 19. 6. 2018 je u:
ČS
5 578 672,94 Kč
ČNB 12 423 931,18 Kč

Společnost Karlow-Karlshof a.s. předložila návrh
smlouvy o zemědělském pachtu. V návrhu je
kromě těchto pozemků pozemek p.č. 467/41,
který obec nemůže propachtovat, protože je vázán
smlouvou o bezúplatném převodu.
Pozemek p.č. 545/2 má rozlohu 84 m2 a pozemek
p.č. 545/4 má rozlohu 85 m2. Pokud obec bude s
pachtem souhlasit, musí dle zákona o obcích
nejprve schválit záměr propachtovat pozemky.

8.2 Rozpočtové opatření na vědomí
Dne 24. 5. 2018 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 6/2018, které se týkalo
převodů v rámci paragrafů 2212, 2310, 3314,
3399, 5512, 6171.
Usnesení č. 8.2 – 19/6/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 6/2018, která jsou přílohou tohoto zápisu.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 7.2 – 19/6/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje záměr propachtovat
pozemky p.č. 545/2 o výměře 84 m2 a p.č.
545/4 o výměře 85 m2 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Ing.
Melč)
Usnesení bylo schváleno.
7.3 Projednání zřízení služebnosti na pozemku
p.č. 25/5 a 586/2

8.3 – Rozpočtové opatření ke schválení
Rozpočtové opatření č. 7/2018:

Zastupitelstvo na svém zasedání 23. 6. 2015
projednalo a schválilo smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-

Převod částky 130 000 Kč (10 000 Kč návoz
vody Karlov, 50 000 oprava studny u Pavlíčků a
OÚ, 70 000 Kč – rozbory vody) z § 6171 – správa
na § 2310 – pitná voda.
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Paní Číhařová dodává, že je to zároveň způsob
nejrychlejší.

Usnesení č. 8.3 – 19/6/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje rozpočtové opatření č.
7/2018.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 1 (Ing.
Melč)
Usnesení bylo schváleno.

Ing. Melč říká, že jednání starostky je důkazem,
že si dělá naprosto co chce a takovému člověku
on e-mailovou adresu dávat nebude.
Starostka konstatuje, že postoj pana Melče je jeho
zodpovědnost.

9. Různé
9.1 Směrnice o ochraně osobních údajů

Usnesení č. 9.1 – 19/6/2018: 1) Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí Směrnici o
ochraně osobních údajů, ve které jsou
stanovena pravidla postupů souvisejících se
zpracováním osobních údajů v samostatné a
přenesené působnosti obce v souladu s
nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) – GDPR.
2) Zastupitelstvo obce Roztoky ukládá
jednotlivým členům zastupitelstva obce, aby
při plnění svých úkolů zajišťovali dodržování
těchto pravidel. Starostce obce ukládá zajistit
dodržování těchto pravidel při zpracování
osobních údajů.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Zastupitelé byli seznámeni se Směrnicí o ochraně
osobních údajů (OÚ), která je účinná od 25. 5.
2018 v souvislosti s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4.
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním OÚ a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) s účinností od 25. 5.
2018, ve které jsou stanovena pravidla postupů
souvisejících se zpracováním osobních údajů v
samostatné a přenesené působnosti obce v
souladu s nařízením.
Zastupitelé obdrželi v přípravných materiálech
směrnici a prohlášení k podepsání souhlasu
zabezpečení ochrany ve věci zpracovávání
osobních údajů třetích osob.
Ing. Melč se opět ptá starostky, proč nedostává
materiály k jednáním zastupitelstva. Říká
důrazně, že svůj soukromý e-mail starostce
neposkytne.

9.2 Schválení projektu Roztoky – obnova a
rozšíření vodovodu

Zároveň říká, že není v pořádku, že mu starostka
jako zastupiteli neposkytuje informace.

Zastupitelé se mohli seznámit s projektem
Roztoky – obnova a rozšíření vodovodu. Pan
Melč obdržel kompletní projekt na USB disku.
Projekt resp. trasa vodovodu byla projednána na
zasedání dne 30. 1. 2018 a na základě toho byla
uzavřena smlouva o provedení stavby na stavbu
„Roztoky – obnova a rozšíření vodovodu“ s
Vodohospodářským sdružením obcí Rakovnicka,
IČ 47019549, se sídlem Frant. Diepolta 1870, 269
01 Rakovník, jako stavebníkem, která se týká
pozemků v majetku obce Roztoky, na souhlas k
umístění a provedení stavebního záměru na
dotčených pozemcích uvedených ve smlouvě.

Výzvu, že mu někdo ze zastupitelů zřídí emailovou adresu pouze pro zasílání materiálů a
podkladů pro jednání, odmítá.
Paní starostka odpovídá, že nemá žádnou jinou
možnost, jak panu Melčovi sdělovat informace
jinak než telefonicky, tištěné nebo na flash disku.
Starostka panu Melčovi materiály, dokumenty a
podklady k jednáním předává tištěné nebo na
flash disku.
Je toho názoru, že nejjednodušší způsob je posílat
podklady e-mailem.
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Na základě toho byl zpracován projekt, který by
zastupitelé měli odsouhlasit.

pro stavbu Roztoky – nový kVN, TS, kNN č.p.
193 – Obec Roztoky, který je přílohou zápisu.
Pro: 6 Proti: 1 (Ing. Melč)
Zdržel se: 1 (pí
Číhařová)
Usnesení bylo schváleno.
Paní starostka ve 21.15 hod přerušuje na 5 minut
jednání.

Ing. Melč prý opakovaně upozorňuje, že projekt
není v souladu s územním plánem. Pan Prokůpek
mu oponuje a vysvětluje, že vodovod tak, jak je
naplánován, je promyšlená investice do
budoucna.

9.4 Příkazní smlouva o poskytování právních
služeb

Usnesení č. 9.2 – 19/6/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje projekt Roztoky – obnova a
rozšíření vodovodu zpracovaného společností
RAVOS s.r.o., Ing. Kateřinou Ducháčovou ze
září 2016 a dodatkem z května 2017,
přepracovaného v březnu 2018.
Pro: 7 Proti: 1 (Ing. Melč)
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Paní starostka vysvětluje, proč by chtěla změnit
advokátní kancelář. Obec nyní využívá advokátní
kancelář KVB advokátní kancelář s.r.o., která
poskytuje právní služby na základě smlouvy o
poskytování právních služeb ze dne 5. 8. 2015,
kterou je zajištěna služba v rámci balíčku na
poskytování právních služeb v daném měsíci
v počtu 10 hod. Částka se platí paušálně, ale
v poslední době není zcela využívána. Navrhuje
upravit smlouvu tak, aby došlo k postupnému
dočerpání volných hodin a uzavřít smlouvu
s advokátem Mgr. Ludvíkem Matouškem.
Důvodem výpovědi je též již několikáté zpoždění
odpovědí na požadavky.

9.3 Umístění trafostanice pro budovu školky
Po projednání umístění TS s provozovatelem
kotelny bylo umístění nové TS navrženo
v prostoru
současného
úložiště
odpadů.
V případě, že by úložiště zůstalo na tomto místě,
bude prostor pro vznik TS adekvátně upraven.
Ing. Melč kritizuje prodej pozemku Jednotě,
prodej pozemku ČEZu, kritizuje starostku, že
nemá přehled o základních technických
souvislostech.

Pan Melč považuje za neseriózní uzavírat novou
smlouvu 3 měsíce před koncem volebního
období, paní Číhařová navrhuje pouze dočerpat
volné hodiny a stávající smlouvu vypovědět, paní
starostka souhlasí.

Starostka argumentuje tím, že předkládaný
projekt vypracovali odborníci.

Usnesení č. 9.4 – 19/6/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky souhlasí s ukončením smluvního
vztahu k 30. 6. 2018 se společností KVB
advokátní kancelář s.r.o. dle podmínek
smlouvy s dočerpáním balíčku nevyčerpaných
hodin.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Ing. Melč se ptá, zda někdo zpracoval
energetickou bilanci této lokality, starostka
odpovídá, že ji zpracovával projektant, tato
dokumentace je součástí projektu.
Podle Ing. Melče to nemohl být soudný člověk,
trafostanice je prý zcela zbytečná a na její stavbu
doplatí všichni občané. Ing. Melč doporučuje
oslovit odborníka, který by udělal řádnou
energetickou bilanci projektu.

9.5 Kotelna
Paní
starostka
seznamuje
zastupitele
s plánovanou
likvidací
zařízení
kotelny.
S podrobnějšími informacemi ohledně přechodu
kotelny na nové zařízení budou zastupitelé i
občané včas seznámeni.

Starostka žádá zastupitele o vyjádření k umístění
trafostanice, pokud ji i po prověření energetické
bilance bude třeba postavit.
Usnesení č. 9.3 – 19/6/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky souhlasí s návrhem umístění nové TS
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9.6 Kuchyně

9.10 Záchranka
Na základě požadavku záchranky resp. hygieny
bude v budově IZHS instalováno odvětrání
místnosti s výlevkou ve 3. NP a po dodání
projektu na kuchyňskou linku též odvětrání této
místnosti. Zatím není vyjádření k návrhu smlouvy
na pronájem nebytových prostor.

Před měsícem bylo požádáno o vydání stavebního
povolení, čeká se na poslední stanovisko. Na
základě požadavku hygieny se projekt musel
dopracovávat a toto zdržení přineslo komplikace,
zřejmě se nestihne původní časový plán.

Paní Číhařová již v předchozí diskuzi o záchrance
v bodě 7.1 uvedla, že kontaktovala pana
Chocholu, potvrdil, že do konce týdne (do 22. 6.)
se právní zástupce vyjádří ke smlouvě. Dodává,
že výhody přesídlení záchranky do budovy
hasičárny jsou zřejmé.
Pan Melč rozhodnutí o přemístění záchranky do
navržených prostor kritizuje, mluví o něm jako o
„blbémˮ rozhodnutí a smlouvu se záchrankou
považuje za neseriózní. Vadí mu nízké náklady na
energie, které budou záchrance účtovány. Je to
prý celé podvod.
Pan Prokůpek říká, že pan Melč jako zastupitel
má bohužel přístup k informacím ze smlouvy
mezi obcí a záchrankou, a tím vždy může
nabídnout výhodnější podmínky. Záchranka sídlí
v jeho objektu, a proto pan Melč nebude nikdy
jednat v zájmu obce.
Paní Číhařová se ptá pana Melče, proč v projektu
na
budovu
hasičárny
nebyla
možnost
odpočtových hodin.
Paní starostka uvádí, že všechna měřicí zařízení
se musela instalovat dodatečně, jen u spotřeby
vody už to nebylo možné.
Zastupitelé se shodují v názoru, že cena režie je
nízká, protože obec je vděčná za záchranku
v obci, a přála si proto pro záchranku vytvořit
dobré podmínky. Tím, že záchranka přesídlí do
budovy hasičárny, získá lepší výjezdové místo a
ušetří tak minutu času, která z hlediska záchrany
života může být důležitá.

9.7 Karlov – schůzka
Starostka navrhuje na 24. července schůzku se
zastupiteli na Karlově, považuje ji za důležitou.
Příští týden se na Karlově sejde s projektantem
ohledně záležitosti řešení vody na Karlově, o
výsledku schůzky bude zastupitele informovat.
Ing. Melč se ptá, zda studny na Karlově jsou
zlegalizované, starostka odpovídá, že samozřejmě
ano, toto probíhalo minulý rok.
9.8 Projekt na OÚ
K projektu se nyní zajišťují stanoviska, má to na
starosti společnost, která zpracovávala projekt.
Příští týden má paní starostka schůzku se
společností, která zpracovávala žádost o dotaci na
zateplení školky, tuto firmu považuje za velmi
spolehlivou. Padl dotaz na cenu projektu, paní
starostka odpovídá, že vysoutěžená cena byla
290 000, obec dosud zaplatila částku kolem
50 000 za studii.
Ing. Melč má poznámku ohledně peněz, starostka
poznamenává, že původní projekt, který nechal
zpracovat pan Melč na zateplení školky, stál
750 000 Kč a musel se navíc ještě přepracovat.
9.9 Veřejná prostranství – Jednota, sídliště,
prostranství u jezu
Veřejné prostranství kolem Jednoty a sídliště bylo
zadáno ke zpracování jako jeden projekt, nyní
probíhá zaměření všech bodů, aby mohla být
zpracována studie.
Na 20. 6. je naplánováno jednání s CHKO,
Povodím a projektantem ve věci návrhu
přemostění lávkou, bude se předjednávat, zda
situace přemostění je reálná.

10. Diskuze
Paní Volemanová, paní Jedličková a pan Ptáček
kritizují způsob a formu zápisu. Popisují svou
představu zápisu a doporučují paní starostce a
zapisovatelce, jak by zápis měl vypadat.
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Zapisovatelka děkuje za podněty. V zápise
z tohoto jednání bude stručnější, stručnost je často
výstižnější. Znovu opakuje, že občané mají právo
znát nejen výsledek určitého rozhodnutí, ale i
průběh jednání, argumenty a postoje zastupitelů, i
ty konfrontační.

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.

Slova pro takové situace volí pečlivě. Používá
výrazy odpovídající skutečnosti a nebude
přehnaně korektní.

Bylo schváleno 15 návrhů na usnesení, nebyly
schváleny 2 návrhy na usnesení.

Diskuse k jednotlivým bodům a atmosféru
jednání se snaží popsat co nejpřesněji.

Paní starostka poté poděkovala přítomným za
účast na veřejném zasedání Zastupitelstva obce
Roztoky, popřála všem hezké prázdniny a
dovolenou a ukončila jednání ve 22.05 hod.
Sdělila, že další veřejné zasedání je předběžně
naplánováno na září v zasedací místnosti OÚ
Roztoky.

Popis jednání zastupitelstva se bohužel neobejde
bez slov, která popisují emoce, protože v takové
atmosféře se jednání velmi často odehrává.
Zapisovatelka si je vědoma, že v zápise z jednání
zastupitelstva není vhodné používat silné
emocionální znaky, jako jsou vykřičníky, a slova
psaná pouze velkými písmeny, do kultury
písemného zápisu nepatří. Ačkoli taková forma
by často byla nejvěrnějším zachycením způsobu,
jak jednání probíhalo.

Dne: 19. 6. 2018
Zapsala: Lenka Šedivá

Další číslo Roztockých listů (07- 08/2018) vyjde
pravděpodobně 27.8.2018

Názor, že zápis by měl zaznamenat širší
projednávání bodu jednání, zapisovatelka
převzala
z doporučení
advokátky
JUDr.
Hamplové na webových stránkách Moderní obec
a z metodických materiálů Ministerstva vnitra.

Fotografie, na které jste byli zvyklí např. u článků
ZŠ a MŠ, není možné otisknout bez souhlasu
osob, které jsou na nich zachyceny a u dětí je
zapotřebí souhlas jejich zákonných zástupců.
Proto jsou nyní články bez uveřejněných
fotografií. I v případě poděkování občanům
musíme mít jejich souhlas se zveřejněním jména
v RL, proto jsou nyní poděkování pouze obecná.
Pokud bude mít některý z občanů zájem souhlas
dát, je možné toto učinit v kanceláři OÚ Roztoky,
třeba jen pro jedno konkrétní číslo.

Zákon žádným způsobem nenařizuje formu a
délku zápisu. Jsou obce, které volí doslovný zápis
z důvodu transparentnosti a kontroly.
Paní
starostka
považuje
formu
zápisu
z posledních jednání za užitečnou pro občany a za
zajímavou z hlediska historie obce. Slibuje paní
Volemanové a paní Jedličkové, že přihlédne
k jejich doporučením.

Články hasičů budou opět vycházet, až se ustálí
situace kolem GDPR a pomine největší nával
práce u autorů. Dopřejme jim všem letní
odpočinek, který si určitě zaslouží a hodně sil do
dalších zásahů.

A protože zapisovatelka další zápis odmítla, ptá
se paní starostka paní Volemanové a paní
Jedličkové, zda by se tohoto úkolu nechtěly
ujmout. Obě odmítají, znovu popisují, jak by
zápis měl vypadat, a doporučují paní starostce,
aby
příští
zapisovatelce
nařídila
větší
zdrženlivost.
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Sport a turistika v mateřské škole
V měsíci květnu i červnu počasí přálo, a tak jsme ho využívali venku ke sportovním aktivitám i turistice.
Den dětí jsme oslavili na zahradě naší mateřské školy, kdy se děti těšily na připravenou trať zručnosti na
koloběžkách, kolech nebo odstrkovadlech. Připravenou dráhu na zahradě MŠ zvládli všichni závodníci.
Trať lemovaly nové dopravní značky, které děti poznávaly. Děti byly z domova dobře vybaveny svými
koly a bezpečnostními helmami. Děkujeme rodičům za výbornou spolupráci. Na závěr byli všichni
odměněni a spokojeně si domů odnášeli medaile úspěšného závodníka, malou sladkost i dárek. Kromě
jízdy na kole se v MŠ sportovalo i jinak. Děti se připravovaly na atletickou olympiádu mateřských škol v
Rakovníku, kde každoročně úspěšně reprezentujeme naši školu (letos děti vybojovaly 15 medailí).
Využívali jsme atletickou dráhu u ZŠ, na které se stopoval rychlý běh. Ve třídě i venku děti skákaly z místa
do dálky a na zahradě MŠ probíhalo měření pokusů v hodu do dálky. Kromě toho si děti vyzkoušely ping
pong, sportovní hry s pálkami, přehazovanou, střelbu na koš, skákání na trampolíně a svoji obratnost
procvičily na překážkové dráze. Máme radost z nových sportovních pomůcek, balanční dráhy i kamenů,
které velmi často využíváme při cvičení. Děti dokázaly, že jsou šikovní sportovci a mají radost z pohybu.
Část dětí z naší školky navštěvuje gymnastiku pro předškoláky, kde v průběhu celého roku, pod vedením
paní učitelky Gabriely Turečkové, poznávají základy gymnastického cvičení. Děti se učí správnému držení
těla, procvičují svoji obratnost, koordinaci, rovnováhu a učí se základní gymnastické prvky. Na konci
školního roku proběhlo i tradiční závěrečné vystoupení pro rodiče, kde děti ukázaly, co vše se už naučily.
Při cvičení na gymnastickém koberci, lavičce i přeskoku dokázaly, že jsou opravdu šikovné. Odměnou za
jejich píli při cvičení byl nejen obdiv i potlesk diváků, ale i diplom a pěkné drobné dárky pro radost.
Během května a června jsme se zúčastnili několika různých výtvarných soutěží vyhlášených Rabasovou
galerií, městem Rakovníkem a SH ČMS. Obrázky dětí z naší MŠ obstály velmi dobře a děti získaly hned
několik ocenění. Rádi jsme se účastnili i pěvecké regionální soutěže „Slavíček“, která proběhla v Městečku
pro děti z naší, křivoklátské i městecké mateřské školy. Děkujeme MŠ Městečko a paní ředitelce Janě
Fikejzové za výbornou organizaci této soutěže i dárky, diplomy a medaile pro všechny zpěváčky. Děti
měly možnost zazpívat si před velkým publikem i porotou a získaly i ocenění.
Květen a červen jsou také měsíce, kdy využíváme pěkného počasí a s dětmi často vyrážíme na turistiku
nebo výlety. Letos opravdu počasí přálo, a proto jsme se snažili ho využívat co nejvíce v přírodě.
Koncem května jsme jeli vlakem poznávat Beroun, zde jsme navštívili i plaveckou školu a děti si užily
vodní radovánky. Krásný výlet si děti užily v Nižboru, kam nás pozvala naše kamarádka Terezka ke koním
a překvapila pozváním na krásnou zahradu Osmana Laffity. Výlet na Křivoklát byl spojen s prohlídkou
hradu, kde děti objevovaly vězení, královské komnaty, vyhlídky a nakonec vystoupaly i do velké hradní
věže, kde je překvapil vycpaný medvěd. Při odchodu z hradu jsme navštívili rybářskou výstavu, která nás
všechny nadchla a hlavně poučila. Ve velkých akváriích jsme mohli pozorovat živé ryby. Při dalším výletě
nejmenší děti navštívily botanickou zahradu v Rakovníku, kde nás vítala maminka Terezky, provedla nás
krásnými květinovými zákoutími a děti zaujal i zoo koutek, kde se mohly potěšit s drobnými zvířaty.
Všichni jsme také již tradičně navštívili Lesní hřiště Lesů ČR v Křivoklátě, tady vždy hledáme poučení i
zábavu. Letos nás potěšily opravené a nově natřené hrací prvky, které zářily novotou. Toto hřiště je úžasné,
posazené v malebné přírodě Křivoklátska s mnoha možnostmi pohybového vyžití i cestou za poznáním.
Těší nás, že Lesy ČR tento projekt uskutečnily a neustále ho zvelebují a rozšiřují. Hřiště tak těší
návštěvníky z blízkého i dalekého okolí. Děkujeme a vážíme si možnosti tento areál využívat.
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Přírodu na Křivoklátsku jsme poznávali při turistickém výletě, kdy jsme prošli částí naučné stezky Brdatka
a zamířili a došli až do Městečka, které jsme z chatové oblasti viděli jako na dlani. Po cestě bylo stále co
pozorovat. V Městečku jsme našli příjemné zázemí na oběd na školní zahradě v mateřské škole.
Dalším cílem našich cest byla přehrada Klíčava, autobus nás odvezl na Písky. Zde jsme navštívili areál
Střední lesnické školy a Středního odborného učiliště. Pan Ing. Jan Jungmann nás mile přijal a celým
areálem provázel, pověděl dětem mnoho zajímavého, a jak a co se zde mohou chlapci naučit. Děti zaujaly
dílny, technika i relaxační centrum. Pak už jsme se vydali lesem v příjemném chládku stromů a došli až na
přehradu. To bylo otázek a překvapení „ z velké vody“.
Společně s křivoklátskou mateřskou školou jsme navštívili zámek Leontýn. Děti zde předvedly klientům
milé vystoupení, plné tanečků a písniček. Za odměnu se všichni povozili po zámeckém parku kočárem
taženým koňmi. Byl to úžasný zážitek pro všechny děti. Posledním naším výletem byla návštěva statku „U
Merlina“ v Chyňavě u Berouna, kde jsme si prohlédli zoopark s ochočenými zvířátky, a děti se povozily
na ponících.
S našimi dětmi se snažíme poznávat krásná místa v našem regionu tak, aby si děti vytvářely pozitivní vztah
k místu svého bydliště a okolí. Při turistice učíme děti vnímat krásu přírody kolem nás. Vždy nacházíme
vstřícnost, vlídnost a pochopení u lidí, které oslovíme. Na hradě nás potěšil pan kastelán, daroval nám
prohlídku hradu i návštěvu výstavy zdarma. Běžte se na hrad také podívat a nezapomeňte navštívit výstavu
o rybách, jen doporučujeme teplý svetr s sebou, výstava je ve sklepích pivovaru a je tam zima. Přejeme i
Vám dospělákům krásné zážitky na prázdninových cestách a nemusíte jezdit daleko, náš kraj je krásný.
M.Sv.

Školní střípky
Okresní atletické závody
se konaly v květnu a zástupci naší školy na nich nemohli chybět. Přivezli jsme pět medailí.
1. místo – žákyně 5. tř. – běh 50 m
1. místo – žákyně 5. tř. – skok daleký
1. místo – žákyně 2. tř. – běh 50 m
1. místo – žákyně 2. tř. – vytrvalostní běh
3. místo – žák 1. třídy – skok daleký
Výtvarná soutěž – Strom snů
byla vyhlášena Městským úřadem v Rakovníku a ve svých kategoriích uspěli:
žák 1. tř. 2. místo a žák 4. tř. 3. místo.
Výtvarná soutěž – Mé toulky za zvěří
měla jednoho zástupce ze 4. třídy, který získal 3. místo.
Olympijský den
je sportovní celorepubliková akce, která proběhla 20. června. Jejím cílem je uběhnout 1 kilometr a je
doprovázena řadou sportovních soutěží a her.
Ceny věnovaly T – Mobile, Laktea – ovoce do škol a Obec Roztoky. Děkujeme.
O.Š.
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KRÁTKÁ REAKCE NA ČLÁNEK „JE NESKUTEČNĚ TĚŽKÉ PROSADIT ZMĚNY“
(RL 5/2018)

1. Učitelský sbor býval stabilní. Ke změně došlo před třemi lety, kdy se jedna z učitelek rozhodla ze
školy odejít. Důvodem byla napjatá atmosféra, nepříznivé školní klima. Vzhledem k dodržení GDPR
více uvádět nemohu. V té době začaly ubývat i děti. Bohužel, složitou situaci jsme řešili dlouhé
měsíce, díky vlastnímu nasazení a dlouhodobé spolupráci s pracovníky odboru sociálně právní ochrany
dětí jsme našli i řešení. Pověst školy však utrpěla.
2. Konkurzní řízení proběhlo, petice vznikla bez mého snažení, iniciativním rodičům žáků za ni děkuji.
Považuji ji i za vyjádření důvěry pedagogickému sboru.
3. Dlouhodobý úbytek žáků se snažíme řešit mnoha způsoby. Uplatňujeme individuální přístup ke
každému žákovi, nabízíme zájmové kroužky, aktivity školní družiny jsou pestré a v porovnání
s ostatními školami výjimečné. Informujeme rodiče o všech událostech a akcích na tzv. Setkáních u
kávy, pořádáme řadu mimoškolních akcí pro své žáky i širokou veřejnost, spolupracujeme s naší
mateřskou školou. Bohužel, v tomto školním roce jsme přišli o další čtyři žáky, důvodem je stěhování.
4. Děti se musí doma s rodiči doučovat … Samozřejmě, vzdělávání a jeho výsledky ovlivňuje řada
faktorů (vrozené nadání, přirozený intelekt, rodinné zázemí …). Nezvládá-li žák učivo, nebo má-li
výrazně rozdílné výsledky v různých předmětech, spolupracujeme se souhlasem rodičů s odborníky
z pedagogicko – psychologické poradny. Dnes už řada žáků naší školy pracuje dle individuálního
vzdělávacího plánu, využíváme i tzv. podpůrná opatření. Na doporučení poradny provádíme i
pedagogickou intervenci (dříve doučování).
5. Zjišťování výsledků vzdělávání, tedy testování, nemá být používáno ke srovnávání škol. Na to
upozorňovala sama Česká školní inspekce. Mělo sloužit žákům a jejich rodičům. Jsem přesvědčena o
tom, že pokud by opravdu bylo cílem ČŠI školy srovnávat či porovnávat, způsob zadání by byl
proveden zcela jinak! Toto testování probíhalo jen za přítomnosti vyučujících učitelů a záleželo jen a
jen na nich, zda nechají své žáky pracovat samostatně.
Pokud se v mém vyjádření poněkud ztrácíte, omlouvám se, asi jsem byla až moc stručná. Ale jsou
prázdniny …
Hezké léto čtenářům RL přeje Z. Janečková, ředitelka ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky, od 1. 8. 2018
učitelka pověřená řízením školy.

TIP NA LETNÍ ČTENÍ
Prázdniny začaly, děti se rozutekly k babičkám, na tábory, k moři apod. a je tedy čas na letní lenošení,
odpočinek a dobíjení baterek prostřednictvím slunečních paprsků a teplého vzduchu. Ideální čas pro chvíle
s pěknou knihou u vody nebo na balkoně. Právě jsem dočetla VI. díl Husitské epopeje pana Vondrušky,
tentokrát z časů panování Jiříka z Poděbrad. Děj pěkně uprašoval, kališníci i katolíci se navzájem přepadají
a než se nadějete, máte přečtených přes 600 stran a dychtivě vyhlížíte poslední VII. díl.
Nyní jsem se díky Pekařově dceři dostala do rodiny německého pekaře za 2. světové války a odkrývám
příběh jeho dcery pomocí retrospektivního pátrání mladé americké novinářky. Kampak mě asi příběh
všude zavede a jak moc bude vonět po chlebu? To Vám prozradím, až ho dočtu.  Před koncem školního
roku jsem se ponořila do knížky pro dívky od Elišky Horelové - Léto jako když vyšije- a musím říct, že to
je parádní čtení, které voní senem, sluníčkem a dobrodružstvím! Doporučuji vyzkoušet! Dostala jsem se ke
knize až jako dospělá a i tak mě okouzlila. Přeji Vám všem pohodové léto.
Irena Vápeníková
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AKCE V OBCI V ČERVNU 2018
Na začátku měsíce v neděli dne 3.6. se na hřišti TJ Roztoky konal Dětský den. Bylo to již podruhé po
dlouhé odmlce a letos se potvrdilo, že o akci mají zájem nejen rodiče, ale hlavně dětem se moc líbil. Přálo
nám počasí a s větším či menším doprovodem přišlo přes 80 dětí.
Děti si mohly vyzkoušet hledání pokladu, zručnost, sportovní obratnost nebo vědomosti. Sbor
dobrovolných hasičů připravil stříkačku a nejen ti malí si mohli vyzkoušet proudem vody srazit připravené
předměty. Skupina W-Arlet dala prostor pro střelbu z luku na terč a v průběhu odpoledne zahrála krátké
představení. Sáhnout si na paroží srnce nebo daňka bylo možné u stanoviště Mysliveckého spolku Klucná.
Zde si každý mohl ověřit znalosti zvířátek nebo stromů, které lze v našem okolí vidět. TJ Roztoky
vychovává mladé sportovce a i na letošním Dětském dnu si děti vyzkoušely házení, běh, skákání nebo
kopání. Zvukovou kulisu dělala hudba z dětských filmů nebo pohádek. Odměnami za absolvované úkoly
byly např. pokladničky, lahvičky, bločky, pexeso, pastelky, pitíčka, sušenky, sladkosti a jiné. Krásné a
hodnotné ceny věnovali: Česká spořitelna, a.s., Gerlach spol. s r.o., Potravinářská komora ČR, TJ Roztoky,
Milan Franc a Obec Roztoky, která nechala některé předměty potisknout znakem obce. Sponzorem
občerstvení pro děti byli pan Milan Franc st. a TJ Roztoky. Odměnou za dobře připravenou akci byly
úsměvy spokojených dětí, rodičů nebo babiček, dědečků, tetiček, strýčků ale i samotných organizátorů.
Tímto mnohokrát děkuji za pomoc všem, kteří byli na jednotlivých stanovištích a podíleli se tak na velmi
vydařeném odpoledni pro děti.
Úplně jiným způsobem zábavy byl již třetí hudební večer se členy České filharmonie, který obec Roztoky
organizovala následující neděli. Na koncertu zazněly tóny pouze smyčcových nástrojů – houslí, violy a
violoncella. Dílům hudebních klasiků Dvořáka, Borodina a Pachelbela daly vyniknout prostory kostela Sv.
Petra v Křivoklátu, který byl i letos téměř zaplněn. Hbité prsty protagonistů Ireny Jakubcové, Františka
Hosta, Oty Bartoše a Jaroslava Pondělíčka doprovodil příjemný hlas herce pana Josefa Somra, který byl
hostem večera. Komorní atmosféru v závěru večera doplnili hudebníci o vlastní zážitky z cest a na závěr
jsme mohli vyslechnout moudrá slova faráře Jaroslava Miškovského, kterému tímto za možnost koncert
uspořádat v prostorách kostela obec Roztoky mnohokrát děkuje.
Na území katastru obce a nejen jeho se letos konalo Mistrovství ČR v rogainingu. Toto celkem neznámé
slovo vystihuje sportovní aktivitu – orientační běh s trochu jinými pravidly. U běžného orientačního běhu
je cílem co nejrychleji doběhnout trasu dle mapy a dodržet pořadí kontrol za časový limit. Rogaining
účastníkům trasu neurčuje, ale vítěz musí nasbírat co nejvíce bodů z jednotlivých stanovišť, která jsou
umístěna ve vymezeném prostoru. Soutěží dvojice, přičemž musí oba ke stanovišti doběhnout téměř
současně. Stanoviště je opatřeno čipovací krabičkou a i každý má na ruce přidělaný čip, na který sbírá
body. Jakou strategii si soutěžící zvolí je o taktice, strategii, rychlosti, terénu a o zkušenostech. Ti nejlepší
posbírali něco kolem 3000 bodů a nachodili za 24 hodin 139 km. To je opravdu úctyhodný výkon. Běhu se
zúčastnili soutěžící z celé republiky a mohli tak trochu poznat Křivoklátsko. Obec Roztoky na akci přispěla
poskytnutím hmotných cen opatřených znakem obce a prostor pro parkování vozidel účastníků.
Další sportovní akcí konaných v červnu v obci byl již 24. ročník Křivoklátských slalomů na umělé
slalomové dráze pod jezem a tradiční koncert skupiny Brutus na hřišti TJ Roztoky, kterých se zúčastnilo
celkem přes tisíc lidí. Areál kolem jezu tak každoročně v letních měsících ožívá a co je dobře, že se
návštěvníci do obce na aktivity i mimo ně rádi vrací.
Lenka Peterková
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SVOZ ODPADU

Svoz komunálního odpadu :
týden

datum

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

18.7.2018
25.7.2018
1.8.2018
8.8.2018
15.8.2018
22.8.2018
29.8.2018
5.9.2018
12.9.2018
19.9.2018
26.9.2018
3.10.2018
10.10.2018
17.10.2018
24.10.2018
31.10.2018
7.11.2018
14.11.2018
21.11.2018
28.11.2018
5.12.2018
12.12.2018
19.12.2018
26.12.2018

52 svozů
(zelená)

41 svozů
(červená)

26 svozů
(žlutá)

12 svozů
(modrá)

Svoz na Karlově:
Vzhledem ke stávající struktuře typu svozu nádob probíhá pouze v sudé týdny. Mimořádné, jednorázové
svozy nádob a svoz pytlů s SKO probíhají v sudé týdny. Při změně struktury typu svozu nádob v lokalitě je
možná změna a to dle dohody s obcí.
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Výsledky posledních zápasů sezony
A- Tým
2.6.

6:1

TJR A – TJ Čistá

Čumpelík 2, Krůta V., Masarovič, Makram, Vejvoda

A- tým obsadil konečné 3. místo v soutěži
B- Tým
2.6.

4:0

Srbeč - TJR B

-

B- tým obsadil konečné 2. místo v soutěži
Mladší žáci
2.6.

2:4

Zavidov - TJR

Jirásek 2, Barčot M., Barčot D.

Tým ml. žáků obsadil konečné 3. místo v soutěži
Starší přípravka
6.6.

Šanov - TJR

10.6.

TJR - Lišany

20.6.

FK Rakovník - TJR

1:5
6:5
0:20

Prokůpek 3, Ibl 2
Prokůpek 3, Ibl 2, Fráňa
Hamouz P. 6, Fráňa V. 3, Prokůpek 3, Prokůpková 3, Ibl 2

Tým starší přípravky obsadil konečné 6. místo v soutěži
Konečné tabulky v příštím čísle RL

TJ Roztoky, z.s, oddíl kopané, Vás zve na koncert skupiny Brutus
Sobota 4.8.2018 od 20:00
+ předkapela NOBAND BROTHERS
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