OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY

jídel, zeleniny, ovoce a dalších potravin, tuky,
oleje – patří do kontejnerů na směsný odpad, příp.
do kontejnerů na biologický odpad), chemikálie a
další nebezpečné látky (např. barvy, ředidla,
lepidla, kyseliny, louhy, mazadla, koncentrované
detergenty a tenzidy, zahradní chemie, oleje,
ropné látky – patří do sběrných dvorů nebo je
možné je odevzdat při svozu nebezpečného
odpadu), léky – patří zpět do lékárny, hadry –
patří do směsného odpadu, radioaktivní, infekční
a karcinogenní látky – odevzdávají se do
specializovaných firem.

tráty a nálezy.
Prosíme, abyste věci nalezené v naší obci
odevzdávali v kanceláři obecního úřadu
(pokud neznáte majitele osobně), aby si je
případní majitelé mohli vyzvednout. Nejčastěji se
nám zde objevují klíče, ale dokonce k nám byl
přinesen i jeden výuční list.

Z

tudny.
Z důvodu sucha se v naší obci zvýšila
poptávka po zřízení vrtané studny.
V případě, že se chystáte studnu vybudovat, je
nutno postupovat v souladu s platnou legislativou,
např. se zákonem 62/1988 § 9a odst. 3, který říká:
Nejméně
patnáct
dní
před
zahájením
geologických prací spojených se zásahem do
pozemku je organizace povinna oznámit účel,
rozsah a očekávanou dobu provádění uvedených
prací obci, na jejímž území mají být provedeny.
Minimálně ve 2 případech nebyla ohlašovací
povinnost splněna.

S

áškodník v Roztokách.
Na louce za Ludmilou, na pozemku obce,
který
se
pravidelně
seká,
někdo
pravděpodobně úmyslně natloukl do země
kovovou trubku o průměru cca 5 cm, která nebyla
v terénu vidět a způsobila poškození majetku
obce – sekačky. Při podrobnějším šetření bylo
zjištěno, že trubka byla zatlučena čerstvě.
Prosíme o případnou spolupráci a hlášení
nestandardních situací v obci. Majetek obce
slouží i vám, občanům. Náklady na opravy
sekaček, traktůrků apod. mohou být vysoké a
ukrajují prostředky obecního rozpočtu, které by
mohly být investovány efektivněji na zvelebování
obce.

Z

V

ernisáž Barvínek.
Vernisáž výstavy „Cesta kolem světa“
výtvarného kroužku Barvínek se konala dne
14.6.2018 od 17:00 hod. za krásného slunečného
počasí v budově Obecního úřadu v Roztokách a
v prostorách před ním. Opět nám budovu
rozveselily krásné obrázky dětí z kroužku paní
Nedbalové a ještě stále si je u nás můžete
prohlédnout. Vernisáží nás provázela hudbou i
paní Dáša Pavlíčková se svými žáky a bylo
možné prohlédnout si modely letadýlek.
Připraveno bylo občerstvení i vyhodnocení
soutěže 4 kategorií výtvarných prací a výherci
obdrželi drobné odměny. Budeme se těšit, že i
příští rok nám malí výtvarníci rozveselí budovu
úřadu svými výtvory.

voz nebezpečného odpadu.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne
v sobotu 17.11.2018 u sběrného dvora.
Příjezd do Roztok ve 12:10 hod., odjezd ve 12:25
hod. Ve stejném termínu proběhne i svoz
velkoobjemového odpadu

S

evize komínů v Roztokách.
Ve čtvrtek 27.9.2018 bude probíhat čištění a
kontrola komínů v obci Roztoky. Zájemci se
mohou hlásit pouze osobně v kanceláři obecního
úřadu nejpozději do 15.9.2018. Službu poskytne
firma Kominictví Staňková – Rol z Rakovníka.
Ceny : čištění 1 spalinové cesty – 300,- Kč
kontrola 1 spalinové cesty – 400,- Kč
kontrola a čištění 1 spalinové cesty –600,- Kč
O provedené kontrole a čištění bude vydána
písemná zpráva. Uvedené ceny jsou garantovány
pouze zájemcům, kteří se objednají v kanceláři
obecního úřadu. V případě velkého počtu
zájemců bude stanoven další termín.

R

oalety nejsou odpadkové koše.
Provozovatelé
vodohospodářské
infrastruktury se setkávají s nárůstem
ucpávání
čerpadel
v čerpacích
stanicích
odpadních vod z důvodu vhazování nevhodného
odpadu do toalet. Do kanalizace nepatří
hygienické potřeby (např. dětské pleny, vlhčené
ubrousky, vlhčený toaletní papír, veškeré dámské
hygienické potřeby, vatové tyčinky atd. – vše
patří do kontejneru na směsný odpad), biologický
odpad (odpady z kuchyňských drtičů, zbytky

T

2

Usnesení č. 1 – 18/7/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky po projednání schvaluje program
jednání.

Posezení u kávy se seniory
Starostka zve všechny seniory na posezení u
kávy do restaurace U Křížku dne 20.9.2018 od
15:00 hod.

Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů

Zápis č. 41/2018 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
18.7. 2018
v budově Obecního úřadu
Roztoky.

Do návrhové komise paní starostka navrhuje pana
Frantička Jiráska, pana Ing. Vladimíra Melče,
pana Romana Texla.

Přítomní zastupitelé: 6
Ing. Lenka Peterková, Roman Texl, Jiří
Prokůpek, Martin Mikovec, František Jirásek,
Ing. Vladimír Melč
Omluveni: Hana Číhařová, Mgr. Tomáš
Vostatek, Antonín Ježek
Počet přítomných občanů: 2
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tomáš Vostatek,
František Jirásek

Usnesení č. 2.1 – 18/7/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky volí návrhovou komisi ve složení
pan František Jirásek, pan Ing. Vladimír Melč
a pan Roman Texl.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Paní starostka dále navrhuje, aby ověřovateli
zápisu z dnešního jednání byli pan Jiří Prokůpek a
pan Martin Mikovec.

1. Zahájení a schválení programu jednání
Zasedání zahájila starostka obce Ing. Lenka
Peterková v 17.35 hod. 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 pana
Romana Texla.
Paní starostka upozornila, že z jednání je
pořizován zvukový záznam jako podklad pro
tvorbu zápisu.
Starostka uvedla, že zasedání bylo svoláno
mimořádně,
z důvodu
potřeby
realizovat
neplánované opravy.
Poté přítomné seznámila s programem, který byl
zveřejněn na pozvánce v těchto bodech:

Usnesení č. 2.2 – 18/7/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky určuje ověřovateli zápisu pana Jiřího
Prokůpka a pana Martina Mikovce.
Pro: 6
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno.

Zdržel se: 0

3. Rozpočtové opatření
Poslední týden před prázdninami byl zřizovatel
ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky informován o
havarijním stavu chlapeckých toalet v obou
patrech budovy základní školy. Též byl oznámen
záměr školy provést rekonstrukci umýváren v
přízemí MŠ. Na základě tohoto sdělení byl
proveden průzkum možností realizovat opravy v
průběhu těchto prázdnin. Byly osloveny dvě
společnosti s žádostí o nabídku. Jedna společnost
předložila nabídku na celkovou rekonstrukci
toalet ve škole se zárukou práce dokončit před
zahájením nového školního roku. Předběžná
nabídka je na částku 243.309,- Kč. Druhá
společnost nabídku nepředložila z důvodu, že by
nebyla schopna garantovat dokončení do konce
prázdnin.

1.
Zahájení, schválení programu jednání
2.
Volba návrhové komise a určení
ověřovatelů zápisu
3.
Rozpočtové opatření
4.
Podněty a náměty občanů
5.
Usnesení a závěr
K navrženému
programu
jednání
nebyly
vzneseny připomínky, proto bylo přistoupeno
k hlasování o návrhu na usnesení.
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Nabídka na rekonstrukci umýváren v MŠ byla
zpracována již v březnu a byla na částku 66.550,Kč. Část rekonstrukce proběhla již během
školního roku, druhá část v přízemí by měla být
provedena o prázdninách. Obec jako zřizovatel
obdržela žádost školy o schválení rekonstrukce v
přízemí a žádost o poskytnutí financování.
Rekonstrukce by měla být pořízena za částku
33.275,- Kč.
Dále starostka informovala, že nechala zpracovat
nabídky na výměnu osvětlení ve všech
místnostech školy. Byly předloženy tři nabídky,
přičemž byla oslovena společnost B.L.C., která
předložila nabídku nejlevnější. I tato společnost je
schopna provést výměnu osvětlení v průběhu
prázdnin. Nabídka byla na částku 199.198 na bez
DPH. Pro realizace těchto oprav byly částky pro
rozpočtové
opatření
navýšeny
z důvodu
nepředpokládaných nákladů.
Starostka přednesla návrh na rozpočtové opatření
č. 9. Pan Ing. Melč se podivoval nad tím, že
starostka neví nic o stavu budovy. Přítomný pan
Bulant k situaci uvedl, že škola měla záměr pouze
opravit část potrubí, kde došlo k jeho ucpání a
měla domluveného pana Bekeho, že opravu
během prázdnin provede. Při návštěvě školy
starostka navrhla provést opravu kompletní tj.
udělat nové rozvody v obou patrech chlapeckých
toalet, včetně oprav obkladů a dlažby. Rozvody
vody, které jsou též ve velmi špatném stavu však
po konzultaci neprovádět z důvodu časových a
toto naplánovat až na následující prázdniny.
Vzhledem k časové tísni, byla předložena pouze
nabídka od společnosti TOPMONT se zárukou,
že se oprava v tomto rozsahu stihne udělat. Pan
Beke nabídku na celkovou opravu chlapeckých
toalet nakonec nepředložil.
Ing. Melč s podivuje, že nebylo toto mimořádné
zasedání svoláno přímo ve škole, aby zastupitelé
mohli situaci na místě obhlédnout a rozhodnout.
Navrhuje provést rekonstrukci celkovou od
hlavního uzávěru vody až po výstup na půdu,
včetně rozvodů na chlapeckých i dívčích
toaletách. Nesouhlasí s tím, aby byla provedena
rekonstrukce jen částečná, rozvody jsou ve
špatném stavu. Starostka uznává, že by to bylo
nejlepší, ale nesouhlasí, protože, dle jejího

názoru, není možné takto velký rozsah prací
stihnout během prázdnin. Taková rekonstrukce
musí být předem naplánovaná, ale nyní se řeší
akutní stav pouze chlapeckých toalet. Jediným
řešením dle něho je, udělat vše najednou a je
přesvědčen, že se vše stihne opravit od hlavního
uzávěru po uzávěr na půdě. Do zápisu požaduje
uvést, že to je šlendriánství, dělat opravy tímto
způsobem. Starostka uvádí, že nemůže ručit za
dokončení prací do zahájení nového školního
roku. Po diskuzi navrhla na rekonstrukci uvolnit
částku ve výši 500 tis. Kč. Ing. Melč požaduje do
zápisu uvést, že bude provedena rekonstrukce
kompletní od hlavního uzavíracího ventilu vody
až po ventil na půdě. K tomu starostka dodává, že
nemá jistotu, že se najde nějaká společnost a bude
schopná takový rozsah prací do konce prázdnin
dodělat.
Paní Volemanová navrhuje udělat i dívčí toalety.
Pan Ing. Melč požaduje uvést, že starostka takto
velký rozsah rekonstrukce odmítla provést.
Starostka dodává, že dle jejího názoru by se
nestihlo vše včas udělat. Zkusí oslovit společnost
TOPMONT s požadavkem na opravu rozvodů,
ale za výsledek neručí. Pan Prokůpek označil
návrh ze strany pana Melče v tuto chvíli za
účelový, směřující k tomu, aby se práce nestihly
provést a později bylo možné vše zkritizovat.
Navíc požaduje minimálně ještě další nabídku na
takto velký rozsah rekonstrukce. Paní starostka
navrhla vyčlenit částku 500 tis. Kč na opravu
chlapeckých umýváren a toalet v přízemí i v 1.
patře a na rozvod vody v této části ZŠ, včetně
umýváren v přízemí MŠ převod částek 300.000,Kč z § 6171 správa (běžné výdaje), 200.000,- Kč
z § 6171 správa (kapitálové výdaje) na § 3113 –
základní škola.
Z důvodu výměny osvětlení v ZŠ převod částky
270.000,- Kč z § 6171 - správa (kapitálové
výdaje) na § 3113 – základní škola – technické
zhodnocení budovy.
Usnesení č. 3 – 18/7/2018 – Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje rozpočtové opatření č.
9/2018.
Pro: 5
Proti: 1 (Ing. Melč) Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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4. Podněty a náměty občanů

Povodeň 2002

Pan Bulant se zmiňuje, že k osvětlení starostce
předkládal
hodnocení
návrhů
osvětlení.
Pozastavuje se nad vybráním společnosti B.L.C.,
která podle jeho podkladů nebyla nejlevnější.
Starostka vysvětluje, že původní nabídky byly na
osvětlení jak školy, tak i tělocvičny. Od jedné
společnosti musela být předložena úplně nová
nabídka pouze na osvětlení do ZŠ. Nabídka od
společnosti B.L.C. byla též zpřesněna a přesto
byla nejlevnější. Pan Bulant zpochybňuje
předložení stejných požadavků všem poptávaným
společnostem, protože každá předložila nabídky
zpracované v jiném rozsahu. Odvolává se na
tabulku, kterou zpracoval a ve které jsou
porovnány hodnoty světelného toku. V nabídkách
jsou proti nynějším parametrům osvětlení
navrženy nižší hodnoty. Navrhuje, aby někdo
změřil současné hodnoty přístrojem. Má obavu,
zda navržené řešení osvětlení bude dostačující.
Upozornil na to, že při porovnání klasických
žárovek a led osvětlení je třeba kromě spotřeb též
posuzovat svítivost. Ing. Melč požaduje posudek
od hygieny. Starostka slíbila vyhovět jeho
požadavku a stanovisko od hygieny nechá
zpracovat. Pokud návrh nebude v souladu
s požadavkem hygieny, společnost nese záruku a
bude případné nesrovnalosti muset napravit.

Letos si připomínáme již 16 let od velké povodně
2002, která způsobila škody za cca 200 milionů
korun, konkrétně v Roztokách za 50 milionů
korun. Nejhorší situace a kulminace Berounky
byla 13.8.2002, pak začala naštěstí voda opadat.
Spousta lidí přišla o svůj majetek, proběhly
záchranářské akce, evakuace občanů, následně
pak rozsáhlé uklízecí práce. Voda se tehdy rozlila
nejen po Višňové, kolem Ludmily, ale hladina
sahala těsně až pod tehdy nově vybudovaný
silniční most. Voda zatopila domy kolem celého
úseku v naší obci a zkáza, kterou zanechala, byla
ohromná. Místa, kam až voda dosahovala, jsou na
objektech vyznačena značkou, jež budí úzkost a
respekt před sílou vody. Vzpomeňme na hasiče
z Roztok, jejich kolegy z jiných jednotek,
dobrovolníky, na náročnou práci při odklízení
bahna, dřeva, suti, na pocit beznaděje a zkázy.

5. 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.

foto: archiv obce

VOLBY
Volby do Zastupitelstva obce se budou konat
v termínu 5. a 6. října 2018. Volební okrsek
v naší obci bude opět jeden, a to v místnosti
školní družiny v budově ZŠ Roztoky. Každá
volební strana, jejíž kandidátní listina byla
zaregistrována, může do středy 5.září 2018 do
16:00 hod. delegovat jednoho člena a jednoho
náhradníka do okrskové volební komise.

Byly schváleny všechny 4 návrhy na usnesení.
Paní starostka poté poděkovala přítomným za
účast na veřejném zasedání Zastupitelstva obce
Roztoky, další veřejné zasedání je předběžně
naplánováno na září v zasedací místnosti OÚ
Roztoky.
Dne: 18.7. 2018
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POŘÁD V AKCI
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Od posledního článku před čtyřmi měsíci zasahovali roztočtí hasiči u téměř 30 mimořádných událostí. Dvě
třetiny z tohoto počtu tvořily tzv. technické pomoci, které zahrnovaly především odstraňování překážek
z komunikací v našem blízkém i vzdálenějším okolí, převážně ve formě spadlých stromů, větví a kamení.
Do této kategorie zásahů spadá i spolupráce s ostatními složkami IZS tzn., že hasiči pomáhali záchranné
službě většinou s transportem pacientů a v červenci asistovali policii při nálezu utonulého muže v řece
Berounce u Višňové. Na konci června nechyběla ani záchrana osob z vody.
Dalších osm událostí se týkalo požárů, nebo alespoň něčeho, co se jako požár tváří, resp. kouří. Buď se
oheň vzňal sám tzv. samovznícením, nebo mu člověk svým chováním trošku pomohl. Ve většině případů
se jednalo o materiál přírodního charakteru. V květnu se začínajících suchým a teplým počasím se
nedbalostí při práci s otevřeným ohněm rozhořel les u Amálie v katastru Rudy a louka nad Sýkořicí.
V červnu zasahovali roztočtí u požárů především v Křivoklátě. Poměrně jednoduchý zásah měli při
zakouření z vozidla v Častonicích. Mnohem více se zapotili při požáru bytu, který se v jednom červnovém
ránu rozhořel v jednom z bytových domů. Naštěstí při žádném nedošlo ke zranění osob a škody byly jen
materiální.
Ač by se mohlo zdát, že suché a horké počasí výrazně zvýší množství požárů zejména lesního a polního
porostu, skutečnost v našem kraji toto zdání nepotvrdila. Ve vzdálenějším okolí sice hořela pole zejména
při žních poměrně často, ale v hasebním obvodu roztockých hasičů zůstala frekvence výjezdů k tomuto
typu události v normálu. Jestli můžeme považovat hořící kmen vrby na břehu řeky za lesní porost, pak se
za oba prázdninové měsíce vyjíždělo k požáru lesního nebo polního porostu jen 4x. Vždy se naštěstí
jednalo jen o menší rozsah a ani škody vzniklé požáry nebyly nijak závratné nebo byly dokonce nulové.
O zbytek výjezdů našich hasičů se v daném období postarali, například svou nepozorností, řidiči
motorových vozidel. V neděli 27. května dopoledne hned dvakrát zasahovali právě v souvislosti se silniční
dopravní nehodou. Poprvé v zatáčce u hájovny Beraník, kde se téměř čelně střetla dvě osobní vozidla. Ač
nehoda v době příjezdu hasičů vypadala dost hrozivě, kdy jedno z aut skončilo dokonce ve křoví pod
silnicí, zranění posádek obou vozidel měla jen lehčí formu. Než stačili hasiči místo po vyšetření příčiny
nehody douklidit, vyslalo je KOPIS v Kladně k nehodě další. Tentokrát se do křižovatky u Karlova nevešly
skútr s osobním vozidlem a po bočním střetu skončila obě vozidla nepojízdná. Roztočtí hasiči nejprve
poskytli předlékařskou pomoc lehce zraněnému řidiči osobního vozidla a následně zajišťovali dopravu v
místě nehody do doby, než ji policisté vyšetřili. Nakonec vše odpadlé a vyteklé z vozidel ze silnice i
příkopu uklidili.
Jak je z výše uvedeného patrné, roztočtí hasiči, ač o nich v několika vydáních Roztockých listů nebylo
téměř slyšet, fungují dále a jejich zásahová činnost i díky stále většímu pohybu osob stále narůstá. Kromě
ostrých výjezdů se věnovali odborné přípravě, údržbě techniky a samozřejmě i úpravě prostor hasičů
v budově IZHS.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ:
Ani členové pobočného spolku SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Roztoky se v období od dubna do
srpna rozhodně nenudili. Kromě pořádání Pálení čarodějnic na přelomu dubna a května se jich část
zúčastnila 12. května oslav 140. výročí založení SDH ve Zbečně, několik se jich aktivně zapojilo do tzv.
Dětského dne na roztockém fotbalovém hřišti a o tři týdny později zástupci sboru reprezentovali Roztoky
při obdobné akci ve Všetatech. Své nabyté zkušenosti z kurzů na vyprošťování předvedli 11. srpna při
oslavách založení Sboru dobrovolných hasičů a obce Nezabudice.
za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
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SRPEN 1968 – VÝROČÍ 50 LET OD OKUPACE
V srpnu letošního roku jsme si připomněli již 50. výročí události z roku 1968, kdy v noci z 20. na 21.8.
překročily armády 5 států Varšavské smlouvy hranice československého státu. Jednalo se o vojska
Sovětského svazu, Polska, NDR, Maďarska, Bulharska a stalo se tak bez vědomí tehdejší vlády.
Citace:
Předsednictvo ÚV KSČ přijalo v prvních hodinách 21. srpna toto prohlášení:
„Všemu lidu Československa!
Včera, dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny večer, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové
republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky,
předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a těchto orgánů.“
(Zdroj: https://technet.idnes.cz/udalosti-21-srpna-1968-0op/vojenstvi.aspx?c=A150819_164922_vojenstvi_vse)
Nejsem pamětníkem, proto vám nemohu poskytnout žádný příběh o tehdejších událostech. Sama znám vše
jen z vyprávění, historických pramenů, dokumentů, zpráv, tisku. Známé jsou mi například scény z filmů
Pelíšky a Rebelové. Nepovedlo se nám dohledat ani konkrétní popis událostí v kronice obce Roztoky.
V archivu jsme našli pouze několik málo fotografií, které zachycují tanky v Roztokách.
V současné době ale probíhá v Rakovníku výstava Srpen 1968 na Rakovnicku ve fotografii, která vpád
vojsk dokumentuje, tak se můžete jet podívat. Výstavu je možno navštívit do 27.9.2018. Více informací
zde: http://www.muzeumtgm.cz/kulturni-program/vystavy/vystava-srpen-1968-na-rakovnicku-ve-fotografii
IV

foto: archiv obce

7

INVESTICE DO DĚTÍ NIKDY NENÍ INVESTICÍ MARNOU

Škola a školka
Prázdniny byly letos slunečné, horké a sváděly trávit čas především u vody. Pro stavební firmy toto však
neplatilo. V naší škole byla provedena rekonstrukce chlapeckých toalet v obou patrech budovy, kompletní
výměna starých zářivek za LED osvětlení a ve školce se provedla rekonstrukce umývárny v přízemí. Za
všechny provedené investice obec Roztoky jako majitel objektů a zřizovatel školy uhradí částku téměř
520.000 Kč. Věříme, že se bude ve vylepšeném prostředí školy a školky dětem líbit a do nového školního
roku jim přejeme mnoho úspěchů.

Dětské hřiště na bytovkách
Proč je celkem nové hřiště na bytovkách nyní rozkopané a neplní svůj účel? Obec Roztoky jako majitel
pozemku a instalovaných hracích prvků musí zajistit bezpečnost při používání splněním norem, které jsou
pro provozovatele závazné. V dubnu byla po instalaci provedena první revize soudním znalcem v oboru
bezpečnosti tělocvičen, dětských a sportovních hřišť a byly zjištěny některé nedostatky. Kromě jiných
drobností to bylo použití kamínku o velké hrubosti a malé hloubce pro dopadovou plochu kolem houpaček
a lezecké sestavy. Aby byly splněny přísné normy, musel být vybagrován prostor kolem prvků do hloubky
33-35 cm a ten bude zavazen novými kamínky o velkosti 4-8mm. Oprava byla načasována tak, aby bylo
využívání hřiště omezeno co nejméně a na dobu, kdy na sídlišti moc dětí nepobíhá. Do konce srpna, než
začne škola, bude dětské hřiště opraveno.
Lenka Peterková

DO ROZTOK SE VRÁTILY ŠIPKY
V průběhu letošního června byly do roztocké Hospody U křížku nainstalovány dva šipkové automaty, aby
vzniklo nové hrací místo, na kterém se budou hrát soutěže pořádané UŠO (Unie šipkových organizací). Svá
ligová utkání zde budou hrát ŠK Křižáci Roztoky, kteří i v nové sezóně 2018-19 budou působit v soutěži 1.
liga D (druhá nejvyšší soutěž pro Prahu a Středočeský kraj). První ligové utkání proběhne v neděli 9. září
2018 od 18.00 hod., kdy Křižáci přivítají družstvo Na vršku Praha. Pokud chcete Křižáky podpořit, jste
vítáni. Mnozí ještě pamatujete tým Restart Křivoklát, který hrál svá utkání v Hotelu Roztoky a svou
činnost ukončil po sezóně 2012-13. Z původního Restartu nyní za Křižáky hraje již pouze Jan Zajíček.
O prázdninách odehráli Křižáci Letní ligu 2018, turnaj organizovaný UŠO, kde se jim podařilo navázat na
loňský úspěch, kdy celý tento turnaj vyhráli. Již v tuto chvíli je jasné, že se stejně jako v loňském roce
probojovali do finálového turnaje, ač ještě nejsou odehrána všechna kola kvalifikační skupiny.
V Hospodě U křížku se nebudou hrát pouze ligová utkání. V tuto dobu připravují hráči ŠK Křižáci
Roztoky ve spolupráci s Hospodou U Křížku a Obcí Roztoky šipkové turnaje pro veřejnost. Smyslem
těchto turnajů je především seznámení nových hráčů s pravidly a základními principy šipkového sportu.
První z těchto šipkových turnajů pro vás pořádáme v pátek 7. září 2018 od 19:00 hod.
Všechny příznivce šipkového sportu tímto srdečně zveme. Ať to lítá!
Jiří Kulhánek, předseda klubu a kapitán družstva ŠK Křižáci Roztoky
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PŘEDSTAVUJEME NOVÝ REGIONÁLNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM PID LÍTAČKA
Od konce letošního léta bude cestujícím v městské hromadné dopravě v Praze a ve Středočeském kraji
k dispozici rozšířená služba platby za jízdné. Cestující budou mít na výběr mezi více platebními kanály.
Dojde tak k zásadní modernizaci stávajícího systému odbavování v hromadné dopravě. Hlavním prvkem je
digitalizace a propojování systémů.
Díky novému odbavovacímu systému budou moci cestující dojíždějící ze Středočeského kraje konečně
využít jeden platební systém pro celou jízdu, což zajisté ocení více než 100 000 osob, které denně do Prahy
ze Středočeského kraje dojíždí.
Na co se můžete těšit?
Nově si cestující bude moci zvolit nosič svého dlouhodobého časového kupónu. Buď jím bude jako dosud
Lítačka, nebo bude nově moci využít bezkontaktní bankovní kartu Visa nebo Mastercard, které jsou
běžně v České republice vydávány a vlastní je většina obyvatel.
Dalším novým nosičem dlouhodobého časového jízdného bude In Karta ČD, kterou zajisté využijí ti, kteří
cestují často vlaky ČD.
Dlouhodobé časové jízdné se bude nahrávat na bezkontaktní bankovní karty nebo In Kartu ČD stejně jako
na Lítačku. Tedy přes e-shop PID Lítačky www.pid.litacka.cz (ten bude spuštěn souběžně se spuštěním
regionálního dopravního systému PID Lítačka), nebo jako doposud na přepážkách ve Škodově paláci, či v
některém z předprodejních míst ve stanicích metra.
Nový e-shop PID Lítačky umožní nákup z pohodlí domova a cestující si budou moci zakoupit libovolnou
časovou jízdenku (na 30 dní až jeden rok) a už si nebudou muset chodit dlouhodobý kupón aktivovat
k validátorům ve stanicích metra. Jízdenka bude na kartě aktivována nejpozději 60 minut po jejím
zaplacení.
Součástí regionálního dopravního systému PID Lítačka je i nová uživatelsky přívětivá mobilní aplikace
PID Lítačka, která nahradí mobilní aplikaci PID Info. Novou aplikaci si cestující můžou stáhnout zdarma a
jejím prostřednictvím bude možné zakoupit si všechny druhy krátkodobých jízdenek platné od několika
minut do tří dnů.
Mobilní aplikace PID Lítačka cestujícím umožní:
- vyhledat aktuální spojení a nejlevnější lístek pro toto spojení;
- nakoupit jednorázové jízdné;
- pozdější aktivování jízdného (při nástupu do vozu);
- přeposlání jízdenky třetí osobě;
- vyhledávání aktuálního spojení včetně výluk a omezení;
- zobrazení aktivní mapy zastávek dle polohy uživatele;
- přehled parkovišť komerčních a městských parkovišť P+R s informacemi o jejich aktuální obsazenosti
V současné době je možné si v aplikaci PID Lítačka zakoupit pouze krátkodobé časové jízdné, do konce
roku bude ovšem cestujícím prostřednictvím této mobilní aplikace umožněn nákup i dlouhodobých
časových kupónů.
V rámci nového systému PID Lítačka bude spuštěn také zcela nový webový portál www.pid.litacka.cz
s přehledným e-shopem, kde si cestující pohodlně zakoupí nejen jízdní kupóny, ale v e-shopu si taky bude
možné:
nakoupit jízdné dle vybraných pásem včetně kalkulace ceny;
nahrát kupon na Lítačku, bezkontaktní bankovní kartu, IN kartu ČD;
aktivovat kupón online (již nebude nutné chodit k validátoru v metru);
nastavit upozornění na vypršení platnosti kupónu (to bude zasíláno buď formou SMS či na e-mail);
změnit nosič během platnosti kupónu;
přes jednu registraci možnost spravovat více účtů
(využijí především rodiny a firmy pro své zaměstnance)
Vladimír Antonin Bláha, tiskový mluvčí Operátora ICT
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Rozlosování podzim 2018

A-tým III.třída
kolo

datum

den

výkop

zápas

1.

25.8.

SO

17:00

TJR A - Jesenice B

2.

2.9.

NE

17:00

Chrášťany - TJR A

3.

8.9.

SO

17:00

TJR A - SK Oráčov

4.

16.9.

NE

17:00

Pavlíkov - TJR A

5.

22.9.

SO

16:30

TJR A - Čistá

6.

29.9.

SO

16:00

TJR A - Mš. Žehrovice

7.

7.10.

NE

16:00

Kroučová - TJR A

8.

13.10.

SO

15:30

TJR A - Řevničov

9.

21.10.

NE

15:30

Sýkořice - TJR A

10.

27.10.

SO

14:30

TJR A - Branov

11.

3.11.

SO

13:30

Janov - TJR A

B-tým pralesní liga
kolo

datum

den

výkop

zápas

1.

25.8.

SO

13:30

Mutějovice - TJR B

2.

2.9.

NE

13:30

TJR B - Kounov

3.

8.9.

SO

13:30

Srbeč - TJR B

4.

16.9.

NE

13:30

TJR B - Panošák

5.

23.9.

NE

13:30

Ruda - TJR B

6.

30.9.

NE

13:30

Senomaty B - TJR B

7.

7.10.

NE

13:30

TJR B - Kněževes B

8.

13.10.

SO

13:30

Šanov - TJR B

9.

21.10.

NE

13:30

TJR B - Petrohrad

Výsledky poháru:
11.8. a 18.8. 2018
TJ Čistá - TJR 1:5 (0:4) branky Vejvoda J. 2, Číhař 2, Zoufalý
předkolo
TJR - FC Jesenice A 7:2 (4:2) branky Číhař 5, Hruška 2
1.kolo

11

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

2018 - XXV. ročník
Cena 5,- Kč
Vyšlo 27.8.2018
Foto na titulní straně:
archiv hasiči

