OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY

Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není
označena ani volební strana a ani žádný kandidát,
dále jsou neplatné ty, které nejsou na
předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které
jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou
vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je
neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik
hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva.
Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do
zastupitelstev obcí jsou barvy šedé. Každý volič
hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Zájemci volit, kteří se nemohou dostavit do
volební místnosti z důvodu špatného zdravotního
stavu, se mohou před zahájením voleb nahlásit do
pátku 5.10. 2018 do 12:00 hod. na obecním úřadu
(tel. číslo 313558113) a zástupci volební komise
je navštíví s přenosnou volební urnou v místě
jejich bydliště.

lip pro Křivoklátsko
Oslavy 100. výročí založení republiky
se budou konat i v Roztokách. Obec se
přidala do projektu 100 lip pro Křivoklátsko,
v rámci něhož bude za prodejnou Jednota v neděli
28.10.2018 slavnostně vysazen památný strom.
Čas slavnosti bude upřesněn.
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olby do zastupitelstev obcí.
Volby do zastupitelstva obce Roztoky se
budou konat v pátek dne 5. října 2018 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne
6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je
volební místnost školní družiny v Základní škole
Roztoky, Roztoky č.p. 230, okr. Rakovník
pro voliče bydlící v obci Roztoky, okr. Rakovník.
V Roztokách můžete vybírat celkem ze 3
kandidátních listin (Pro Roztoky, Nezávislí
Roztoky, Nezávislí – Roztoky.
Volič může upravit hlasovací lístek jedním z
těchto způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této
volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v
počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce,
který má být v obci volen.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to
z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v
předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze
označit křížkem jednu volební stranu a dále v
rámečku před jménem kandidáta další kandidáty,
pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní
volební strany. V tomto případě je dán hlas
jednotlivě označeným kandidátům. Z označené
volební strany je dán hlas podle pořadí na
hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva
obce.
Volič vloží hlasovací lístek šedé barvy do úřední
obálky šedé barvy. Po opuštění prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič tuto
úřední obálku před okrskovou volební komisí do
volební schránky.

eřejné jednání zastupitelstva.
V úterý 25.9.2018 se od 17:30 hod. bude
konat v zasedací místnosti obecního úřadu
v Roztokách poslední veřejné jednání současného
Zastupitelstva obce Roztoky.

V

osvícení.
V sobotu
20.10.2018 se bude v Hotelu
Roztoky konat posvícenská zábava. K tanci a
poslechu hraje Kastelán. Cena vstupného bude
100,- Kč. Tradiční Pěkná hodinka k posezení
bude v pondělí 22.10. 2018 od 9:00.

P
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io odpad.
Bio odpad je možné odkládat do hnědých
kontejnerů pouze tak, aby se dalo zavřít víko
kontejneru. Není povoleno vkládat větve o
průměru větším než 2cm. Větší větve je možno
ukládat do kontejneru ve sběrném dvoře po
dohodě se zaměstnancem obce nebo pracovníkem
sběrného dvora. Termín posledního svozu bio
odpadu zatím není znám, určuje ho svozová firma
a obci Roztoky i přes telefonickou výzvu dosud
nebyl sdělen.
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.

S
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„Pozdní štěstí je jako krásný podzim; člověk se z něj těší dvojnásobně.“
Gotthold Ephraim Lessing
Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-podzimu/

Září zatím nezáří…barvami
Začal školní rok, začal podzim, ale zatím není moc barevný, jen ve vzduchu už je pomalu cítit. Listí je stále
zelené a teprve chytá první odstíny žluté. Pro změnu žluté trávníky se ale díky trošce deště začínají po 2
měsících aspoň lehce zelenat. :D
Děti ještě nestihly svléknout kraťasy a to slunečné letní počasí se nám překulilo až do září. A je to děsně
fajn. Až na to, že děti se odmítají přepnout na školní režim a mají pořád prázdniny. Teplé počasí je
vyloženě nutí běhat venku až do tmy a do úkolů se jim nechce. Večer jsou tak moc zmožené z náročného
programu venku, že odmítají myslet, cokoliv plnit, natož snad aby si pamatovaly, co mají do školy přinést.
Ještě, že mají ty notýsky. A funkční elektronickou žákovskou knížku, kde se dají nastavit notifikace. Než
dorazí ze školy, přijde mi pěkně na mobil souhrn jejich známek a nemusím to z nich páčit neustálými
dotazy. Snad přežijeme i tento školní rok. Držme si palce!
Taky začal fotbal, tak budu doufat, že toho kluci stihnou v tomto počasí odehrát co nejvíce, protože týmů
v soutěži mají opět moc a zápasy rozepsané do půlky listopadu. Loni je trochu odehrát nestíhali kvůli
typickému podzimnímu a chladnému počasí. Jen nám chybí hráči a kde je vzít a nekrást. Starší přípravka
by potřebovala novou krev nejlépe ročníků 2008 a 2009, ale budeme rádi i za mladší. Nemáte doma akční
dítě, které by chtělo kopat do toho kulatého nesmyslu a hrát si na Ronalda nebo třeba i na Neuera? Rádi ho
přivítáme na tréninku v pondělí a ve středu od 17:00 hodin na hřišti TJ Roztoky.
Sluníčko krásně vybarvilo jablka, hrušky, stromy jsou obalené švestkami, prostě tak trochu zahrádkářský
ráj. Proto po práci doma akčně strouhám jablka, vařím povidla ze švestek, hrušek i těch jablek a doma se
mi kupí skleničky s mými výtvory. Ještě chci zkusit pečený čaj. Ochutnala jsem ho nedávno u kamarádky a
byl naprosto fenomenální, hlavně v něm byly i broskve a ty vážně můžu prakticky v jakékoliv pohodě.
Pravda, ty tekuté pálené mě tedy neberou, ale džus je v pohodě. Děti mi začaly nosit domů spadané ořechy,
chystáme se na kaštany pro zvířátka a na tvoření, možná sesbíráme něco málo šípků, aby pak byl divočák
se šípkovou. Od sluníčka spálené balkonové kytky jsme vyměnili za podzimně laděné truhlíky, a protože i
okrasných dýní byla nadúroda, dostala jsem jich od kamarádky plnou tašku a krásně se vyjímají v košíku
na okně. Jen s houbami je to letos bída, že snad ani tradiční smaženice nebude. Dýňovou polévku už
jsme ovšem měli. :D
Ještě jsem si podzim ani nezačala pořádně užívat a v Rakovníku v obchodech už vytahují vánoční ozdoby a
dekorace…no, já jsem tedy trochu cvok a vánoční dárky k nám Ježíšek syslí prakticky od ledna a schovává
je po nejrůznějších schovkách, ale že bych hned po letních prázdninách musela běžet nakupovat ozdoby a
girlandy, to mi přijde vážně ujeté. Vždyť je pořád tak krásné počasí na to sednout si na balkon s knížkou,
drinkem a vychutnávat si sluneční paprsky a takovou tu línou pohodu. Teď momentálně je na programu
dne kniha Spolek přátel krásné literatury a bramborových koláčů. Máte to podobně? Na koupání už to teda
není, ale na procházky je ideálně. A dokonce i na běhání! Srnky na mne sice koukají v lese trochu divně,
když funím do kopce, ale což, každé začátky jsou těžké a já to určitě překonám.
V říjnu nás čekají volby do zastupitelstev obcí a jsem vážně zvědavá, jak to dopadne. Jestli dostanou šanci
mladí nebo ostřílení kandidáti. Na některých místech už to celkem vře. Já volit určitě půjdu a budu doufat,
že moji favorité se do zastupitelstva dostanou a prosadí svůj program a snad i něco více. Na Křivoklátě je 5
kandidátek, tedy ještě o 2 více, než tady v Roztokách. Snad to dobře dopadne.
Užívejte si každého krásného dne.
IV
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V ZÁŘÍ ZATÍM KLID
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Za necelý měsíc, který uplynul od minulého vydání Roztockých listů, měli roztočtí hasiči docela klid,
alespoň po té zásahové stránce. V den 50. výročí „osvobození“ naší země je chvíli po obědě zvedlo
operační středisko k požáru čehosi někde na Karlově. Ať hledali, jak hledali, ani oni, ani kolegové
z Rakovníka a policisté z Berouna žádný požár na Karlově ani v okolí nenašli a s plnou cisternou se vrátili
zpět na základnu. O tři dny později, zřejmě v důsledku kombinace ochlazení, mimořádného deště a vyšší
rychlosti, došlo v jedné ze zatáček směrem na Leontýn k bočnímu nárazu osobního automobilu nejprve do
protijedoucího nákladního vozidla a následně do protisměrných svodidel. Naši hasiči na místo dorazili
hned po roztockých policistech a kromě nezbytných úkonů souvisejících se zajištěním havarovaných
vozidel pomohli s řízením dopravy v nepřehledné zatáčce a provedli předlékařské ošetření řidičky
osobního vozidla, která se naštěstí jen lehce zranila na levé ruce. Z hrozivě vypadající nehody vyšli ostatní
tři účastníci bez zranění.
O další tři dny později v odpoledních hodinách se o další
zásah roztockým hasičům postaral jeden z občanů, žijící
v rodinném domku u hlavní silnice. V dobrém úmyslu
spálit suchý dřevěný odpad špatně odhadl sílu větru a
plameny z malého ohníčku přeskočily na blízko rostoucí
túje. A už nekontrolovaný oheň, tedy požár, byl na světě!
Kromě nich shořela i vysušená tráva v okolí. Majitel
naštěstí nepodlehl panice a alespoň zahradní hadicí se
snažil oheň zkrotit, než dorazili naši hasiči. Ti si následně
s požárem dvěma proudy hravě poradili a na jejich kolegy
z Rakovníka už žádná práce nezbyla. Poslední srpnový, a
zároveň i aktuálně poslední výjezd, si hasiči vychutnali
v nočních hodinách, kdy v půl čtvrté ráno 28. srpna
vyjížděli společně s hasiči ze Stochova, Zbečna a
Křivoklátu k požáru trafostanice a suché trávy na samotě
Novina v katastru Zbečna. Roztočtí dorazili na místo
společně s místními a rovněž společnými silami se pustili
do likvidace hořící trávy na ploše asi 10 x 20 m.
Trafostanici již měli pod kontrolou pracovníci rozvodných
závodů. Než dorazily ostatní vyslané jednotky, ani požár
trávy se dále nešířil a jeho likvidace byla otázkou několika
minut. Stejně jako v předchozích případech to byl důvod
k návratu na základnu.
Září je kupodivu zatím velmi klidné a roztočtí hasiči jsou
už tři týdny jen v pohotovosti. Nikdy totiž dopředu neví, kdy opět vyjedou na pomoc někomu, kdo jí bude
potřebovat!
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HASIČI RADÍ:
Čistění spalinové cesty
Začátek topné sezóny se zatím sice nenápadně, ale jistě blíží a s ním souvisí i péče o spalinové cesty.
Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty ze dne 22. ledna 2016 o podmínkách
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv říká, jakým způsobem a jak často bychom
se právě o bezpečný odvod kouře z topidel měli postarat. Další povinnosti tohoto nařízení jsou nově
uvedeny v zákoně 133/1985 Sb..
Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a
jejich komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a
kondenzátů ze spalinové cesty. Pokud nejde spalinovou cestu vyčistit tímto způsobem, lze provést čistění
vypalováním (komíny odolné proti vyhoření), kde však vypalování smí provádět pouze oprávněná osoba.
Seznam oprávněných osob dle kvalifikace 36-024-H Kominík – revizní technik spalinových cest je volně
přístupný na webových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR (www.hzscr.cz)

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon
připojeného
spotřebiče paliv

Činnost

Čištění
spalinové
cesty

Pevné

Kapalné

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

3 × za rok

2 × za rok

2 × za rok

1 × za rok

Plynné

1 × za rok

do 50 kW včetně

nad 50 kW

Kontrola
spalinové
cesty

1 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

Čištění a
kontrola
spalinové
cesty

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

Za celoroční provoz se počítá používání déle než 6 měsíců po sobě. V případě, že čištění, kontrola nebo
revize nejsou provedeny stanoveným způsobem, nebo je-li předána zpráva o čištění, kontrole nebo revizi
po stanovené lhůtě, může být oprávněné osobě podle požárního zákona uložena pokuta ve výši do
50 000 Kč. Nezapomeňte tedy před topnou sezónou své spalinové cesty zkontrolovat, vyčistit buď sami,
nebo to přenechte odborníkům! Za pár minut práce nebo pár stokorun to určitě stojí. Můžete tím předejít
požáru svého obydlí a zároveň ušetříte i práci hasičům!
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„…ZAS 4 ROKY V PR…“
Vážení zastupitelé naší obce,
roztočtí hasiči, tedy ti z požární jednotky obce i ti ze Sboru dobrovolných hasičů, si vám mým
prostřednictvím formou veřejného článku dovolují poděkovat za vstřícný přístup, který jste v uplynulém
čtyřletém volebním období hasičům prokázali. K vašim nejvýznamnějším počinům určitě patřila, a členové
požární jednotky si toho velmi cení, vaše odvaha požádat o evropskou dotaci na pořízení nové
automobilové stříkačky v řádu několika milionů. Dále vám děkují za pořízení např. 4 ks nových moderních
dýchacích přístrojů a obměnu a doplnění potřebných technických, komunikačních a osobních ochranných
prostředků, které slouží a určitě sloužit nadále budou roztockým i občanům okolních obcí.
Neméně významnou událostí, a pro fungování hasičů asi i úplně nejdůležitější, se stala kolaudace budovy
hasičské zbrojnice (BHZS) v Chaloupkách. Podařilo se vám v čele s paní starostkou a místostarostou
(jména záměrně neuvádím, aby mě v Bruselu svobodně nepověsili za nedodržení GDPR) i přes velké a
táhlé problémy dodržet slovo a roztocké hasiče, tedy jak vloni obecní požární jednotku tak i letos Sbor
dobrovolných hasičů, „ubytovat“. Zase po 10 letech jsou v oficiální budově a v jejich moderní historii
poprvé s vodou a WC! Za to vám všem ještě jednou velké DÍKY!
Na všechno, co se za uplynulé volební období podařilo pro hasiče ze strany zastupitelstva obce udělat a
domluvit, si během psaní tohoto článku určitě nevzpomenu. Nebylo toho rozhodně málo a vždy se při
řešení požadavků a potřeb i přes drobné neshody a menší či větší problémy našlo řešení snad k oboustranné
spokojenosti. K té naší to tak určitě bylo. Na oplátku se i hasiči snažili požadavkům obce vždy v rámci
svých možností vyjít vstříc a podle potřeby jí pomoci. Vzájemná spolupráce zejména opět s paní starostkou
a panem místostarostou byla vždy věcná a konstruktivní a posouvala hasiče i obec dopředu. I když vaše
čtyřleté funkční období končí, už dnes se hasiči těší na další spolupráci s novým vedením naší obce, ať už
v něm budete opět vy nebo někdo jiný. Ještě jednou díky a hodně štěstí!
Foto: archiv hasiči

za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný

TJ ROZTOKY – SPORT PRO VŠECHNY
Odbor Sport pro všechny má ve školním roce 2018/2019 3 oddíly. Všechny cvičí v tělocvičně ZŠ
Křivoklát. Nabízí svým členům i dalším zájemcům především radost z pohybu, setkání s vrstevníky či
stejně smýšlejícími človíčky.
Na zdravotní cvičení se scházejí ženy pod vedením Dáši Procházkové každé úterý. V době od 18.30 do
19.30 si protáhnou celé tělo, posílí svaly a na závěr relaxují. Ke cvičení za doprovodu hudby využívají
ženy různé pomůcky – overbaly, gymbaly, gumy,…
Se školáky cvičí Gábina Turečková. Scházejí se vždy ve středu, letos začne cvičení počátkem října. Děti
se seznamují se základy gymnastiky, zahrají si nejrůznější hry a hlavně prohlubují svůj vztah k pohybu.
Nejmladší školáci a předškoláci cvičí v úterý od 15.15 pod vedením Dagmary Novákové a Jitky Huškové.
Děti se seznamují se základy her a sportů, hrou se učí správnému držení těla, spolupráci a soutěžení.
Cvičení pro rodiče a děti zatím pro nedostatek dětí nebude. Maminky, které by měly chuť se svými dětmi
pravidelně chodit do tělocvičny, si mohou napsat o podrobnosti na e-mail jitahus@seznam.cz.
Jitka Hušková
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Zahájení školního roku v mateřské škole
V pondělí 3. září jsme se sešli v mateřské škole na slavnostním zahájení nového školního roku. Přivítali
jsme se, představili si paní učitelky. Paní zástupkyně ze ZŠ i paní starostka popřály dětem, aby se jim ve
školce líbilo a rodičům, aby
byli s naší školkou spokojení.
Tak jako každý rok byla pro
děti
připravena
pohádka,
kterou hrály paní učitelky.
Letos byla o Smolíčkovi.
Pohádka posloužila i jako
motivace dalších činností ve
školce. Děti se snaží být
kamarádi, tak jako Smolíček
s jelenem, a učí se pomáhat si,
tak
jako
jelen
pomohl
Smolíčkovi. Nakonec se u nás
i
jeskyňky
polepšily
a
s jelenem i Smolíčkem se
skamarádily.
Ti nejmenší si zatím hlavně
zvykají být od maminky a přivykají režimu ve školce. Ti starší si již naši školku pěkně namalovali a znají
o ní i písničku. Také již zvládli i první turistiku. Vydali jsme se na Křivoklát. Navštívili jsme kamarády
v MŠ Křivoklát, pohráli si s nimi a vyrazili do lesního areálu. Děti by tam vydržely celý den. Zadováděli
jsme si na dětských hřištích, pozorovali přírodu a procvičili fyzičku při cestě pěšky zpátky do Roztok.
Výlet jsme si moc užili a těšíme se na další. I ve školce se již loučíme s létem, ale doufáme, že pěkné
počasí nám ještě nějaký čas vydrží.
G.T.

Sběrové akce školy
Se začátkem školního roku vás chci informovat o sběrech na naší škole.
Sběr papíru – bude se konat 1x za 2 – 3 měsíce
Sběr plastových víček a baterií – průběžně celý rok
Sběr drobného elektra – 1. – 12. 10. 2018
Do školy můžete odevzdávat elektrické hračky, mobilní telefony, notebooky, rádia, fény, svítilny, holicí
strojky, žehličky, varné konvice, mixéry, reproduktory, ovladače.
Vyřazené elektro odevzdávejte paní H. Kohoutové nebo O. Štěpničkové v době 7,00 – 10,00 hod.,
odpoledne v době 12,00 – 16,00 hod. Zvoňte prosím, škola je uzamčena.
OŠ
Foto: archiv MŠ
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ŠIPKY V ROZTOKÁCH
Křižáci Roztoky vicemistry Letní ligy 2018
V sobotu
15.
září
2018
se
v pražském klubu
Ajeto
konal
finálový turnaj Letní ligy 2018
v elektronických šipkách.
Roztočtí Křižáci, kteří obhajovali
loňské prvenství v této soutěži, se
v semifinálové
skupině
utkali
postupně s družstvy Sgt. Pepik’s Band
Praha (4:3), Varani z Moskytu Praha
(6:1) a Chalupáři Slaný (5:2). Z této
skupiny postoupili do play-off
z prvního místa.
V play-off měli ve čtvrtfinále za
soupeře družstvo Kocouři od Kocoura
Kozly (6:4), v semifinále Podlesáci
Králův Dvůr (6 : 1) a ve finále opět
Sgt. Pepik’s Band Praha (5:6).
Druhé místo je obrovským úspěchem,
protože Sgt. Pepik’s Band Praha je
tým, který hraje nejvyšší celostátní
soutěž a má ve svém středu i řadu
reprezentantů.

Roztocká šipka (říjen 2018)
Hráči šipkařského družstva Křižáci Roztoky ve spolupráci s Obcí Roztoky a Hospodou U Křížku připravují
další turnaj pro veřejnost v elektronických šipkách.
Uskuteční se v sobotu 20. října 2018 od 18:00 hod. v Hospodě U Křížku. Startovné 50,- Kč/hráče bude
v plné výši použito na věcné ceny.
Přijďte fandit šipkám
Šipkařské družstvo Křižáci Roztoky bude v průběhu měsíce října 2018 hrát v Hospodě U Křížku tři domácí
ligová utkání.
neděle 7.10.2018 od 18:00 hod. Křižáci Roztoky – Šemík Neumětely B
neděle 14.10.2018 od 18:00 hod. Křižáci Roztoky – Nervous Praha
neděle 28.10.2018 od 18:00 hod. Křižáci Roztoky – Maniac Darts Rakovník
Jako v každém sportu, i v šipkách hráčům pomáhá podpora diváků, proto přijďte podpořit domácí tým,
děkujeme.
Jiří Kulhánek
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Výsledky zápasů
A-Tým pohár
11.8.

TJ Čistá -TJR A

18.8..

TJR A – Jesenice A

1:5
7:2

Vejvoda J. 2, Číhař 2, Zoufalý

3:1
1:5
1:1p
0:1

Hruška 2, Vejvoda J.

Číhař 5, Hruška 2

A- Tým
25.8.

TJR A – Jesenice B

2.9.

Chrášťany - TJR A

8.9.

TJR A – SK Oráčov

16.9.

Pavlíkov- TJR A

Vejvoda J. 2, Číhař, Vejvoda D., Maršík
Hruška
Masarovič

B- Tým
25.8.

Mutějovice -TJR B

2.9.

TJR B – Kounov

8.9..

Srbeč – TJR B

16.9.

TJR B – Panoší Újezd

9:1
1:0
2:5
3:1

Ejem
Varyš
Zoufalý 2, Ejem, Fikejz, Beránek
Zoufalý, Čermák, Fikejz

Mladší žáci
1.9.

Lužná - TJR

2:6

Barčot M. 2, Barčot D. 2, Moravec, vlastní

9.9.

TJR - Nové Strašecí

16:2

Barčot Dav. 6, Ibl 5, Barčot M. 3, Barčot Dom., Šifner

16.9.

SKP Rakovník - TJR

0:6

Barčot Dom. 2, Moravec 2, Barčot Dav., Barčot M.

Starší přípravka

Senomaty - TJR

6:8
7:8

Prokůpek 5, Kučera, Moravec, Redl

Čistá - TJR

1:18

Prokůpek 6, Hamouz J. 6, Kučera 3, Fráňa Václav, Fráňa Vojta,
Gebhart

9.9..

TJR - Chrášťany

13.9..
16.9.

Prokůpek 6

9

V ROZTOKÁCH BUDE MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ!
O pořádném venkovním hřišti, kde by si mohli sportovci zahrát tenis, volejbal, fotbálek, nohejbal a jiné, se
v obci mluví již dlouho. Když se zateplovala škola, vznikla studie, kde by v prostoru za školou mezi hlavní
silnicí a tělocvičnou bylo místo pro takové sportoviště. V loňském roce před prázdninami byla zveřejněna
výzva k podávání žádostí o dotaci na školní hřiště. Tehdy, v rekordním čase během 4 týdnů, byl
namalován projekt a ještě před podáním žádosti jsme požádali o stavební povolení. Žádost však nebyla
podpořena.
Nová výzva byla také Ministerstvem pro místní rozvoj vypsána v prosinci 2017. To už hřiště mělo
stavební povolení. Žádost jsme podávali znovu a do května se čekalo na rozhodnutí. Náš projekt však
skončil pod pomyslnou čarou jako dvanáctý v pořadí náhradníků. Tehdy se řešila důvěra vládě, ale
vzhledem k převisu žádostí se hovořilo o tom, že by se dodatečně mohly vyčlenit nějaké prostředky na
podporu alespoň několika dalších žádostí. Ale věřte tomu!
Rozpočet projektu byl spočítán na částku 6,5 mil. Kč. Prostředky na výstavbu takového rozsahu obec
nemá. Ministerstvo přispívalo na projekty až 70% z rozpočtované ceny. Těch 4,5 mil. Kč by se opravdu
hodilo.
Překvapením bylo, když mi ke konci srpna bylo sděleno, že naše žádost byla poslední mezi dodatečně
podpořenými projekty.
A co teď? Rychle výběrové řízení! Přihlásí se někdo? Stavební boom je ve špičce, všichni mají práce nad
hlavu. Dokáže se zrealizovat projekt dle podmínek dotace? A co počasí? Zima na krku, bude možné
dodržet technologické postupy tak, aby bylo hřiště kvalitní? To je jen pár otázek, na které bylo a bude třeba
odpovědět.
Něco již víme. Do výběrového řízení se přihlásila pouze jedna renomovaná společnost. Bohužel, cenu
stanovila vyšší, než byl původní rozpočet. Bude možné prostředky v rozpočtu najít? To bude rozhodovat
zastupitelstvo, které k projednání i této záležitosti zasedne 25.9.2018. Držte tedy palce, ať se vše dokáže
zrealizovat a multifunkční hřiště v Roztokách vznikne.

KDY BUDE OPRAVENÁ ZVONIČKA?
Naše historická zvonička čeká stále na opravu. Původní záměr byl opravit špatné šindele na přístřešku a
udělat nátěry. Po odkrytí střechy a oplechování v místě rozdvojení kmene pro zavěšení zvonu bylo zjištěno,
že kmen je ve velmi špatném stavu a bude nutné jej vyměnit. Truhlář, který práce na opravě zahájil,
bohužel nemohl opravu dokončit a nějakou dobu se hledal řemeslník, který má s podobnou stavbou
nějakou zkušenost.
Na podzim roku 2017 se na zvoničku přijel podívat řemeslník až z Nymburka. Práci je ochoten provést,
ale problém nastal při hledání vhodného rozdvojeného kmene k zavěšení zvonu. Ne každý lze použít,
navíc takto rozdvojený strom je považován za strom znehodnocený a majitelé lesů obvykle takové stromy
kácí, nebo je ani nenechají vyrůst. Najít takový, aby měl určitou šíři kmene a výšku, je opravdu náročné.
Vhodný „dvoják“ se našel až letos na jaře, ale pokácet ho též nelze v jakémkoliv ročním období. Aby
vydržel dlouhou dobu, je vhodné kácet v zimě. Dále je třeba, aby dřevo dlouho vysychalo, a pak teprve
může být kmen opracován. Vysychat může alespoň rok kdekoliv. Může být však použita i metoda máčení
ve vodě, která je rychlejší. Ale kde? V řece, rybníku, nádrži? Hlavně tak, aby ho nikdo nepoškodil, nebo
aby neuplaval. Kdybychom našli místo, kam kmen uložit do vody, je reálné, že by zvonička byla
zrekonstruována již v roce 2019. Pokud bude pouze vysychat, opravy se dočkáme až v roce 2020. Jaký
osud tedy zvoničku čeká?

OHLÉDNUTÍ
Dovolte mi v závěru těchto Roztockých listů a hlavně na konci tohoto volebního období, malé ohlédnutí za
tím, co se v Roztokách dělo.
Především musím podotknout, že se zájem občanů o obec, ve které žijí, zvýšil a mnozí se i aktivně do
dění zapojili. Konalo se zde několik akcí, které o malé obci Roztoky na břehu Berounky přinesly vyšší
povědomí další široké veřejnosti. Stalo se tak díky aktivitám, které se v obci konaly, ale i publikováním
obce v novinách, knihách, brožurách nebo časopisech. Vzpomeňme akci s podpisem petice proti vzniku
retenční nádrže, kterou navštívil ministr životního prostředí a ministr zemědělství. Nedlouho na to
podepsal tiskové prohlášení, jímž se snad podařilo nesmyslný nápad zažehnat. Nebo kácení vánočního
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stromu pro Staroměstské náměstí v Praze, kterou sledovala veřejnost v celé republice. Kulturou se tu
začalo opět žít díky organizaci zájezdů do divadel. Obec začala pořádat koncerty členů České
filharmonie v kostele v Křivoklátu, vernisáž kroužku Barvínek, dětský den nebo rozsvícení vánočního
stromu před budovou obecního řadu.
Ne vše se podařilo. Zvonička stále není opravena, budova obecního úřadu též mnoho změn
nezaznamenala. Vnitřní prostory se sice částečně zrekonstruovaly, ale stále do střechy zatéká. Zde si
bohužel musím postesknout nad neprofesionální prací projektantů. Bylo plánováno, že se letos práce na
rekonstrukci budovy zahájí, ale teprve nyní je projekt v procesu získávání stavebního povolení a pracuje se
na podkladech pro podání žádosti o dotaci.
Z důvodu změn v zákonech a po stálých stížnostech obyvatel na provozovatele kotelny, obec pronajala
budovu kotelny jiné společnosti. V kotelně se ale „po novu“ zatím ještě netopí. Některá veřejná
prostranství by též snesla úpravy. Podařilo se jen upravit parčík u stavebnin, průchod ze Skákandy do
bytovek, v bytovkách byl opraven zatím jen jeden chodník a příjemnou procházkou se dostanete od starého
mostu až k jezu po pohodné cestě po hrázi.
V obci vzniklo několik nových míst k posezení, relaxaci, procházkám. Díky pilné práci technických
zaměstnanců obce se obec stala uklizenější a upravenější. Oba mosty, jak silniční tak i železniční přes řeku
Berounku prošly rozsáhlou rekonstrukcí a i jejich vzhled a prostranství kolem se zlepšilo. Obec se zapojila
do celostátní akce „Ukliďme Česko“, kde se podařilo vyčistit několik míst s černými skládkami.
Z rozpočtu obce vznikla nová silnice v Chaloupkách a cesta ke hřbitovu. Po dvaceti letech se vybudoval
vodovod pro chataře, jimž byla voda znehodnocena ekologickou havárií a k tomu se podařilo vyjednat
finanční příspěvek ve výši 100 tis. Kč od společnosti Permon, s.r.o..
Cesta mezi domy od nové zástavby pod Chaloupkami až po odbočku do Stříbrňáku je již konečně jen
obecní. A nejen tyto pozemky se podařilo koupit! Též na cestě do chatové oblasti Na Skalách se podařilo
několik pozemků vykoupit od soukromých majitelů. Totéž lze říci o velkém pozemku pod Permonem,
který obec získala pro budoucí novou zástavbu rodinnými domy.
Naši čtenáři si též libují. Knihovna ještě teď voní novotou, když se ji podařilo kompletně v roce 2016
zrekonstruovat. A stejně je na tom zastávka na Karlově, která u silnice září. Na silnici k nádraží v zatáčce
zase „září“ světla. Z rozpočtu obec kromě jiných „drobností“ financovala rekonstrukci umýváren ve
školce, ve škole se provedla kompletní výměna osvětlení, zateplení střechy nad učebnou v přístavbě a
rekonstrukce chlapeckých toalet v obou patrech budovy.
Školka má novou střechu, okna i „kabát“. To se povedlo i díky dotaci ve výši 1,6 mil. Kč, kterou obec
získala a ta nebyla jediná. Před nedávnem byla schválena dotace ve výši 4,5 mil. Kč na multifunkční
hřiště. Zhotovitel stavby je již též vybrán. Začne se zhruba za měsíc. Na dotacích obec tedy obdržela
téměř jeden celý roční rozpočet obce! S velkou slávou se po složitých jednáních o vlastnictví budovy
hasičárny podařilo budovu zkolaudovat. Ještě před tím obec získala dotaci ve výši 6,9 mil. Kč na novou
cisternu TATRA pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů. K ní hasiči dostali ještě vozidlo MAN.
Z dalších dotací a rozpočtu obce bylo pořízeno moderní vybavení jednotky. Jednotka má velmi dobré
jméno ve Středočeském kraji a to díky její vzorné a kvalitní práci. Díky Vám všem pánové, kteří ve
volných chvílích věnujete hasičské a záchranné činnosti svůj čas. I pro nás spolupráce s vámi je a byla celé
čtyři roky skutečně velmi dobrá, přínosná a prospěšná.
Výborná je i spolupráce s místními podnikateli a i s dalšími z blízkého okolí. Díky ní se podařilo udělat
spoustu dobré práce.
A budovat se může dál. Takzvaně „do šuplíku“ byly připraveny projekty na rekonstrukci školní
kuchyně ve školce, zateplení tělocvičny, revitalizaci rybníka za hasičárnou, projekt pro rozšíření
vodovodu v obci a pracovalo se na studii úprav pozemků kolem jezu a nad ním. Jsou rozpracovány
studie na úpravy prostranství na sídlišti, kolem prodejny Jednoty a v Chaloupkách.
Zákony a vyhlášky, které se týkají obcí, se za poslední 4 roky velmi změnily. I na to musela obec reagovat
novými místními vyhláškami a vnitřními předpisy, změnami ve způsobu práce. To je ale stále nekončící
proces, tak jako zvelebování a údržba obce a jejího majetku.
Přeji si, aby se nám v naší obci žilo příjemně a všichni mohli být pyšní, že žijeme v obci, která je upravená,
kde se něco děje, která je v nádherné přírodě, s dobrými sousedy a kam se všichni rádi vrací.
Lenka Peterková, starostka
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