OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY

evidovaných v katastru nemovitostí jako druh
pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří
nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku
zeleň.

S

voz bio odpadu..
Poslední svoz bio odpadu proběhne
7.11.2018. Prosíme všechny občany, aby do
hnědého kontejneru na odpad ukládali hlavně
trávu, listí apod., protože nádoby mají omezenou
nosnost a přetížení je zničí – jedná se hlavně o
naplnění samými jablky a jiným ovocem.

100

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 slavnostně vysazen
památný strom. Termín se přesouvá z původního
28.10.2018 na 17.11.2018 z důvodu konání jiných
aktivit v okolí ve stejný den a souvisejících
s oslavami 100. výročí založení republiky. Čas
slavnosti bude upřesněn a provázet ji budou i
další aktivity. Včas budou vyvěšeny plakáty
s bližšími informacemi.
28.10.2018 můžete např. navštívit Hrad
Křivoklát, kde se bude konat akce s názvem Pocta
tradicím První republiky. Vstup bude volný.

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. Zájemci o svoz
velkoobjemového odpadu z Karlova ať se nahlásí
v kanceláři OÚ nebo na telefonním čísle
313558113 do středy 14.11.2018. Pracovník obce
by následně v pátek 16.11.2018 kolem 13:00 hod.
převzal od zájemců velkoobjemový odpad v
jejich přítomnosti na Karlově.

S

kustická zkouška.
Ve středu 7.11.2018 ve 12:00 hod bude
provedena akustická zkouška poplachové
sirény v obci. Siréna se rozezní na 140 sekund. Je
napojena na jednotný systém varování
obyvatelstva a její spuštění je prováděno
z Kladna.

A

K

ontejnery na použitý olej.
Použitý kuchyňský olej do kanalizace
nepatří! Obec uzavřela smlouvu na
likvidaci použitých kuchyňských olejů, kterou
bude zajišťovat společnost Černohlávek oil. Ta
dodá 3 kontejnery, do kterých bude možné v pet
lahvích vkládat vysmažený olej. Kontejnery
budou umístěny na obvyklých místech pro tříděný
odpad v Chaloupkách, u obchodu Jednoty a jeden
bude v bytovkách u č.p. 197.
Žádáme občany, aby dodržovali pravidlo pro
vkládání pouze použitého kuchyňského oleje!

ratulace jubilantům.
Obec Roztoky informuje, že dojde ke změně
zasílání tradičních přání a také změně při
osobních gratulacích jubilantům, kteří mají trvalý
pobyt v obci. V souvislosti se zavedením
souhlasu se zpracováním osobních údajů dle čl. 7
a násl. nařízení /EU/ 2016/679 / GDPR / a dle
platného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) bude
možné zasílat přání a osobně gratulovat pouze
seniorům, kteří vyplní písemný souhlas se
zpracováním osobních údajů za účelem
„Gratulace k životnímu jubileu“. Formulář bude
k dispozici na webových stránkách obce a
v kanceláři OÚ.
Obec Roztoky vyjadřuje politování nad tím, že
k projevení úcty občanům musí volit tuto cestu a
zároveň se těší na všechny, kteří i přes tuto
komplikaci projeví zájem o setkání při příležitosti
jejich jubilea.

G

ácení stromů na obecních pozemcích.
V případě, že dáváte podnět ke kácení
stromu na obecním pozemku, konzultujte
danou situaci nejprve přímo s vedením obce,
případně v kanceláři OÚ. Žadatelem o kácení je
majitel pozemku. Na kácení některých stromů se
nemusí vydávat povolení ke kácení a stačí pouze
ohlášení kácení, např. povolení se nevyžaduje u
stromů s obvodem kmene do 80 cm měřeným ve
výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty
dřevin, pokud celková plocha kácených
zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2 a
dále pro dřeviny pěstované na pozemcích
vedených v katastru nemovitostí ve způsobu
využití jako plantáž dřevin a pro ovocné dřeviny
rostoucí na pozemcích v zastavěném území

K
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10. Schválení řádu veřejného pohřebiště
11. Různé
12. Podněty a náměty občanů
13. Diskuze
14. Usnesení a závěr
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, a
proto bylo přistoupeno k hlasování o programu
jednání.

Zápis č. 42/2018 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
25.9. 2018 v budově Obecního úřadu Roztoky.
Přítomní zastupitelé: 7
Ing. Lenka Peterková, Roman Texl, Jiří Prokůpek,
Martin Mikovec, František Jirásek, Ing. Vladimír
Melč, Hana Číhařová
Omluveni: (2) Mgr. Tomáš Vostatek, Antonín
Ježek
Počet přítomných občanů: 12
Ověřovatelé zápisu: Martin Mikovec, Hana
Číhařová

Usnesení č.1– 25/09/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky po projednání schvaluje program
jednání.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

1. Zahájení, schválení programu jednání
Zasedání zahájila starostka obce Ing. Lenka
Peterková v 17:30 hod. a řídila další průběh
jednání. V úvodu přivítala všechny přítomné a
konstatovala, že je přítomno 7 z 9 členů
zastupitelstva, a že zastupitelstvo je usnášení
schopné. 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 slečnu Valentýnu
Koutníkovou.
Starostka upozornila, že z jednání je pořizován
zvukový záznam jako podklad pro tvorbu zápisu.
Poté přítomné seznámila s programem, který byl
zveřejněn na pozvánce.
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Volba návrhové komise a určení
ověřovatelů zápisu
3. Výstavba multifunkčního hřiště – zpráva o
hodnocení nabídek, schválení zhotovitele
stavby
4. Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
5. Pozemkové záležitosti
- pacht pozemků p.č. 545/2 a p.č. 545/4
- odkup části pozemku p.č. 426/6
6. Projednání výjimky z počtu žáků v ZŠ a
MŠ V Zahrádkách
7. Pronájem nebytových prostor v budově
IZHS
8. Projednání podpor z rozpočtu obce
- výtvarný kroužek Barvínek
- příspěvek na dopravu dítěte
- Malá Křivoklátská
- Šipkařský klub Křižáci Roztoky
9. Zajištění akceschopnosti Jednotky SDH
pro rok 2019

2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů
2.1. Dle jednacího řádu obce Roztoky starostka
vyzvala zastupitele k volbě návrhové komise. Do
návrhové komise byli starostkou navrženi pan Jiří
Prokůpek, pan František Jirásek a pan Roman
Texl.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a
bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na
usnesení.
Usnesení č. 2.1 – 25/09/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky volí návrhovou komisi ve složení
pan Jiří Prokůpek a pan František Jirásek a
pan Roman Texl.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
2.2. Starostka navrhla, aby ověřovateli zápisu byli
paní Hana Číhařová pan Martin Mikovec a dala
hlasovat o návrhu na usnesení.
Usnesení č. 2.2 – 25/09/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky určuje ověřovateli zápisu paní
Hanu Číhařovou a pana Martina Mikovce
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
3. Výstavba multifunkčního hřiště – zpráva o
hodnocení nabídek, schválení zhotovitele
stavby
Starostka informuje zúčastěné o situaci týkající se
projektu výstavby nového multifunkčního hřiště,
na kterou byla obci v srpnu dodatečně schválena
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dotace ve výši 4 544 278 Kč. Projekt byl
rozpočtován na částku 6.491 827Kč s DPH.
Vzhledem k podmínce udělení dotace – zahájení
prací ještě v letošním roce proběhlo již výběrové
řízení na zhotovitele díla, do kterého se přihlásila
pouze jediná společnost VYSSPA Sports
Technology s.r.o., Plzeň. Tato společnost nabídla
zhotovení multifunkčního hřiště za 7 185 866 Kč
s DPH čili za částku vyšší než rozpočtovaná.
Komise pro hodnocení nabídek zasedla
13.09.2018 a sestavila zprávu o hodnocení
nabídek. Vzhledem k nadcházejícímu zimnímu
období by mohla být kvalita zhotovení díla
ohrožena. Z tohoto důvodu obec zaslala dotaz
poskytovateli dotace, zda je možné kvůli
technologickým
překážkám
souvisejícím
s počasím,
dokončit
projekt
až
v roce
následujícím.
Ministerstvo
oznámilo,
že
podmínky udělení dotace budou dodrženy, pokud
se realizace akce začne již v roce letošním a
dokončena bude v roce nadcházejícím.
Ing. Melč si připadá nedostatečně informován o
této problematice. Nesouhlasí s výsledkem
výběrového řízení, protože se přihlásila pouze
jedna firma. Připadá mu to neobvyklé. Výstavba
multifunkčního hřiště je podle něj smysluplná,
ovšem konkrétní projektované hřiště je zvoleno
nevhodně. Upozornil na vyprojektovaný sektor
pro vrh koulí a není si jist, pro koho bylo vlastně
hřiště projektováno. Tento sektor, dle něho, žáci
na prvním stupni nevyužijí. Starostka sděluje, že
hřiště bude sloužit jak dětem ZŠ tak i veřejnosti.
Ing. Melč stále vyjadřuje svou nespokojenost
s návrhem hřiště, chybí mu tam prvky, které by
dle jeho názoru měli pro již zmiňované děti větší
význam. Starostka sděluje panu Ing, Melči, že
projekt byl navržen tak, aby splňoval, co
nejuniversálněji požadavky široké veřejnosti a
nejenom dětí, žáků ZŠ.
Ing. Melč dodává, že daleko větší prioritou než
multifunkční hřiště je zateplení a zastřešení
tělocvičny a vyjadřuje obavu z případného
poškození nového hřiště při zateplování.
Starostka oznamuje, že projekt na zateplení
tělocvičny je již zpracován, bude chtít žádat o
dotaci, v této době se čeká na stanoviska, ale
vzhledem k poskytnutí dotace, se bude hřiště

realizovat dříve než zateplení tělocvičny. Ing
Melč není s odpovědí spokojen, dožaduje se znát
postupné kroky, jak se bude tělocvična
zateplovat. Postavit v budoucnu jeřáb na nově
zhotovené hřiště mu přijde nehorázné a jiné
možnosti nesou podle Ing. Melče zbytečné
komplikace. Starostka situaci vidí jako
zvládatelnou.
Ing. Melč má pocit, že výstavba hřiště není
dostatečně promyšlena. Starostka uznává, že
vzhledem k schválení dotace v srpnu tohoto roku
se muselo jednat velmi rychle a vyhlásit výběrové
řízení. Nechce nechat dotaci v takové výši
propadnout. Společnost, která se přihlásila je
renomovaná, s bohatými zkušenostmi.
Ing.Melč si stěžuje, že mu zadávací podmínky
nebyly poskytnuty. Pan Prokůpek upozorňuje, že
zadávací dokumentace byla komplet na webu.
Přijde mu nesmyslné rozhodovat o zakázce za 7
miliónů korun na konci funkčního období z obavy
budoucí
realizace
nově
zvoleným
zastupitelstvem. Pan Jirásek vyjadřuje svůj
nesouhlas s Ing. Melčem, takto vysokou dotaci by
dle jeho názoru byla škoda nechat propadnout.
Ing. Melč se ptá zastupitelů, kdy naposledy byli
v místní kotelně. Starostka žáda Ing. Melče, aby
se držel tématu.
Ing.Melč poukazuje na špatnou realizaci kotelny
a obává se, že realizace hřiště bude analogicky
špatná. Obviňuje starostku, že si rozhoduje podle
sebe. Dále se dožaduje vidět písemně podmínky
poskytnutí dotace. Paní Číhařová mu opakuje
slova starostky, že podmínky budou splněny
pokud výstavba hřiště začne v letošním roce. Ing.
Melč chce tyto podmínky vidět napsané, slovům
nevěří.
Ing. Melč zpochybňuje i další projekty – cesta
k hřbitovu. S tím ostatní zastupitelé včetně
starostky nesouhlasí. Starostka si stojí za tím, že
cesty, konkrétně cesta k hřbitovu je dobře
provedena a všechny jsou dobře udržovány.
Vyzývá Ing. Melče, ať navrhne jiné pro něj lepší
řešení. Ing.Melč zdůrazňuje nezbytnost začít se
zastřešením a zateplením tělocvičny. Pan
Prokůpek se obrací na Ing. Melče, zda je tedy pro
to, aby dotace raději propadla. Ing.Melč
odpovídá, že se obává, že podmínky, jemu
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neznámé, nemusejí být dodrženy a díky tomu by
obec dotaci ve finále musela vrátit. Starostka
uvádí, že podmínky lze zjistit na stránkách MMR.
Pan Prokůpek sděluje Ing. Melčovi, že zadávací
dokumentace pro VŘ byla také veřejně přístupná
k nahlédnutí. Pan Rajtr poukazuje na špatnou
výstavbu silnice, k pro níž byla též schválena
dotace před lety za starého funkčního období Ing.
Melče. Dochazí k debatě mezi panem Rajtrem a
Ing.Melčem. Starostka se snaží potlačit tuto
nemístnou diskuzi a dojít k závěru tohoto bodu
zasedání. Pan ing. Melč je stále nespokojen,
opakuje své předchozí připomínky. Opět si
stěžuje, že zadávací podmínky mu nebyli
předloženy a sám je nenašel. Paní Číhařová se
přidává do debaty, ujišťuje Ing. Melče o
důvěryhodnosti zmiňovaných podmínek. Ing.
Melč se podivuje nad návrhem smlouvy, nepřijde
mu dostačující po pravnické stránce. Pan
Prokůpek Ing. Melče upozorňuje, že se jedná
pouze o návrh smlouvy, nikoli o smlouvu jako
takovou.
Usnesení č. 3 – 25/9/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí zprávu o hodnocení
nabídek ve výběrovém řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce
s názvem „Multifunkční školní hřiště ZŠ
Roztoky“ . Zastupitelstvo schvaluje uzavřít
smlouvu o dílo se zhotovitelem společností
VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6,
326 00 Plzeň, IČO 27967638 za nabídkovou
cenu
7.185.866,- Kč s DPH a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Pro 6 Proti 1 (Ing. Melč) Zdržel se
Usnesení bylo schváleno.

navýšení rozpočtu o částku 14.000,- Kč – dotace
ÚP na VPP, v příjmech pol 4116 – ostatní
neinvestiční transfery a ve výdajích § 4222 –
VPP.
Převod částek:
35.000,- Kč z § 6171 správa na § 3314 knihovna
8.400,- Kč z § 6171 správa na § 3639 územní
rozvoj
Ostatní převody jsou v rámci paragrafů.
Dne 23. 7. 2018 bylo schváleno starostkou
rozpočtové opatření č. 10/2018, které se týkalo
navýšení rozpočtu o částky:
15.000,- Kč – dotace z ÚP na VPP, v
příjmech pol 4116 – ostatní neinvestiční
transfery, ve výdajích § 4222 – VPP
24.805,- Kč – dotace KÚ na pořízení
svolávacího systému JPO II, v příjmech pol
4122,
ve výdajích § 5512 – požární ochrana
Převod částky 3.000,- Kč na § 3632 –
pohřebnictví z § 6171 správa
Ostatní převody jsou v rámci paragrafů.
Dne 17. 8. 2018 bylo schváleno starostkou
rozpočtové opatření č. 11/2018, které se týkalo
navýšení rozpočtu o částku 30.000,- Kč – dotace
ÚP na VPP, v příjmech pol 4116 – ostatní
neinvestiční transfery a ve výdajích § 4222 – VPP
Převod částky 144,- Kč z § 6171 správa na §
6115 volby.
Ostatní převody jsou v rámci paragrafů.
Usnesení č. 4.2 – 25/9/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí rozpočtová opatření
č. 8/2018, 10/2018 a 11/2018, které jsou
přílohou tohoto zápisu.

0

Pro 7
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

4. Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
4.1 Hospodaření obce
Starostka informovala zúčastněné o stavech
bankovních účtů k 25.09.2018.
ČS
7.393.969,90Kč
ČNB 12.710.324,58Kč
4.2 Rozpočtové opatření na vědomí

4.3 Rozpočtové opatření ke schválení
Starostka přednesla návrh rozpočtového opatření
č. 12/2018
1) Z důvodu poskytnutí dotace na
výstavbu multifunkčního hřiště převod
částky 5.000.000,- Kč z § 3111 pol
6121 – MŠ – oprava kuchyně na §

Dne 22. 6. 2018 bylo schváleno starostkou
rozpočtové opatření č. 8/2018, které se týkalo
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3412 pol 6121 – sportovní zařízení v
majetku obce jako vlastní podíl dotace.
2) Z důvodů likvidace odpadů v kotelně
převod částky 110.000,- Kč z § 2219
ostatní
záležitosti
pozemních
komunikací na § 3723 sběr a svoz
ostatních odpadů - Nákup pozemků zapojení zůstatku z min. období v
částce 3.621.420,- Kč (položka 8115 změna stavu krátkodobých prostředků
na bankovních účtech) na § 3639 –
územní rozvoj
Ing. Melč se podivuje, jak souvisí likvidace
odpadů v kotelně s pozemními komunikacemi.
Starostka sděluje Ing. Melčovi, že se jedná pouze
o převod částky z § 2219 ostatní záležitosti
pozemních komunikací na § 3723 sběr a svoz
ostatních odpadů. Částka 110 000Kč je za práce
při likvidaci zařízení kotelny. Ing.Melčovi přijde
zvláštní, že se v kotelně platilo za likvidaci
odpadů. Starostka upřesňuje, že se jednalo o
paličské práce. Ing.Melč chce vědět, kdy bylo o
tomto rozhodováno. Starostka ho informuje, že o
tomto zastupitelstvo jednalo na jaře tohoto roku.
Dále vysvětluje vypořádání za likvidaci zařízení,
které patřilo společnosti IVORY a za odpad, který
byl fakturován při likvidaci zařízení - odpadu
v majetku obce. Obec fakturovala za vytříděný
materiál. Ing. Melče zajímá příjem, který obec
obdržela. Starostka ho seznamuje s částkou
z první faktury zhruba na 70 000Kč, očekává se
faktura druhá.
Usnesení č. 4.3 – 25/9/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje rozpočtové opatření č.
12/2018.

Karlshof a.s., Karlov 54, 270 23 Křivoklát, IČO
25742612 za částku 1.500,- Kč za ha a rok
s návrhem na dlouhodobý pronájem na minimálně
5 let.
Starostka informuje zúčastněné, že se jedná o
minoritní částku přibližně 25Kč za rok.
Kvalitativně se jedná o meze, které tato firma
využívá pro svou zemědělskou činnost.
Usnesení č. 5.1 – 25/9/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje pacht pozemků p. č. 545/2 o
výměře 84 m2 a p.č. 545/4 o výměře 85 m2
v k.ú. Roztoky u Křivoklátu společnosti
společnost Karlow-Karlshof a.s., Karlov 54,
270 23 Křivoklát, IČO 25742612 za částku
1.500,- Kč za ha a rok na dobu 5 let a pověřuje
starostku podpisem pachtovní smlouvy.
Pro 7
Proti 0
Usnesení bylo schváleno.

Zdržel se 0

5.2. Odkup části pozemku p.č. 426/6
Obec Roztoky řeší zajištění dodávek vody pro
obyvatele Karlova kolem statku. Před 2 lety byl
koupen pozemek se studnou, ze které je
zásobování vodou zajištěno přes bývalou úpravnu
vody. K ní nebyl dosud zajištěn přístup. Kromě
toho se hledá nejlepší řešení pro vznik vodovodu,
který by zajistil dostatek vody nejen pro část obce
kolem statku, ale i na Placandě. K zajištění
přístupu proběhla jednání o odkupu pozemku
k úpravně a k vrtu, který obec v minulosti nechala
vyhloubit. Majitel pozemku souhlasil s odkupem
za cenu 150,- Kč/m2. GP č. 705-109/2012, který
byl zpracován již v roce 2012 vytýčil pozemek
s p.č. 426/16 o rozloze 205 m2.
Usnesení č. 5.2– 25/9/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje koupi části pozemku p.č.
426/6 , který vznikne dle GP č. 705-109/2012,
oddělením části označené jako pozemek p.č.
426/16 o rozloze 205 m2 v k.ů. Roztoky u
Křivoklátu za cenu 150,- Kč za m2 od pana
Romana Hrbka, Karlov 152, 270 23 Křivoklát.
Poplatky související s koupí pozemku hradí
kupující.

Pro 6
Proti 1 (Ing. Melč) Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
5. Pozemkové záležitosti
5.1. pacht pozemků p.č. 545/2 a p.č. 545/4
Starostka informuje zastupitele o červnovém
schválení záměru propachtovat pozemky p.č.
545/2 o rozloze 84 m2 a p.č. 545/4
o rozloze 85 m2. Záměr byl zveřejněn na úřední
desce dne 11.7.2018 a sejmut 31.8.2018. Zájem o
pacht pozemku zaslala společnost Karlow-

Pro 7
Proti
0
Usnesení bylo schváleno.
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Zdržel se 0

cenou obvyklou na 17 tis. Kč za měsíc za
vyměřenou plochu a dále symbolickou částkou za
energie – vodu, el. energii a teplo ve výši 3 tis. Kč
za měsíc, dohromady tedy 20 tisíc Kč měsíčně.
Starostka sdělila, že ZZS má zájem v budově
provozovat výjezdové stanoviště, které je nyní
umístěno ve spodní části obce u nádraží v objektu
bývalé „Lesny“.
Tento pronájem musí kromě zastupitelstva obce
Roztoky schválit i rada Středočeského kraje.
Ing.Melč má k tomuto bodu otázku ohledně
reálných nákladů ZZS na energie. Jak je
symbolická částka 3000Kč vzdálena od částky
skutečné a kolik bude tedy obec doplácet.
Starostka přiznává, že momentálně nelze přesnou
částku určit a netroufá si ji odhadnout vzhledem
k tomu, že ZZS tento objekt ještě nevyužívá,
jejich spotřeba se v této situaci nedá přesně
stanovit.
Ing.Melč navrhuje zahrnout momentální náklady
na topení. Starostka na to reaguje se slovy, že se
v hasičárně topí olejem a topení využívá i přilehlá
hospoda.
Ing.Melče zajímá, jaký je výnos obce z hospody,
s odpovědí starostky, že je to nájem, nesouhlasí.
Usnesení č. 7 – 25/9/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky
schvaluje
pronájem
prostor
k podnikání v prostorách budovy IZHS,
Roztoky č.p. 275, dle zveřejněného záměru pro
Zdravotnickou
záchrannou
službu
Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci,
se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno,
IČO 75030926 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.

6. Projednání výjimky z počtu žáků v ZŠ a MŠ
V Zahrádkách
Obec Roztoky jako zřizovatel školy obdržela
žádost o povolení výjimky z počtu žáků v MŠ i
v ZŠ pro školní rok 2018/2019. Do MŠ bylo
zatím přijato 49 dětí. Škola požádala o výjimku o
1 žáka více než je limit MŠ. Do ZŠ v letošním
roce začalo chodit 41 žáků. Je to o 34 žáků méně,
než je minimální předepsaný limit (75 žáků) pro
žáky ve škole s 5 třídami. Vzhledem k tomu, že
škola sloučila výuku na 4 třídy, je minimum
stanoveno na 60 dětí tj. 4 třídy x 15 dětí. Rozdíl je
pak 19 dětí.
Starostka doplňuje tento bod o údaje v loňském
roce, kdy byla pro ZŠ schválena výjimka pro
méně žáků o 13.
Pro MŠ
Usnesení č. 6.1 – 25/9/2018 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje výjimku z počtu dětí
(více dětí) v mateřské škole při ZŠ a MŠ V
Zahrádkách Roztoky.
Pro 7
Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Pro ZŠ
Usnesení č. 6.2 – 25/9/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje výjimku z počtu žáků (méně
žáků) v základní škole při ZŠ a MŠ V
Zahrádkách Roztoky.
Pro 7
Proti
0
Usnesení bylo schváleno.

Zdržel se 0

Pro 6
Proti 1 (Ing.Melč) Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

7. Pronájem nebytových prostor v budově
IZHS

8. Projednání podpor z rozpočtu obce
8.1. Výtvarný kroužek Barvínek
Starostka informuje zastupitele, obec obdržela od
paní Nedbalové, která vede výtvarný kroužek
Barvínek, žádost o finanční podporu kroužku.
Paní Nedbalová požádala o příspěvek na
financování výtvarných pomůcek a materiálu pro
tvoření ve výši 3.600,- Kč na měsíc. Činnost
kroužku je velmi oblíbená, dětem pomáhá

Starostka informuje o zájmu Zdravotnické
záchranné služby Středočeského kraje, p.o. o
pronájem nebytových prostor v budově IZHS
jako reakci na záměr obce, který byl zveřejněn na
přední desce 2.5.2018 – 31.5.2018 a dále 2.6.
2018 doposud. ZZS byl předložen návrh smlouvy,
jejíž podmínky pronájmu byly Zdravotnickou
záchrannou službou akceptovány. V návrhu je
pronájem stanoven dle kvalifikovaného ocenění
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rozvíjet kreativitu. V loňském školním roce se
kroužek zaměřil na téma Cesty kolem světa a z
prací byla vyzdobena chodba a zasedací místnost
Obecního úřadu. Již po třetí se v červnu konala
vernisáž, na které byly ohodnoceny práce
vybraných autorů. Do kroužku chodí i děti, které
mají nějaký handicap či děti, jejichž rodiče si
nemohou dovolit financovat nákladný kroužek.
Ing.Melč kritizuje poskytování jakýchkoli
finančních příspěvků na konci funkčního období.
Podle jeho názoru by o finančních podporách
mělo rozhodovat až zastupitelstvo nově zvolené.
Navíc mu financování před blížícími se volbami
přijde manipulativní. Ostatní zastupitelé s jeho
výroky nesouhlasí. O příspěvcích výtvarnému
kroužku Barvínek bylo i v předešlých letech
jednáno v měsíci září. Starostka poznámky Ing.
Melče vyvrací. Vzhledem k tomu, že k tomuto
bodu nebyly vzneseny žádné další připomínky,
přistoupila starostka k hlasování o návrhu
usnesení.

příspěvek na dopravu. V žádosti uvedla, že dítě
čtyřikrát týdně jezdí vlakem zpět ze školy a
náklady za dopravu autem jedním směrem
vyčíslila na částku 189Kč.
Starostka upřesnila, že dítě jede pětkrát týdně
vlakem do školy, čtyřikrát týdne pouze jedním
směrem a jednou týdně v pátek oběma směry. Dle
výpočtu nákladů dopravy v žádosti částku
vyhodnotila na 200Kč za den.

Usnesení č. 8.1 – 25/9/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje poskytnutí dotace ve výši
36.000,- pro paní Helenu Nedbalovou, bytem
Roztoky 85, 270 23 Křivoklát, IČO 65974590
na výtvarné potřeby kroužku Barvínek pro
školní rok 2018/2019 tj. na 10 měsíců. Na
dotaci bude uzavřena veřejnoprávní smlouva,
která bude podléhat vyúčtování prostředků
vynaložených na činnost kroužku.

Pro

Usnesení č. 8.2 – 25/9/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje finanční dar pro paní
Zuzanu Fraňkovou, trvale bytem Roztoky 132,
270 23 Křivoklát na dopravu jejího syna do
Základní školy pro žáky se specifickými
poruchami chování na Zlíchově do maximální
výše 200,- Kč/den. Částka bude proplacena
měsíčně po předložení potvrzení školy o počtu
dní, které daný měsíc David ve škole
absolvoval. O poskytnutí daru bude sepsána
smlouva.
3 (Ing. Peterková, Texl, Mikovec) Proti
0
Zdržel se 4 (Jirásek, Číhařová,
Prokůpek, Ing. Melč)
Usnesení nebylo schváleno.
8.3. Malá Křivoklátská
Zastupitelstvo je obeznámeno s žádostí TJ Sokol
Křivoklát o příspěvek ve výši 3 000Kč na
podporu 46.ročníku závodu Malá Křivoklátská.
Tento závod se bude konat 3.11.2018. Pro
informaci starostka uvádí, že v minulém roce se
zúčastnilo 347 závodníků.
Usnesení č. 8.3 – 25/9/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje poskytnutí finanční dotace
ve výši Kč 3.000,- pro Tělocvičnou jednotu
Sokol Křivoklát, IČO 00509558 na pořádání
46. ročníku závodu Malá Křivoklátská v roce
2018. Na dotaci bude uzavřena veřejnoprávní
smlouva.
Pro 7
Proti
0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

Pro 6
Proti 0
Zdržel se 1 (Ing.
Melč)
Usnesení bylo schváleno.
8.2. Příspěvek na dopravu dítěte
Starostka informuje zúčastněné, že v loňském i
předloňském roce obec poskytovala finanční dar
matce na dopravu dítěte do Základní školy pro
žáky se specifickými poruchami v chování na
Zlíchově. Dle počtu dní, které dítě školu
navštívilo, byla podepsána smlouva na finanční
dar ve výši 250 Kč za den. Poskytování
finančního daru je omezeno na dobu, kdy by dítě
mohlo navštěvovat naši ZŠ tj. do 5. třídy tedy do
šk. roku 2018/2019. Matka dítěte dle posledního
usnesení 8.2 - 12/9/2017 požádala znovu o

8.4. Šipkařský klub Křižáci Roztoky
Starostka informuje přítomné, že se v červnu do
Roztok vrátil šipkařský klub Křižáci Roztoky,
který bude v letošní sezóně soutěžit ve druhé
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nejvyšší soutěži pro Prahu a Středočeský kraj,
kterou pořádá Unie šipkových organizací. Klub
má 6 členů (1 z Roztok). Klub chce šipkový sport
zviditelnit i pro širší veřejnost pořádáním akcí
v restauraci U Křížku a požádal obec o finanční
příspěvek 5 tisíc Kč na pořízení dresů se znakem
obce a na propagaci klubu. V restauraci U Křížku
jsou momentálně nainstalovány dvě zařízení na
šipky a probíhají zde již špikařské turnaje.
Starostka k tomu dodává, že ji nebyly doloženy
všechny podklady nutné k výplatě příspěvku, i tak
může být příspěvek předběžně schválen
s podmínkou dodání potřebných dokumentů.
Paní Číhařová nesouhlasí s výší příspěvku, přijde
ji vysoký za předpokladu využití na nákup dresů a
navrhuje podporu ve výši 2 500 Kč. Pan
Prokůpek hodnotí návrh kladně se slovy, že
pokud hrají druhou nejvyšší soutěž, je 5 000Kč na
propagaci obce spíše částkou symbolickou.

akceschopnosti. Starostka i paní Číhařová ujišťují
Ing. Melče, že je jednotka odborně způsobilá, má
potřebné vybavení a podmínky splňuje.
Usnesení č. 9 – 25/9/2018: Zastupitelstvo obce
schvaluje poskytnutí finanční částky z
rozpočtu obce na rok 2019 v minimálním
podílu 20% z celkové částky účelové
neinvestiční
dotace
na
zabezpečení
akceschopnosti jednotky SDH obce Roztoky
kategorie JPO II/1.
Pro 6
Proti
(Ing.Melč)
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 8.4 – 25/9/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje poskytnutí finanční dotace
ve výši Kč 4.000,- pro Šipkový klub Křižáci
Roztoky, registr. číslo 212744 na sezonu
2018/2019 na dresy a propagaci šipkového
sportu.
Na
dotaci
bude
uzavřena
veřejnoprávní smlouva.
Zdržel

se

se

1

10. Schválení řádu veřejného pohřebiště
Starostka přítomné informuje, že Ministerstvo pro
místní rozvoj vydalo pokyn uvést do souladu řády
pohřebiště s novelou zákona č. 256/2001 Sb. do 3
let od nabytí účinnosti zákona. Novela je účinná
od loňského v září.
Starostka uvedla několik příkladů změn pro
představu zúčastněných:
- změny v pojmech
- změny v legislativě pro pohřební služby
- změny v přechodech nájmů v dědických
řízeních
- nedodržování řádu nově kvalifikováno jako
různý typ přestupků
- nově ohlašovací povinnost při ukládání,
změnách, vyjímání ostatků
- předkládání dokladu o zpopelnění při uzavírání
smlouvy atd.
Nový řád zastupitelé obdrželi v přípravných
materiálech. Nový Řád pohřebiště je veřejný
dokument, k jehož změně musí vydat souhlas
Krajský úřad, stejně tak být schválen
zastupitelstvem obce a zveřejněn na úřední desce.
Krajský úřad vydal souhlas s návrhem nového
řádu dne 6.9.2018 pod č.j. 111577/2018/KUSK.
Ing.Melče zajímá legislativa týkající se
proveditelnosti úkonu na posypových loučkách.
Starostka sděluje, že ke změně nedošlo, je to
řešeno jako v předchozím řádu veřejného
pohřebiště. Ing. Melč chce konkrétně vědět
postup a regule procesu na posypové loučce.

Starostka navrhla novou nižší částku ve výši
4000Kč. Nikdo nevznesl protinávrh, starostka
tedy přistoupila k hlasování zastupitelstva o
poskytnutí příspěvku ve výši 4 000Kč.

Pro 5
Proti
0
(Číhařová, Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.

Zdržel

2

9. Zajištění akceschopnosti Jednotky SDH pro
rok 2019
Starostka informuje, že každoročně obec Roztoky
schvaluje zajištění akceschopnosti jí zřízené
jednotce Sboru dobrovolných hasičů. I letos je
potřeba schválit finanční podporu z rozpočtu obce
pro rok 2019. Finanční podpora pokrývá jak
náklady spojené s technickým vybavením, tak i
s odbornou přípravou jednotky tedy pro její
akceschopnost.Ing. Melč vznáší dotaz, zda
jednotka opravdu splňuje všechny podmínky
9

Starostka odpovídá, že tento akt by měl být
prováděn za přítomnosti firmy, která může tyto
úkony provádět za dodržení řádu a stejně jako u
kolumbária nebo hrobového místa musí být vše
předem ohlášeno.
Usnesení č. 10 – 25/9/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje Řád veřejného pohřebiště
Roztoky, který je přílohou tohoto zápisu.
Pro 7
Proti
0
Usnesení bylo schváleno.

zařízení, aby byla zajištěna dodávka tepla
občanům.
Ing. Melč rozebírá dál tuto problematiku a to
z hlediska toho, že by podle něj měly zednické
práce proběhnout dříve než bude kotel instalován.
Starostka sděluje, že je provozovatel plně
seznámen s aktuálním stavem kotelny. Nabízí
Ing. Melčovi, že se může obrátit se svými
výtkami přímo na společnost Ivory.
3. Jednota
Obci byla předložena dokumentace pro vydání
stanoviska obce a s návrhem na uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného
břemene – služebnosti inženýrských sítí, cesty a
stezky na pozemcích obce.
Starostka předložila Ing.Melčovi vyznačení
věcných břemen s návrhem smlouvy, k jejímuž
schválení stačí pouze vyjádření starostky.
Ing. Melč není s předloženými dokumenty
spokojen.
Pan Rajtr vznáší dotaz, kdy bude zahájena
rekonstrukce. Starostka sděluje, že bylo
plánováno zahájit práce ještě v roce letošním, ale
zda tomu tak bude, nedokáže odhadovat.

Zdržel se 0

11. Různé
Starostka v následujících bodech seznámuje
zúčastněné s několika záležitostmi.
1. Přezkum hospodaření obce
Dne 4.9.2018 bylo provedeno dílčí přezkoumání
hospodaření obce Roztoky za rok 2018 Krajským
úřadem Středočeského kraje. Výsledkem dílčího
přezkoumání bylo, že nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
2. Kotelna
V průběhu srpna a září bylo v budově kotelny
likvidováno původní zařízení kotelny. K předání
budovy pro stavbu by mělo dojít do konce září a
v průběhu října by se mělo instalovat nové
zařízení kotelny. Dle sdělení provozovatele by
říjnu měl instalován 500kW kotel a vyvložkován
komín. Až na jaře 2019 by měly být provedeny
finální zednické práce, vzhledem k nadcházející
topné sezóně.
Ing.Melč má připomínku, zda jsou zastupitelé
obeznámeni s momentálním stavem kotelny,
který označuje za hrozný. Starostka tento stav
připouští, zároveň však argumentuje, že situace
v kotelně byla otřesná již dřív. Ing.Melče zajímá
zda bude v kotelně instalován pouze jeden kotel,
dle jeho názoru je to nedostačující a
nezodpovědné. Mohla by být v případě závady
nového zařízení porušena plynulost dodávky
tepla. Starostka to připouští a reaguje slovy, že
věří specialistům, v tomto případě firmě IVORY,
jakožto společnosti s bohatými zkušenostmi, že si
projekt nechala pečlivě vyhotovit. Starostka se
snaží v mezích svých kompetencí a možností
spolupracovat se společností IVORY na
zabezpečení na plynulosti přechodu na nové

4. Trafostanice pro MŠ
V této chvíli je dle projektanta projekt
trafostanice
v procesu
vydání
územního
rozhodnutí. Podle starostky je pro zahájení
výstavby trafostanice nyní klíčové vyčlení
finančních prostředků na stavbu společností ČEZ.
Dle sdělení a za předpokladu příznivého počasí
by práce mohly být zahájeny koncem tohoto roku.
Ing. Melč chce znát bilanci spotřeby elektřiny,
kterou
opakovaně
požadoval.
Výstavba
trafostanice pro MŠ mu přijde nepotřebná a
současný stav tedy dostačující. Starostka na
podnět Ing. Melče požádala o vyjádření
společnost ČEZ, zda je skutečně nutná výstavba
nové trafostanice. Odpověď Ing. Melč obdržel.
Ing. Melč stále požaduje tři čísla, která dosud
nedostal. Starostka argumentuje, že vybudování
nové trafostanice navrhla přímo společnost ČEZ,
která do tohoto projektu investuje své finance a
bezpochyby by jen tak prostředky na vybudování
nevyhazovala. Investice je odhadována zhruba na
1,5 mil. Kč.
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5. Budova obecního úřadu
Teprve ke dni 14.9.2018 byl dodán projekt na
rekonstrukci budovy obecního úřadu. Smlouva na
zpracování projektové dokumentace byla již
podepsána na začátku prosince loňského roku.
Nyní je projekt předložen stavebnímu úřadu
k vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení.
Ze strany dodavatele projektu došlo k porušení
podmínek smlouvy, projekt nebyl dodán včas,
proto
bude
vymáhána
smluvní
pokuta
v odhadované výši 480 000Kč. Pro podání žádosti
o dotaci se zpracovává energetický audit budovy.
K tomu je ještě třeba zvláštního rozhodnutí
ochranářů plynoucího z výskytu vzácného ptáka
rorýse obecného, který hnízdí pod střechou
budovy.

zápisů finanční a kontrolní komise na
internetových stránkách obce, kde on sám nebyl
schopný zápisy najít. Obrací se na paní
Číhařovou, aby mu vysvětlila postup, jak získat
tyto dokumenty. Táže se, kdo usnesení
kontroluje, pokud jestli. Paní Číhařová uvádí, že
kontrolu provádí Mgr. Vostatek. Ing. Melč tvrdí,
že je mu pouze předložen soupis, který přednese.
To starostka striktně odmítá, tvrdí, že kontroly
prováděl pan Mgr. Vostatek sám. Ing. Melč
napadá formu zápisů z hlediska zodpovědnosti za
plnění usnesení, zápisy v současné formě
nepovažuje za úřední dokument. Starostka
vyjadřuje politování, že výtky Ing. Melč přednáší
až na konci funkčního období, sám má bohaté
zkušenosti a mohl se v tomto angažovat.
Paní Pidrmanová přišla na zasedání poděkovat
Ing. Melčovi za výhružný dopis, kde jí vyhrožuje
žalobou za lživé pomluvy mířící na jeho osobu.
Paní Pidrmanová podotýká, že Ing. Melč podle
sebe hodnotí i ostatní, když tvrdí, že se zde stále
lže a podvádí.
Starostka odmítá nařčení od Ing. Melče
z podvodů, na vše si nechává dělat nabídky,
najímá firmy, které umí dělat výběrová řízení, vše
stále prověřuje.
Starostka hájí práci zapisovatelů, je ráda, že
zápisy v této formě vznikly.
Pan Texl vyzývá k dokončení tohoto bodu
jednání s tím, že diskuse může pokračovat
v následujícím bodě.
Starostka k projektu na budovu OÚ doplnila, že
do konce tohoto funkčního období se bude snažit,
aby byl projekt na OÚ zdárně dokončen, byl
zpracován projekt pro provedení stavby, který
stanoví náklady stavby, bylo vydáno stavební
povolení a projekt připraven pro podání žádosti o
dotaci. Též bude třeba vypořádat smluvní pokutu
za nedodržení podmínek pro zpracování projektu.
Starostka též uvedla, že pod střechou budovy sídlí
vzácný druh ptáka - rorýs obecný a k rekonstrukci
bude třeba zvláštního povolení od CHKO.
Starostka vyjádřila politování, že rekonstrukce
budovy nebyla zahájena již v letošním roce,
uvedla, že projekt je zpracován a nyní se vyřizuje
stavební povolení.

Ing. Melč má připomínky týkající se výběrových
řízení vedoucí dle jeho názoru opakovaně
k přiřazení zakázky firmám, které chybují.
Pan Prokůpek reaguje na Ing. Melče se slovy, že i
jemu byla nabídnuta spolupráce ve výběrové
komisi a do výběrového řízení na kotelnu se mohl
také angažovat. Ing.Melč toto odmítá, přijde mu,
že je často při takových rozhodnutích obcházen.
Pan Prokůpek s Ing. Melčem nesouhlasí, nechápe
jeho věčné kritizování věcí, na kterých se podílet
nechtěl a nechce, i když mu to bylo nabízeno.
Zmiňuje konkrétně např. zápisy, jejichž
ověřovatelem být Ing.Melč trvale odmítá.
Ing. Melč se brání, že tyto zápisy neodpovídají
skutečnosti, hodnotí je jako nekvalitní a z úřední
stránky absolutně nekorektní, z těchto důvodů si
nepřeje plnit tuto funkci.
Starostka namítá jeho výrok. Řada obyvatel
hodnotila zápisy kladně. Zdůrazňuje důležitost
komunikace a chválí si zvýšený zájem
obyvatelstva o obecní dění. Podrobné zápisy jsou
podle starostky i určitým historickým materiálem
pro další generace.
Ing. Melč napadá celkově kvalitu zápisů. Na
dnešním zasedání očekával stručné shrnutí, zda a
kdy byly jednotlivé body opravdu splněny,
odpovědná osoba. Starostka sděluje, že od toho je
kontrolní komise, aby prováděla kontrolu
usnesení. Ing. Melč vidí problém v nedostupnosti
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6. Malá vodní nádrž
Starostka informovala, že byla podána žádost o
dotaci na Ministerstvo zemědělství na nádrž
v Chaloupkách. K žádosti bude třeba doložit ještě
nějaké
doplňující
dokumenty.
K vydání
stavebního povolení je nyní projekt na
vodoprávním úřadu v Rakovníku. Čeká se na
rozhodnutí o uložení sedimentu, který má být
v rámci revitalizace vytěžen. Jeho kvalita určí,
zda bude nutné sediment skládkovat nebo jej
uložit na zemědělskou půdu.
7. Výsadba lípy
Starostka přítomné seznámila se záměrem
výsadby památného stromu ke 100. výročí
založení republiky. Záměr pořádat tuto akci byl
zmíněn i v Roztockých listech. Jako nejideálnější
místo výsadby lípy po konzultaci s odborníkem
na stromy panem Mouchou se jeví plocha za
prodejnou Jednoty. Tímto aktem se současně
obec připojí do projektu 100 líp pro Křivoklátsko.
Událost je plánována na neděli 28.10.2018. Čas
bude upřesněn.
Starostka doplňuje, že zmiňované místo je nutné
předem nějakým způsobem zvelebit. To souvisí i
s celkovými úpravami prostranství kolem
prodejny, kotelny a na sídlišti. Studie na tyto
úpravy byla již zadána. Ing. Melč má k místu
výhrady z důvodu absence výše zmiňované
studie. Starostka chce znát jiný návrh Ing. Melče.
Starostka nabízí přítomným navrhnout místo jiné,
již v Roztockých listech vyzývala občany
k návrhům.

Starostka se brání, že částka 300 000Kč za rok se
vyplácí škole nikoli právnické kanceláři. Odmítá,
že by řekla, že je kanceláři placeno paušálně za
rok 300 tis. Kč. Ing. Melče zajímá cena, kterou
obec platí zmiňované kanceláři.
Starostka tyto platby odhadla zhruba na
300 000Kč ovšem za celé čtyři roky. Výši
zdůvodňuje častým využíváním jejich služeb a
označuje služby související se sporem o hasičárnu
jako nejvyšší položku.
Starostka se obrací na pan Čecha s dotazem, proč
nikdy nechce být uveřejněn v zápisu. Pan Čech
nechce být jmenován někde, kde se lže.
Pan Bulant se zastává pana Čecha, argumentuje
tím, že v minulém zápisu jeho dotaz byl odbyt
tím, že měl dotaz ke škole. Těchto případů bylo
podle něj více. Uvádí, že Ti co zápis čtou, ho
nemohou porovnat se skutečností. Ani on si
nepřeje být v zápisech nadále jmenován kvůli
zkreslování skutečností.
Starostka reaguje slovy, že každý občan má
možnost se zúčastnit zasedání zastupitelstva. Dále
pokračuje, že zápisy je možno zestručnit pouze na
usnesení zastupitelstva. Jako řešení navrhuje
instalaci kamery monitorující průběh zasedání.
Ing. Melče zajímá, zda je zhotovení zápisu
honorováno či je zdarma. Po starostčině
oznámení, že zapisovatel dostane za tuto práci
zaplaceno, je otřesen. Svůj nesouhlas odůvodňuje
svými předešlými zkušenostmi, kdy si ve své
funkci starosty zhotovoval zápis sám a zdarma.
Též všichni předešlí starostové nechávali
zpracovat zápisy zadarmo.
Pan Bulant znovu upřesňuje, že nezpochybňuje
podrobnost zápisů. Uvádí, že když se podepíše do
prezenční listiny, souhlasí s tím, že jeho
příspěvek bude uveden tak, jak ho přednesl.
Paní Pidrmanová se vrací k tvrzení o lžích a
podvodech. Ing. Melč jako bývalý starosta
několikrát lhal. Svůj výrok zdůvodňuje situací,
kdy ji v minulosti Ing. Melč oznámil, že pro její
děti pozemky na prodej obec nemá, ačkoliv je
nabízel svým známým pod cenu.
Ing. Melč zdůvodňuje své jednání, že se jednalo o
pozemky, které nikdo jiný nechtěl a k jejich
prodeji byl nucen např. situací černé skládky, ze
které obviňuje Ing. Peterku. Ten toto obvinění

12. Podněty a náměty občanů
Starostka dává slovo přítomným občanům.
Pan Čech se vyjadřuje k častým dezinformacích a
utajování záležitostí v zápisech. Mluví konkrétně
o klamných číselných údajích v jednom ze zápisů.
Přesto, že byl tento problém již vyřešen, situace
podle něj nebyla dostatečně osvětlena v zápisu
následujícím. Pan Prokůpek upřesňuje, že byIo
vše vysvětleno na následujícím zasedání a
zdokumentováno v zápise.
Dalším případem, který zmiňuje, je vynechání
částky 300 000Kč ze zápisu, když paní starostka
uvedla, že měla být vyplácena paušálně každý rok
právnické kanceláři, jejichž služby obec využívá.
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popírá, jako původce skládky shledává Ing.
Melče.
Dále se Ing. Melč obrací na paní Pidrmanovou,
kdy měl údajně slibovat paní Bulantové místo
ředitelky školy. K tomu paní Pidrmanová
konstatuje, že za dob jeho starostování držel vždy
nad místní základní školou ochrannou ruku (na
což Ing. Melč konstatuje, že je hrdý.) Bez této
podpory by již dávno došlo k personálním
změnám ve vedení školy.
Ing. Melč hodnotí negativně, jak je v současné
době škola pod neustálými kontrolami a není
podporována. Znovu se táže paní Pidrmanové,
kdy měl slova zmíněná výše pronést. Paní
Pidrmanová odmítá nadále se zodpovídat, je
přesvědčena o tom, co slyšela a dál se k tomu
nechce vyjadřovat.
Pan Mikovec reaguje na nařčení Ing.Melče, ze lží
zde pronesených a ptá se ho, proč neřekne
pravdu, že ve funkci starosty nechal vykopat díru
v pískovně, aby se zbavil předmětů, např.
ledniček, které patřili na skládku. Ing. Melč se
hájí, že chtěl, aby obec ušetřila. Starostka i ostatní
zastupitelé jsou velmi překvapeni tímto
přístupem.
Pan Rajtr se vrací k prodeji pozemků nad školou.
Ing.Melč argumentuje, že pozemky prodával
s úmyslem
rozšíření
mladé
populace
v Roztokách, lidem, kteří plánují mít děti, které
budou navštěvovat místní základní školu.
Konstatuje, že za funkčního období starostky je
dětí ve škole méně. Kritizuje nedávné výběrové
řízení na ředitelku školy.
Starostka hodnotí argument Ing.Melče jako
překroucený. Spojitost menší návštěvností ZŠ je
irelevantní s její osobou ve funkci starostky.
Pan Mikovec odsuzuje Ing. Melče za zneužití své
funkce starosty, když pozemky prodával záměrně
svým známým a za pakatel.
Pan Prokůpek se přidává na stranu pana Mikovce
s názorem, že tyto prodeje mohly a měly být
ošetřeny smlouvou a nemuselo dojít k jejich
předprodejům. Dále zmiňuje, že pozemky byly
nabízeny pouze někomu.
Ing. Melč se opakovaně hájí slovy, že takto činil
s cílem zaplnění roztocké školy dětmi a zajištění
kvalitních učitelů a ředitelky.

Pan Bulant nesouhlasí s panem Prokůpkem. On o
prodejích věděl.
Pan Bulant varuje paní Pidrmanovou, že by měla
lépe zvažovat své výroky. Konkrétně se zmiňuje
o případu paní Janečkové. Tuto kauzu shledává
pouze jako drb, jinak by přece starostka řešila
situaci již dříve během svého čtyřletého
funkčního období.
Paní Pidrmanová odpovídá se slovy, že starostka
by byla za takového stavu pranýřována vybranou
skupinou jedinců, kteří stojí na straně paní
Janečkové.
Pan Bulant osvětluje situaci ohledně prodejů
pozemků. Zmínění Janečkovi, kterým měl
Ing.Melč prodat pozemek, získali tento pozemek
od Jaroslava Procházky nikoli od obce.
Dochází k intenzivní diskuzi mezi panem
Bulantem a paní Pidrmanovou.
Pan Rajtr chce poděkovat vedení obce za zlepšení
situace v Roztokách. Momentální situaci hodnotí
kladně z hlediska správy veřejných prostranství,
úklidu obce apod. Chválí obecní pracovníky za
důkladnou a precizní práci. Zamlouvá se mu i
pohybové hřiště dole u řeky.
Ing. Melč reaguje na slova pana Rajtra ohledně
cest v Chaloupkách před 20 lety. Tvrdí, že tam
cesty byly tak rozbahněné, že místní museli
chodit v holinkách. On jako starosta dal cesty do
pořádku.
Paní Maňourová původně žijící v Chaloupkách a
v obci téměř 80 let tvrzení Ing. Melče vyvrací,
situace podle ní nebyla nikdy tak kritická, kromě
situací s výstavbou.
Ing. Peterku zajímá cena projektu na rekonstrukci
budovy obecního úřadu.
Starostka sděluje přítomným, že dohromady se
jedná o částku téměř 600 000Kč, pokuta činí
488 000. Při úspěšném jednání by obec měla
projekt za velmi nízkou cenu.
Ing. Peterka zmiňuje případ, kdy projekt MŠ stál
vysokých 750 000Kč. Tento projekt byl schválen
předchozím zastupitelstvem. Ing. Melč vidí tuto
cenu jako odpovídající vzhledem k tomu, že se
realizace rekonstrukce MŠ velmi zdařila.
Starostka zpochybňuje takto vysokou částku
projektu na budovu MŠ, tato částka by podle
starostky odpovídala spíše projektu nákupního
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centra. Navíc se projekt musel nechat předělat,
protože nesplňoval podmínky k získání dotace.

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA
OBCE ROZTOKY
konaných ve dnech 5. a 6. října 2018

13. Diskuze
Starostka poděkovala za spolupráci zastupitelům,
občanům za zvýšení zájmu o dění v obci i za
účast na zasedáních zastupitelstva. Jinak funkční
období tohoto zastupitelstva hodnotila jako velmi
produktivní, mnoho se podařilo prosadit. Pro další
zastupitelstvo jsou připraveny některé projekty.
Ohlédla se i za smutným faktem častých sporů a
dohadů s Ing. Melčem a označila jeho práci jako
spíše škodlivou. To Ing. Melč odmítá a
argumentuje tím, že již 10 let se stará o
Zdravotnickou záchrannou službu a jeho zásluha
je jasná. Starostka uvádí, že hodnotila práci
celého zastupitelstva, s tím, že díky jeho
neustálým výtkám na špatnou práci docházelo k
jejímu maření.

Zvolení zastupitelé:
Volební strana č. 1 – Pro Roztoky:
(celkem hlasů: 1451)
1. Lenka Egertová, 42 let, 225 hlasů (HL 4.)
2. Vladimír Melč, 60 let, 193 hlasy (HL 3.)
3. Eva Bednaříková, 63 let, 192 hlasy (HL 5.)
Volební strana č. 2 – Nezávislí Roztoky:
(celkem hlasů : 915)
1. Tomáš Vostatek, 36 let, 190 hlasů (HL 1.)
2. Lucie Jedličková, 44 let, 113 hlasů (HL 2)
Volební strana č. 3 – Nezávislí – Roztoky:
(celkem hlasů 2151)
1. Roman Texl, 49 let, 310 hlasů (HL 2.)
2. Petr Dvořák, 51 let, 278 hlasů (HL 4.)
3. Lenka Peterková, 48 let, 260 hlasů (HL 1.)
4. Martin Mikovec, 49 let, 216 hlasů HL (3.)

14. Usnesení a závěr
Na závěr starostka požádala návrhovou komisi o
vyjádření, zda bylo hlasováno o všech návrzích
na usnesení.
Předseda návrhové komise potvrdil, že
přednesené návrhy na usnesení byly správně
formulovány a o všech návrzích na usnesení bylo
řádně hlasováno v souladu s jednacím řádem obce
Roztoky. 16 usnesení bylo schváleno, 1 usnesení
schváleno nebylo.
Ke konstatování měl Ing. Melč opět výtku na
kvalitu usnesení, na zadání úkolů a plnění
termínů.
Starostka poté poděkovala přítomným za účast na
veřejném zasedání a ukončila jednání v 19:50
hod. Sdělila, že další veřejné zasedání bude
ustavujícím zasedáním nového zastupitelstva po
komunálních volbách.
Dne: 25.9.2018

Náhradníci:
Volební strana č. 1 – Pro Roztoky:
1. Aleš Bulant, 56 let, 179 hlasů (HL 1.)
2. Stanislav Čech, 70 let, 146 hlasů (HL 2.)
3. Miroslav Vrána, 35 let, 132 hlasy (HL 6.)
4. Zdeňka Janečková, 66 let, 147 hlasů (HL 7.)
5. Jan Chňoupek, 43 let, 114 hlasů (HL 8.)
6. Luboš Keltner, 47 let, 123 hlasy (HL 9.)
Volební strana č. 2 – Nezávislí Roztoky:
1. Antonín Ježek, 69 let, 112 hlasů (HL 8.)
2. Pavel Ptáček, 41 let, 104 hlasy (HL 3.)
3. Karolína Zemanová, 29 let, 82 hlasy (HL 4)
4. Dominika Vránová, 28 let, 89 hlasů (HL 5.)
5. David Bařtipán, 38 let, 71 hlas (HL 6.)
6. Jiří Prokůpek, 46 let, 92 hlasy (HL 8.)
7. Jiří Procházka, 54 let, 62 hlasy (HL 9.)
Volební strana č. 3 – Nezávislí – Roztoky:
1. Jaroslav Nedbal, 45 let, 253 hlasy (HL 5.)
2. Jan Remiš, 63 let, 199 hlasů (HL 6.)
3. František Jirásek, 43 let, 182 hlasy (HL 7.)
4. Miroslav Krob. 55 let, 226 hlasů (HL 8.)
5. Karel Čermák, 62 let, 227 hlasů (HL 9.)

Zapsala: Valentýna Koutníková
Ověřovatelé zápisu: Hana Číhařová, Martin
Mikovec

Volební účast: 62,01%
Počet vydaných obálek: 537

Ing. Lenka Peterková - starostka
Roman Texl - místostarosta

HL = pořadí na kandidátní listině
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PO KLIDNÉM ZAČÁTKU SE TÉMĚŘ NEZASTAVILI
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
První dvě třetiny září měli sice roztočtí hasiči zásahový klid, ale to byl jen tzv. klid před bouří. Od 19. 9.,
kdy na rozcvičení vyjeli na požár hromady listí pod fotbalovým hřištěm v Račicích, se se zásahy doslova
roztrhl pytel. Za necelý měsíc jich absolvovali hned 16. Jejich množství částečně ovlivnil pozůstatek
orkánu Fabienne, ale také lidská nezodpovědnost a nepozornost, zvláště pak na silnicích. Ale postupně.
Po již zmíněném požáru hromady listí, kterou evidentně některý z místních občanů v Račicích zapálil a
místo pálení v blízkosti suché louky nechal bez dozoru, vyjížděli roztočtí o dva dny později spolu s dalšími
třemi požárními jednotkami k požáru lesa v katastru Sýkořice poblíž zámečku Dřevíč. Plameny se místním
hasičům společně s kolegy z Berouna a Zbečna podařilo rychle zkrotit a naši se v poměrně horkém
odpoledni vrátili brzy na základnu. Dostali jen krátký čas na oddech. Když se v pátečním podvečeru
přehnala přes naší obec bouřka s velmi silným nárazovitým větrem, měli další práci. První údajný strom
přes silnici směrem na Karlovu Ves neležel v tomto úseku vůbec sám. Kalamita začínala už na odbočce do
areálu u jezu, kde vítr polámal vzrostlé akáty, které úplně zablokovaly provoz jak na Karlovu Ves, tak
k Ludmile a Hospodě „U Jezzu“. Roztočtí se pustili hned dvěma pilami do jejich odklízení. Bouřka ale
nezasáhla jen Roztoky a od jihozápadu postupně pustošila další území. A protože je zásahové území
roztockých hasičů poměrně rozsáhlé a dalších akceschopných požárních jednotek v okolí málo, museli se
naši rozdělit. Z Městečka směrem na Rakovník blokoval silnici také padlý strom a kapacity profesionálních
hasičů v rámci jejich „hasebního obvodu“ jaksi nestačily. Část zasahujících hasičů se tedy vrátila zpět na
základnu a vydala se druhým vozidlem nad Městečko. Po odstranění stromu dle pokynů operačního
střediska provedla posádka cisterny průzkum situace přes Nový Dům a Požáry a z Křivoklátu se vrátila na
pomoc s likvidací stromů směrem na Karlovu Ves. Cestou ještě posádka Tatry odstranila vrbu na nájezdu
na most přes řeku. Domů se toho dne hasiči vrátili až před 10. hodinou večerní.
Ne všechny stromy skácené silným větrem se ale podařilo objevit ještě večer a další vývraty a polomy se
ukázaly až s ranním rozbřeskem. Naši hasiči strávili průběžně celou sobotu u Ludmily, kde se na její
střechu skácel vyvrácený smrk. Naštěstí nedošlo k velkému poškození a za použití techniky i s kolegy
z Berouna a Rakovníka se ho podařilo bez dalších škod na objektu až v odpoledních hodinách odstranit.
Mezitím několik zasahujících roztockých hasičů vyslalo operační středisko opět s hasiči z Rakovníka
k dopravní nehodě dodávky u mostu ve Skryjích. Ta se zřejmě sklouzla po mokré vozovce a zůstala
„sedět“ na podvozku ve srázu k řece. Vzhledem k situaci a možnému poškození palivové nádrže bylo
vyproštění možné pouze jeřábem. Roztočtí se tedy vrátili zpět ke svým kolegům k Ludmile, aby dokončili
likvidaci stromu.
Hasičský víkend pokračoval pro roztocké v neděli večer. Jen pár minut před příchodem uvedeného orkánu
Fabienne je KOPIS v Kladně zvedlo k dopravní nehodě. V tradiční zatáčce dopravních nehod u hájovny
Beraník se srazila dvě osobní vozidla a bylo nutné zajistit jednak řízení dopravy, jednak provést
protipožární opatření a zamezit úniku provozních kapalin na silnici a do přírody. Za velmi hustého deště se
silnými nárazy větru vše uvedené a další nutné provedli a jak si už začínají zvykat, opět se museli rozdělit.
Zatímco jedna skupina zůstala po celou dobu u dopravní nehody, aby korigovala provoz a následně
odklidila vozidla ze silnice, druhá část jednotky se vydala Tatrou na odstranění stromu do Račic. I přes
menší komplikace se správným určením polohy stromu se podařilo další komunikaci zprovoznit. Obě
skupiny se pak téměř ve stejném čase vrátily na základnu. Asi za hodinu ale vyjížděli znovu. Tentokrát na
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strom přes silnici v Městečku. Vzhledem ke kalamitě nejen na silnicích, množství událostí a výpadkům
dodávek elektrického proudu zřejmě i na operačním středisku v Kladně tzv. nestíhali a aktuálnost
oznámení o tomto stromě už jaksi pozbyla platnosti. Žádný strom se v úseku až k odbočce na Pustověty
přes silnici nevyskytoval a asi ho odstranil někdo před roztockými. Opět na žádost operačního střediska se
hasiči vrátili přes Malou a Velkou Bukovou zpět domů. Po několika málo hodinách spánku hned před 5.
ranní se opět navlékli do mokrých zásahových oděvů a ručně vytáhli vrata, aby mohli vyjet na odstranění
stromu přes silnici směrem na Karlovu Ves před „Farmou“. Po jeho odklizení se za necelou hodinu vrátili
zpět.
Další dva dny měli na oddech. Až ve středu 26. září dopoledne byli opět povoláni do akce. Tentokrát na
požár odpadu v lese směrem na Újezd n. Zbečnem. Na místě na ně čekal pracovník Lesů ČR, který je
navedl na místo asi 200 m do lesa, kde nějaký „dobrák“ zapálil hromadu směsného odpadu. I přesto, že
komunikace s operačním střediskem trošku vázla, dorazili roztočtí na místo jako první. Jedním proudem
nejprve zabránili rozšíření požáru do suché trávy a lesa a následně zkrotili plameny úplně. Kolegové ze
Stochova se na místě ukázali jen na skok a po chvilce zase odjeli. Po zlikvidování požáru se i naši vydali
zpátky na základnu. Cestou asi 300 m před křižovatkou „U ručiček“ spatřili na silnici pruh oleje v délce asi
50 metrů, na jehož konci stála červená Škoda Felicia. Po technické závadě jí vytekl celý obsah oleje na
silnici a hrozilo velké nebezpečí uklouznutí dalším projíždějícím vozidlům a hlavně ohrožení životního
prostředí. Po dohodě s operačním střediskem hasiči olejovou skvrnu zasypali sorbenty a po nasáknutí
zametli. Poškozené vozidlo nechal jeho majitel bezpečně odtáhnout. Asi 20 minut po návratu na základnu
vyjížděli roztočtí znovu, tedy už na třetí událost. Opět hořelo v lese. Pro změnu opačným směrem než
dopoledne. V katastru Branova, u Kouřimecké hájovny, se vzňala tráva od spadlých vodičů vysokého
napětí. Na poměrně značnou dojezdovou vzdálenost dojeli na místo naši opět první a hned proti nim jinou
cestou i velitel z Rakovníka. Společným průzkumem zjistili, že skutečně došlo k přetržení dvou vodičů
vlivem pádu stromu, který zůstal viset na posledním. Na konci přetržených vodičů na zemi zůstala jen
vypálená skvrna v trávě. Protože na místě ještě nebyli pracovníci rozvodných závodů, rozhodl velitel
rakovnických kolegů o odeslání naší jednotky zpět na základnu. Hadic tedy v tomto případě nebylo
zapotřebí.
Mnohem zásadnější roli ale hrály hadice v případě požáru dvou chat v Dětském táboře Údolí mloků
v katastru Nezabudic v neděli 30. září odpoledne, kam povolalo naše a rakovnické hasiče a policisty
z OOPČR Roztoky operační středisko z Kladna. Rychlý zásah bohužel komplikovala zarostlá a velmi úzká
lesní cesta, jejímž asi půlkilometrovým úsekem se od silnice doslova prodírali k hořícím objektům.
Jediným vozidlem, které se jako první a jediné až k místu za utržení drobných šrámů dostalo, byla roztocká
Tatra. Hrozilo totiž reálné nebezpečí, že se v objektech nachází osoby. Tato možnost se naštěstí nepotvrdila
a požáry obou menších chat se podařilo za několik minut zastavit a následně zlikvidovat. Uvnitř jedné byla
nalezena „pouze“ dvě zvířata, morče a kočka, která už nebylo možné zachránit.
Zásahový říjen zahájili roztočtí hned v pondělí 1., kdy už skutečně tradičně vyjeli k dopravní nehodě u
hájovny Beraník. Tentokrát se tu střetly dvě dodávky. Znovu po menším dešti, který podle slov řidiče
způsobil velkou kluzkost vozovky. Srážce v protisměru již nebylo možné zabránit. Roztočtí zajistili
odpojení autobaterií, zasypali uniklé provozní kapaliny a řídili v nepřehledné zatáčce kyvadlově provoz. Po
příjezdu kolegů z Rakovníka a hlavně dopravních policistů vyčkali na zdokumentování nehody a poté
uklidili to, co na silnici po odstranění vozidel zbylo. Zatím naposledy vyslalo naše hasiče operační
středisko na pomoc s odstraněním stromu spadlého po silném větru v katastru obce Zbečno. Zde s místními
a rakovnickými hasiči spolupracovali při rozřezání a šetrném odstranění větví a kmene zlomené břízy,
která ležela na střeše chaty.
Po třítýdenním klidu se roztočtí hasiči zejména v poslední dekádě září a začátku října rozhodně nenudili.
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HASIČI RADÍ:
Podzimní pálení – riziko požáru
Příchod podzimu je mimo jiné charakteristický padáním suchého listí a menších větví, které zejména
zahrádkáři velmi rádi spalují. Někdy i proto, že kontejnery na biologický odpad jsou plné nebo už
zazimované. Toto pálení není zakázané, ale jsou s ním spojena určitá pravidla a povinnosti, které je nutné
dodržovat, aby se zamezilo případnému vzniku nežádoucího požáru. V první řadě je povinnost takové
pálení, ať už na hromadě nebo v plechové nádobě, nahlásit na HZS příslušného kraje. To se provádí
v případě našeho kraje přes web: http://paleni.izscr.cz, kde je uveden odkaz na jednoduchý formulář pro
registrované i neregistrované oznamovatele, který po odeslání zaeviduje pálení do systému a potvrzení o
něm je odesláno na váš e-mail.
Pálení se dále řídí pravidly, která jsou z hlediska rozšíření ohně mimo pálený odpad velmi důležitá.
Zejména v případě klestí dbejte dostatečné vzdálenosti ohně od okolních objektů. Kolem hromady
jakéhokoliv suchého biologického odpadu byste měli vytvořit pruh bez jakýchkoliv hořlavých látek až na
zeminu v šířce minimálně 1 metr, velikost hromady by měla být přiměřená možnostem přítomné
minimálně jedné osoby starší 18 let, která by až do úplného vyhoření nebo uhašení neměla místo pálení
opustit. To také z důvodu, kdyby kouř zpozoroval někdo z okolí a v domnění, že hoří, zavolal na tísňovou
linku. V případě řádně nahlášeného pálení vás pracovník z krajského operačního střediska telefonicky
kontaktuje, zda je vše v pořádku a oheň máte pod kontrolou. Pokud tomu tak je, nebudou na místo vysláni
hasiči a nehrozí vám pokuta. Ta je v případě nenahlášení pálení pro fyzické osoby až 25tisíc korun.
V případě zhoršení podmínek pálení, především zesílení větru, je nutné hořící hromadu uhasit pomocí
prostředků (lopat, vody v konvích, zahradních hadic apod.). Ty by měly být při každém pálení vždy
v dostatečném množství na místě připraveny. Mějte na paměti, že i ve zdánlivě uhašené hromadě může
zůstat nějaký oharek, ze kterého se může oheň opět rozhořet. Je nutné ještě 5 dnů po uhašení ohniště
pravidelně kontrolovat.
Pokud se vám i za dodržení uvedených pravidel řízené pálení vymkne kontrole a oheň se rozšíří mimo
prostor pálení, ihned kontaktujte linku 150, odkud vám rychle zajistí odpovídající pomoc hasičů.
za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný

MALÁ KŘIVOKLÁTSKÁ
TJ Sokol Křivoklát pořádá v sobotu 3.11.2018 46. ročník lesního běhu MALÁ KŘIVOKLÁTSKÁ. Místem
konání je opět sportovní areál Kolečko na Křivoklátě. Akci podporují: Úřad Městyse Křivoklát, Obecní
úřad Roztoky, župa Budečská, Česká obec sokolská, firma TOLMAN a TOLMAN z Roztok, penzion U
Jelena, restaurace Pod Hradem a další místní podnikatelé a živnostníci. Prezentace účastníků běhu
proběhne v kanceláři závodu nejpozději 20 minut před startem jejich kategorie. Kancelář závodu bude
otevřena od 8:30 hodin na Kolečku.
Startovné: žáci a dorostenky, družstva – zdarma, dorostenci, muži a ženy na 3000 m – 20,- Kč, muži a ženy
na 6000 m – 50,- Kč. V ceně startovného jsou sušenky a čaj. Další občerstvení je možné v areálu
sportoviště. Venku bude hořet tradiční táborák pro zahřátí a pro možné opékání vuřtů.
Parkování je zajištěno na přístupové cestě ke Kolečku, u obecního úřadu a u sokolovny. Parkování budou
řídit pořadatelé.
Po doběhu žákovských kategorií proběhne ukázka historického šermu a pobyt na sportovišti bude
zpestřovat hudba a mluvené slovo.
Převzato z informačního letáku, více informací na www.malakrivoklatska.cz
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Podzim v MŠ
Během září si i většina nových dětí ve školce zvykla a slziček je čím dál míň. Děti už vědí, jak se k sobě
chovají kamarádi a jak se ve školce co dělá. A o tom všem nám přijelo zahrát svoji pohádku i divadlo
Úsměv. Na popletený školní den pejska a kočičky se přišli rádi podívat i naši kamarádi školáci.
S létem jsme se v MŠ rozloučili „Námořnickým dnem“. Děti se změnily na kapitány, plavčíky, námořníky
i piráty a na lodích jsme se vydali do Afriky. Zatančili a zabubnovali jsme si tam s kamarádskou
černoškou, rozloučili se s teplým sluníčkem, vlaštovkami i čápy, na zahradě MŠ jsme našli ukrytý poklad a
vydali jsme se zase domů. Na procházkách si od té doby všímáme, co všechno už podzim v přírodě změnil.
S přicházejícím podzimem děti v MŠ poznávaly hlavně polní plodiny, ovoce i zeleninu. Seznamovaly se
s prací člověka na poli, na zahradě i v sadu, sklizní i jejím využitím pro člověka. Starší děti si udělaly výlet
na Velkou Bukovou, kde mohly pozorovat rozmanité zemědělské stroje při práci i odpočinku. A tak jsme
se zatajeným dechem sledovali, jak se přemísťují balíky slámy, jak se plní sečka obilnými zrny, jak traktor
se sečkou vyráží na pole, jak se vyváží hnůj z kravína i jakou hromadu obilí zanechal ve stodole kombajn.
Když už jsme šli kolem, nezapomněli jsme se zastavit u telátek a kraviček. Ukázali jsme si, jak můžeme
jednoduše z mlékomatu získat nadojené mléko. A paní učitelka Miluška nás zavedla i k dalším zvířátkům
ve vsi. Po milém pohoštění u ní na zahradě
jsme si stihli i vyzkoušet nové sportovní
prvky u rozhledny. Výlet se nám moc líbil a
děti se vracely domů s novými zážitky i
zajímavými poznatky. Na výlet jsme
navázali dalšími činnostmi v MŠ. Zahráli
jsme si na traktoristy, mlynáře, i pekaře.
Přinesené sklizené zrní jsme si zkusili
rozemlít, z mouky jsme vyráběli těsto a
zkusili jsme si upéct chleba. Ani v malé
třídě se nezahálelo a děti si s paní učitelkou
vyrobily voňavé a křupavé houstičky.
Při hrách i ostatních činnostech děti
rozvíjely také svoji zručnost a smyslové
vnímání. A tak se ve školce poznávalo po
hmatu, ochutnávalo, krájelo, malovalo,
stříhalo, počítalo, třídilo, zpívalo i
tancovalo. A protože víme, jak jsou ovoce i
zelenina důležité pro zdraví člověka, jeden den jsme ve školce oslavili svátek ovoce a zeleniny. Připravili
jsme si hostinu ze samých zdravých dobrot, připili jsme si „Na zdraví“ a paní učitelky si pro děti
nachystaly pohádku o dědečkovi a babičce „Jak sklízeli úrodu na zahrádce“. Děti mohly při pohádce využít
své znalosti a dědečkovi a babičce pomoct i poradit. Nechyběla ani poupravená pohádka o veliké řepě (v
našem podání o velikém celeru), ani mazurka „Měla babka“. A co že ta babička dědu učila? Nelenošit,
pracovat, cvičit a zdravě jíst. Dědečkovi se to moc nezdálo, ale babička ho nakonec s pomocí dětí
přesvědčila. Tak nezbývá než si přát, ať máme hodně takových čiperných a zdravých dědečků a babiček i u
nás ve vsi.
G.T.

Sběrová soutěž
Děkuji všem, kteří se podíleli na sběrové akci a do naší školy odevzdali drobné rozbité elektrospotřebiče,
mobily .....
Sběr baterií a plastových víček pokračuje po celý školní rok. Sběr papíru se uskuteční v listopadu.
Kontejner bude za prodejnu COOP přistaven v pondělí 5.11. a odvezen ve čtvrtek 8.11.v poledních
hodinách.
OŠ
18

Výsledky zápasů
A-Tým pohár semifinále
19.9.

TJR A – Sparta Lužná

3:3p

Číhař 3

A- Tým
22.9.

TJR A – TJ Čistá

4:0

Hruška 3, Masarovič

29.9.

TJR A – Mšecké
Žehrovice

3:0

Číhař 3

7.10.

Kroučová - TJR A

Číhař 3, Masarovič

14.10.

TJR A - Řevničov

0:4
3:6

Číhař 2, Hruška

B- Tým
23.9.

Sokol Ruda -TJR B

30.9.

Senomaty B - TJR B

7.10.

TJR B - Kněževes

13.10.

TJ Šanov - TJR B

0:1
7:2
1:4
2:2p

Krůta T.
Zoufalý, Pudil
Zoufalý
Mojsevyč, Čermák

Mladší žáci
6.10.

Senomaty - TJR

1:12

Barčot M. 3, Moravec 3, Kovalsky M. 3, Horský, Barčot Dom.,
Barčot Dav.

10.10.

TJR - Hředle

2:0

Moravec, Kovalsky M.

14.10.

TJR - Řevničov

14:1

Kovalsky M. 3, Prokůpek 3, Barčot Dom. 2, Barčot M. 2, Kučera 2,
Barčot Dav., Hendrych

Starší přípravka
19.9.

SKP Rakovník - TJR

23.9.

TJR – Tatran Rakovník A

30.9.

Tatran Rakovník B - TJR

7.10.

TJR – Nové Strašecí

14.10.

Šanov - TJR

1:0
9:12
9:8
14:5
13:8

Prokůpek 6, Kučera, Hendrych, Hamouz J.
Prokůpek 6, Kučera, Hendrych
Prokůpek 7, Kučera 4, Hamouz J. 2, Fráňa Václav
Prokůpek 4, Kučera 3, Hendrych

Poděkování
Fotbalisté děkují firmě TOLMAN A TOLMAN za darování pracího prostředku na praní dresů.
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