OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY

becní knihovna - statistika za rok 2018.
Knihovna v Roztokách měla k 31.12.2018
registrovaných 87 čtenářů, z toho je 37 dětí
do 15 let. Počet návštěv v knihovně se vyšplhal
na 1113, čtenáři si půjčili celkem 5063 knih,
z toho bylo 511 naučné literatury pro dospělé,
198 knih naučné literatury pro děti, 2389 svazků
krásné literatury pro dospělé, 620 knih krásné
literatury dětem a 1345 výpůjček periodik. Stav
knihovního fondu k 31.12.2018 čítal celkem 5917
kousků – je tedy z čeho vybírat, když k tomu
připočteme i počet svazků a souborů půjčených
od jiných knihoven (celkem 393). Nahlédnout do
knižního fondu můžete i přes internet na
https://roztoky-katalog.kkckl.cz

tatistika na začátku roku.
K 2.1.2019 bylo hlášeno v Roztokách trvale
1032 obyvatel (bez cizinců, ty eviduje
cizinecká policie) – 863 dospělých – z toho 441
mužů a 422 žen, 27 dětí ve věku 15-18 let –
z toho je 13 chlapců a 14 dívek, dětí do 15 let je
142 – 81 chlapců a 61 dívek. Průměrný věk
obyvatel Roztok je 43,25. V roce 2018 se
narodilo 10 nových občánků – 4 chlapci a 6
dívek, 9 občanů Roztok zemřelo.

O

S

ozvánka na přednášku.
Dne 7.2.2019 od 18:30 hod. se bude konat
v družině ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky,
přednáška RNDr. Petra Dvořáka na téma
Meteorologie. Srdečně Vás všechny zveme.

P

chůzka májovníků.
Organizační schůzka májovníků, kteří letos
dovrší věku 15 – 25 let včetně, se bude konat
dne 15.3.2019 od 17:00 hod. v zasedací místnosti
obecního úřadu Roztoky. Těšíme se na společné
jednání a věříme, že svou účastí podpoříte
udržování dlouholeté tradice naší obce.

S

M

asopust.
Letošní masopustní veselí propukne
v sobotu 16.2.2019 ve Velké Bukové od
14:00 hod
ítání občánků.
Pokud máte děťátko narozené v roce 2018
nebo již nyní v roce 2019 a máte zájem
zúčastnit se přivítání miminka jako občánka
Roztok, vyzvedněte si, prosím, přihlášku
v kanceláři obecního úřadu v Roztokách. Termín
bude pravděpodobně v sobotu 30.3.2019, čas
upřesníme. Vyplněnou přihlášku je nutné
odevzdat nejpozději do 28.2.2019. Bez vyplněné
přihlášky Vám nebudeme moci zaslat pozvánku a
ani se nebudete moci vítání občánků zúčastnit.

V

M

áje.
Letošní máje propuknou
11.05.2019 v Roztokách od 14:00 hod.

v sobotu

ález ovladače k navigaci.
V kontejneru v obci Roztoky byl nalezen
v krabici zabalený nový ovladač k navigaci
TomTom. Ovladač je uložen na obecním úřadě.
Bude předán tomu, kdo prokáže funkčnost
s donesenou navigací.

N

eník svozu a likvidace směsného
komunálního odpadu v obci Roztoky pro
období roku 2019.
Ceny známek: prodej pouze na celý rok.
Svoz odpadu:
každý týden – zelená - 2000,- Kč
kombinovaná ( léto 1x za 14 dní, zima 1x za týden)
červená – 1700,- Kč
1x za 14 dní – žlutá – 1200,- Kč
1x za měsíc – modrá – 700,- Kč
jednorázová známka – 65,- Kč
pytel s označením na odvoz – 55,- Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Celoroční známky budou v prodeji pouze
do 28.2.2018.

C

ašky na tříděný odpad.
V kanceláři obecního úřadu jsou stále
k dispozici tašky zdarma na tříděný odpad
pro občany, kteří si je zatím nevyzvedli.

T

istorická mapa.
V kanceláři OÚ je možné zakoupit za cenu
50,- Kč historickou mapu vydanou k výročí
100 let vzniku Československa.

H

K

arneval.
V sobotu 9.2.2019 od 15:00 hod. se koná
v sokolovně na Křivoklátě dětský karneval.
Děti mají vstup zdarma, dospělí za 50,- Kč.
2

Zápis č. 3/2018 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
12.12. 2018 od 17:00 hodin v budově OÚ
Roztoky.

11.2. TJ Roztoky
12.Různé
13.Podněty a náměty občanů
14.Diskuze
15.Závěr

Přítomní zastupitelé: 9
Ing. Lenka Peterková, Eva Bednaříková, RNDr.
Petr Dvořák, Lenka Egertová, Mgr. Lucie
Jedličková, Ing. Vladimír Melč, Martin Mikovec,
Roman Texl, Mgr. Tomáš Vostatek
Počet přítomných občanů: 10
Zapisovatel: Lenka Egertová
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Petr Dvořák, Martin
Mikovec

Návrh usnesení:
Usnesení č. 1 – 12/12/2018: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje program tohoto jednání.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Určení ověřovatelů zápisu
Paní starostka navrhla jako ověřovatele zápisu
pana Petra Dvořáka a Martina Mikovce.
Zapisovatelem určila paní Lenku Egertovou.

1. Zahájení, schválení programu jednání
Zasedání zahájila starostka obce Ing. Lenka
Peterková v 17:05 hod. a řídila další průběh
jednání. V úvodu přivítala všechny přítomné a
konstatovala, že je přítomno 9 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.
Starostka upozornila, že z jednání je pořizován
zvukový záznam jako podklad pro tvorbu zápisu.
Poté přítomné seznámila s programem, který byl
zveřejněn na pozvánce.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2 – 12/12/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky určuje ověřovateli zápisu pana
Petra Dvořáka a Martina Mikovce a
zapisovatelem paní Lenku Egertovou.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Kontrola usnesení

1.Zahájení, schválení programu jednání
2.Určení ověřovatelů zápisu
3.Kontrola usnesení
4.Projednání jednacího řádu zastupitelstva
5.Projednání záležitostí školy
5.1. Rozpočet pro rok 2019
5.2. Střednědobý výhled rozpočtu
5.3. Odvolání a jmenování členů ŠR za
zřizovatele
6.Projednání rozpočtu obce na rok 2019
7.Projednání střednědobého výhledu rozpočtu
obce
8.Kontrola hospodaření a rozpočtová opatření
9.Obecní úřad – rekonstrukce
9.1. Schválení realizaci stavby
9.2. Schválení podání žádosti o dotaci
9.3. Smlouva o zpracování žádosti o dotaci
10.Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy
na nemovitost
11.Projednání dotací z rozpočtu obce
11.1. SDH Roztoky

Po kontrole usnesení ze zasedání zastupitelstva
obce (ZO) Roztoky ze dne 20. 11. 2018 bylo
konstatováno:
- zastupitelům doplnit připomínky k jednacímu
řádu do 3. 12., starostce finalizovat podobu
jednacího řádu do zasedání ZO 12. 12 - splněno
- starostce předat konečnou podepsanou verzi
směrnice pro schvalování závěrek PO do 26. 11.
- splněno
- starostce vypracovat finální verzi financování
PO do 3. 12. - splněno
- paní Jedličkové zjistit více informací o možnosti
odvolání zástupců ve školské radě jmenovaných
za zastupitelstvo obce, navrhnout úpravu
volebního řádu školské rady do 3. 12. - splněno
- starostce zajistit zastupitelům setkání se zástupci
VSORu k vysvětlení vedení vodovodu - termín
do 3.12. - splněno
- veškeré důležité materiály vyžadovat písemně –
průběžně plněno
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-

-

-

-

-

-

starostce vyvěsit návrh rozpočtu a střednědobý
výhled rozpočtu na úřední desce obce - termín
ihned - splněno
starostce zajistit do dalšího zasedání ZO
minimálně 3 nabídky od právníků včetně cenové
nabídky
a referencí jejich práce pro obce a
požádat o reference Mgr. Ludvíka Matouška termín 12. 12. – úkol trvá
starostce domluvit schůzku se zhotovitelem
stavby multifunkčního hřiště, jak dál postupovat
a pokusit se o osobní jednání s ČEZem, poslat
dotaz na poskytovatele dotace - termín ihned –
úkol trvá
paní Egertové a panu Vostatkovi oslovit
zemědělce v okolí, zda by měli zájem o uložení
sedimentu z rybníka - termín do 3.12. - splněno
starostce odeslat email pro ZO ohledně mostku
u Krausů, projednat na pracovní schůzce termín 3. 12. – splněno
starostce zahájit kroky ve změně územního
plánu – úkol trvá
starostce jednat se zástupcem záchranky ohledně
vybudování okna - úkol trvá

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Zodpovídá: starostka
Termín: ihned
5. Projednání záležitosti školy
5.1. Rozpočet pro rok 2019
Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
V Zahrádkách, Roztoky byl zveřejněn na Úřední
desce obce Roztoky od 23. 11. 2018 do 12. 12.
2018, čímž byla splněna podmínka uveřejnění
min. 15 dní. V rozpočtu jsou příjmy navrženy ve
výši 8 995 845,-- Kč a výdaje jsou navrženy ve
výši 8 995 845,-- Kč. K návrhu nebyly přijaty
žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2018/12/12 - 05: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje rozpočet pro rok 2019
pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ
V Zahrádkách, Roztoky dle předloženého
návrhu, který je přílohou zápisu.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 3 – 12/12/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí kontrolu
usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

4. Projednání jednacího řádu zastupitelstva

5.2. Střednědobý výhled rozpočtu

Zastupitelé obdrželi konečnou verzi návrhu
jednacího řádu. Připomínky z minulého jednání
zastupitelstva byly do návrhu zapracovány.
Zastupitelé obce se dohodli na změně konfigurace
číselného označení usnesení, a to ve tvaru
RRRR/MM/DD – xx, kde xx značí pořadové číslo
usnesení. Návrh jednací řádu je přílohou tohoto
zápisu.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku vyvěšení
jednacího řádu na úřední desku.
Návrh usnesení:

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové
organizace pro rok 2020 – 2021 byl též zveřejněn
na Úřední desce obce Roztoky od 23. 11. 2018 do
12. 12. 2018. K návrhu nebyly přijaty žádné
připomínky.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2018/12/12 - 06: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu pro roky 2020 - 2021 pro
příspěvkovou
organizaci
ZŠ
a
MŠ
V Zahrádkách, Roztoky dle předloženého
návrhu, který je přílohou zápisu.

Usnesení č. 4 – 12/12/2018: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje Jednací řád
Zastupitelstva obce Roztoky dle přiloženého
návrhu.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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5.3 Odvolání a jmenování členů školské rady
za zřizovatele
Nové zastupitelstvo projevilo zájem jmenovat
nové členy ŠR za zřizovatele.

Pan Dvořák žádal o vysvětlení ohledně
multifunkčního hřiště a jeho prozatímního
pozastavení výstavby.
Paní Jedličková upozornila, že se v rozpočtu
nepočítá s vybudováním přeložky elektrického
vedení u budoucího multifunkčního hřiště.
Starostka sdělila, že výstavba přeložky může trvat
i jeden rok a v rozpočtu tato investice není
zahrnuta.
Zastupitelstvo obce diskutovalo o možnosti, že
v případě nestihnutí termínu výstavby přeložky a
hřiště, upřednostnit rekonstrukci tělocvičny před
výstavbou školního multifunkčního hřiště.
Co se týká dotace na výstavbu multifunkční hřiště
– zastupitelstvo obce bude o výstavbě či
případném zrušení výstavby rozhodovat až po
vyjádření z MMR a po schůzce s ČEZem.
Zastupitelstvo obce zadalo úkol pro starostku –
zjistit podmínky a sankce při nevyčerpání dotace
a zjistit možnosti vypovězení smlouvy
s dodavatelskou
firmou
VYSSPA
Sports
Technology, s.r.o.

Paní Jedličková navrhuje odvolat z funkce člena
školské rady pana Martina Mikovce.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2018/12/12 - 07: Zastupitelstvo
obce Roztoky odvolává z funkce člena školské
rady při ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky
pana Martina Mikovce z důvodu nového
složení zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro
4
(Bednaříková,
Egertová, Jedličková, Melč) Proti
4
(Mikovec, Peterková, Texl, Vostatek)
Zdrželi
se
1 (Dvořák)
Usnesení č. 7 nebylo schváleno.
Členy Školské rady jmenované za zřizovatele
zůstávají Ing. Lenka Peterková a Martin Mikovec.
6. Projednání rozpočtu obce na rok 2019

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2018/12/12 - 08: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje rozpočet obce na rok
2019 jako schodkový s celkovými příjmy ve
výši 14 908 500,-- Kč, výdaji ve výši
31 193 100,-- Kč a financování ve výši
16 284 600,-- Kč Závaznými ukazateli jsou
paragrafy. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 1
(Melč) Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Zodpovídá: starostka
Termín: do 6.2.2019

Zastupitelé obce se seznámili s návrhem rozpočtu
obce na rok 2019. Návrh rozpočtu obce Roztoky
byl vyvěšen na Úřední desce a na www obce od
23. 11. 2018 do 12. 12. 2018. Závaznými
ukazateli je členění dle paragrafů.
Rozpočet tvoří:
Příjmy v částkce 14 908 500,-- Kč
Výdaje v částce 31 193 100,-- Kč
Ve výdajích je na běžné výdaje obce vyčleněna
částka 9 853 100,-- Kč.
Kapitálové výdaje v částce 21 340 000,-- Kč
zahrnují:
- výstavbu nových vodovodních řadů dle
projektu „Roztoky – obnova a rozšíření
vodovodu“
- revitalizace rybníka v Chaloupkách
- rekonstrukce školní kuchyně
- rekonstrukce obecního úřadu
- výstavba multifunkčního hřiště
- rozšíření veřejného rozhlasu
- oprava rozvodů ve škole
Rozprava:

7. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu
obce
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl
vyvěšen na úřední desce i na internetových
stránkách od 23. 11. 2018 do 12. 12. 2018.
Ve výhledu jsou příjmy ponechány v přibližně
stejné výši jako v rozpočtu pro rok 2019 a ve
výdajích je v letech 2020 a 2021 zapojen zůstatek
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účtu k financování ve výši 1 200 000,-- Kč.
Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 16 000 000,-Kč, v těchto letech se počítá se schodkovým
rozpočtem.

Snížení rozpočtu o částku 8 968,71 Kč – vratka
dotace na volby, pol. 4111 neinvestiční transfery
z všeob. pokladny, ve výdajích § 6115
zastupitelstva obcí

Rozprava:
Pan Melč upozornil na zmatek jak v rozpočtu na
rok 2019, tak i ve střednědobém výhledu
rozpočtu.

Převod částek:
10 000,-- Kč z § 6171 správa na § 3314 knihovna
– DPČ knihovnice (navýšení odměny)
2 000,-- Kč z § 3429 – ostatní zájmová činnost na
§ 3330 činnosti registrovaných církví – fin. dar
1 800,-- Kč z § 6171 správa na § 3612 – byt –
výměna jističe
Ostatní převody v rámci paragrafů.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2018/12/12 - 09: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje Střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2020 a 2021, který je
přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 1
(Melč) Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2018/12/12 – 10: Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 16/2018, které je přílohou tohoto
zápisu.

8. Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

8.1. Hospodaření obce
Starostka přítomné informovala o hospodaření
obce.
Příjmy 1 – 11/2018 v částce 18.038.284,51 Kč
Výdaje 1 – 11/2018 v částce 10.772.046,89 Kč

9. Obecní úřad – rekonstrukce
9.1. Schválení realizace stavby
Dle schváleného rozpočtu obce vyplývá, že obec
má zájem provést rekonstrukci budovy obecního
úřadu. Pro rok 2019 vyčlenila částku 7 mil. Kč.
Rozpočet pro celkovou rekonstrukci je
12 728 100,-- Kč vč. DPH, přičemž samotná
rekonstrukce objektu budovy je rozpočtována na
částku 7,4 mil. Kč. Ke stavbě je pak rozpočtován
objekt přístřešku za budovou a úpravy
prostranství kolem budovy, napojení na
kanalizační a vodovodní řad.

Stav účtu k 12. 12. 2018 je:
ČS
8.904.941,47 Kč
ČNB 12.927.906,07 Kč
8.2. Rozpočtové opatření na vědomí
Dne 23. 11. 2018 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 16, které se týkalo
navýšení rozpočtu o částky:
55 659,-- Kč – dotace pro SDH pol. 4116 –
ostatní neinvestiční transfery, ve výdajích § 5512
– SDH
30 000,-- Kč – dotace ÚP na VPP pol. 4116 –
ostatní neinvestiční transfery, ve výdajích § 4222
– VPP
5 000,-- Kč převody z rozpočtových účtů (úvěry)
v příjmech i ve výdajích § 6330 převody vlastních
účtů

Rozprava:
Pan Melč sdělil zastupitelstvu, že byly provedeny
pouze 3 sondy v půdní části budovy a žádné ve
stropních částech, statika budovy není objektivní
a je podceněna. Dále se dotazuje, proč za
budovou je počítáno s výstavbou přístřešku místo
parkovacích ploch.
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Starostka sdělila, že obec nemá žádné prostory
pro uskladnění techniky, proto je počítáno
s přístřešky za budovou. Na to pan Melč reagoval
a sdělil, že obec má možnost uskladnění techniky
v prostorách kotelny. Starostka odpověděla, že
v současné době jsou všechny prostory využívání
firmou IVORY a pokud se uvolní, tak dle
smlouvy je obec může využívat.
Projektová dokumentace, vč. studie byla pořízena
v hodnotě 195 000,-- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce ukládá starostce zjistit od
projektanta, zda je vyhotovena i statika pro
všechny stropy v budově obecního úřadu a pokud
ne, zajistit dodatečný posudek.

Výsledek hlasování: Pro
8
Zdrželi se
1 (Melč)
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Zodpovídá: starostka
Termín: do 31.1. 2019

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2018/12/12 – 11: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje provedení stavby dle
projektu s názvem „Rekonstrukce obecního
úřadu Roztoky“.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2018/12/12 – 13: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje uzavření smlouvy o
zpracování Projektu za účelem obdržení
dotace se společností Erste Grantika Advisory,
a.s. a pověřuje starostku k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování: Pro
8
(Melč) Zdrželi se
0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Zodpovídá: starostka
Termín: do 6.2.2019

Proti 0

9.2. Smlouva o zpracování žádosti o dotaci
Pro podání žádosti na provedení energeticky
úsporných opatření budovy OÚ z MŽP byla
předložena smlouva na zpracování žádosti
společností Erste Grantika Advisory, a.s. Cena za
zpracování žádosti bude 45 000,-- Kč a v případě
obdržení dotace dále až do 3,5% z částky pro
poskytnutí dotace.

Proti 1
Výsledek hlasování: Pro
8
Zdrželi se
1 (Melč)
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Proti 0

Zodpovídá: starostka
Termín: do 31.1.2019

9.2. Schválení podání žádosti o dotaci
Na budovu je možné žádat o dotaci z MŽP nebo
MMR. Z MŽP běží nyní výzva č. 100, kam se
mohou podat žádosti do konce ledna 2019 na
provedení energeticky úsporných opatření. Na
MMR běží výzva č. DT 117d8210E –
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
která se zaměřuje na opravy vnitřních konstrukcí
a rozvodů a je možné získat podporu až do výše
70% uznatelných nákladů.

10. Smlouva o uzavření
smlouvy na nemovitost

budoucí kupní

ČEZ distribuce předložila návrh smlouvy o
uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost,
která
se týká pozemku pro zřízení
trafostanice pro navýšení příkonu v MŠ po
rekonstrukci kuchyně. Záměr prodeje pozemku
schválilo zastupitelstvo usnesením č. 4.1.1. –
30/1/2018. Záměr byl zveřejněn
od 15.2.2018
do 6.3.2018 na úřadní desce. Před samotným
prodejem pozemku, jehož výměra
a
přesná poloha bude zveřejněna GP po
realizaci,ČEZ požaduje uzavřít smlouvu, která je
přílohou zápisu.
Rozprava:
Pan Melč upozornil starostku, že do dnešního dne
neobdržel čísla týkající se energetické náročnosti

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2018/12/12 – 12: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje podání žádosti o dotaci
pro projekt s názvem „Rekonstrukce obecního
úřadu Roztoky“ a pověřuje starostku
k provedení úkonů souvisejících s podáním
žádosti.
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dané lokality a zda vůbec je výstavba
transformátoru nutná. Na prostor za prodejnou by
měla být udělaná studie o využití prostoru.

11.2. TJ Roztoky
TJ Roztoky z.s. požádalo o dotaci ve výši
250 000,-- Kč. Tato částka je již v rozpočtu pro
rok 2019 rezervována. V souladu se zákonem je
třeba veřejnoprávní smlouvu nad 50 000,-- Kč
schvalovat, proto zastupitelstvo obce ukládá
starostce sepsat veřejnoprávní smlouvu s TJ
Roztoky na poskytnutí dotace ve výši 250 000,--,
která bude na dalším zasedání předložena ke
schválení.

Starostka odpověděla, že tento požadavek zadala
ČEZu. Ten sdělil, že výstavba je nutná k zajištění
navýšení příkonu a uvedl podmínky, které musí
splňovat
vybrané
místo
pro
výstavbu.
Urbanistická studie o využití prostrou za
prodejnou a sídliště je již rok zadána, zatím není
dokončena.
Návrh usnesení:

Pan Vostatek odešel z jednací místnosti v 19:07
hod.

Usnesení č. 2018/12/12 – 14: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje smlouvu o uzavření
budoucí kupní smlouvy na nemovitost č.
4121368840. Návrh smlouvy je přílohou
zápisu.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2018/12/12 – 16: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje poskytnutí neinvestiční
dotace pro rok 2019 pro TJ Roztoky, z.s., se
sídlem Areál TJ – U jezu, Roztoky 239, IČ:
47012676 ve výši 250 000,-- Kč. Na poskytnutí
dotace bude uzavřena veřejnoprávní smlouva.
Výsledek hlasování: Pro
8
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
Zodpovídá: starostka
Termín: do 6. 2.2019

Výsledek hlasování: Pro
7
Proti 1
(Melč) Zdrželi se
1 (Vostatek)
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
11. Projednání dotací z rozpočtu obce
11.1. SDH Roztoky
SDH Roztoky podal žádost na poskytnutí dotace
ve výši 30 000,-- Kč na činnost. Sbor pořádá akce
Plovoucí naděje, Pálení čarodějnic, Drakiáda a
účastní se mnoha akcí obce jako spolupořadatel.

Pan Vostatek přišel zpět do jednací místnosti
v 19:10 hod.
Dále předseda TJ Roztoky informoval
zastupitelstvo obce o nutnosti opravy elektrických
rozvodů, vč. revizí na hřišti „U jezu“ a požádal o
finanční podporu na těchto opravách, protože
obec je také vlastníkem části pozemků hřiště.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2018/12/12 – 15: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje poskytnutí dotace na
spolkovou činnost pro ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Roztoky, IČ: 63805634
pro rok 2019 ve výši 30 000,-- Kč. Na
poskytnutí
dotace
bude
uzavřena
veřejnoprávní smlouva.
Výsledek hlasování: Pro
Zdrželi se
0
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Zastupitelstvo obce projednalo žádost předsedy
TJ Roztoky a požaduje dodat alespoň dvě
nabídky
na dané opravy a sepsání písemné
žádosti s konkrétní výši dotace. Předpokládaná
částka 50 000,-- oprava a 20 000,-- projekt.

Proti 0

12. Různé

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

12.1. Investiční činnost – přeložka vedení VN

Zodpovídá: starostka
Termín: do 31.12.2018

Dle sdělení ČEZ je třeba udělat přeložku vedení
VN z pozemku na parc. č. 180/3 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu. Předběžně jsou dvě varianty,
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odhadované náklady 1,5 mil. Kč. Nutnost kvůli
výstavbě MTF hřiště.

předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních
samospráv České republiky a ukládá starostce
obce vyplnit příslušné přihlášky a její zaslání
spolu s tímto usnesením na adresu sídla
Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě
jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti 0
Zdrželi se 3 (Melč, Mikovec, Texl)
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

Rozprava:
Pan Melč doporučuje v jednání s ČEZem o
variantách výstavby přeložky vedení VN
respektovat stávající územní plán obce.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2018/12/12 – 17: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje podat žádost o
přeložku
zařízení
distribuční
soustavy
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. z pozemku
p.č. 180/3 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu kvůli
výstavbě Multifunkčního školního hřiště, které
zasahuje do ochranného pásma vedení a
pověřuje starostku k podpisu žádosti a podpisu
smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení VB.
Přeložka bude financována z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování: Pro
9
Proti 0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Zodpovídá: starostka
Termín: do 6. 2.2019

Zodpovídá: starostka
Termín: do 19.12.2018
12.3. Výběrové řízení na místo ředitele školy
Pan Melč požaduje zahájit administraci
výběrového řízení na ředitele školy a na příštím
zastupitelstvu obce předložit harmonogram
výběrového řízení s tím, aby byl nejpozději do
konce května 2019 znám výsledek výběrového
řízení.
Zodpovídá: starostka
Termín: do 6. 2.2019
12.4. Zpráva o výsledku kontroly finančního
výboru

12.2. Vstup do SMS ČR
Sdružení místních samospráv ČR včele
s předsedou JUDr. Stanislavem Polčákem vyzývá
obce ke vstupu do sdružení. Výzva přišla již
několikrát i na obec Roztoky. Vstupem a tedy i
finančním příspěvkem, který pro naši obec bude
činit částku cca 4 200,-- Kč/rok může obec čerpat
některé výhody se členstvím spojené, jako např.
účasti na seminářích za zvýhodněnou cenu nebo
zdarma. Příspěvkem též bude podpořena činnost
SMS
ĆR
ve
smyslu
připomínkování
legislativních návrhů, které buď přímo nebo
nepřímo ovlivňují činnost obcí.

Předsedkyně finančního výboru paní Egertová
informovala zastupitelstvo obce o provedené
kontrole hospodaření a předložit zastupitelstvu
písemnou zprávu o této kontrole.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2018/12/12 – 19: Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí zprávu o
kontrole finančního výboru.
Výsledek hlasování: Pro
Zdrželi se
0
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Proti 0

Návrh usnesení:

Usnesení č. 19 bylo schváleno.

Usnesení č. 2018/12/12 – 18: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje přistoupení obce
Roztoky do Sdružení místních samospráv ČR
na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o
obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších

Dále paní Egertová informovala zastupitelstvo o
neuhrazených pohledávkách a závazcích za
firmou Enes, s.r.o. za rok 2017. Zastupitelstvo
obce Roztoky ukládá starostce sjednat osobní
schůzku s firmou ENES, s.r.o. panem Krejčířem a
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vyhotovit dohodu o zápočtu pohledávek a
závazků s tím, že bude upřesněn datum úhrady
zbylého závazku firmy ENES vůči obci.

splašková kanalizační přípojka po delší trase a ne
přímo. Starostka odpověděla, že projekt byl
zakreslen po dohodě s Ravosem a projekt se
v současné době nachází na stavebním úřadě.
Paní Volemanová se dotazovala, zda nebudou
přidány hnědé kontejnery na období vánoc.
Starostka odpověděla, že hnědé jsou na bio
odpad.
Kontejnery
budou
rozmístěny
s upozorněním, že budou určeny pouze na papír.
Paní Bulantová vznesla požadavek přemístit
kontejnery na sklo z bezprostřední blízkosti
bytovek, při vhazování skla je veliký hluk. Dále
informovala o výměně dřevěných skříněk v MŠ
v posledním týdnu v prosinci a žádá starostku o
pomoc při jejich likvidaci. Starostka obce nabídla
pomoc obecního zaměstnance.

Zodpovídá: starostka
Termín: do 6. 2. 2019
Pan Melč požaduje zprávu o hospodárnosti
likvidace kotelny. Zastupitelstvo obce ukládá
kontrolnímu
výboru
provést
kontrolu
hospodárnosti likvidace kotelny.
Zodpovídá: kontrolní výbor
Termín: do 28. 2. 2019
12.5.
Informace
vodovodního řadu

k výstavbě

nového

Pan Prokůpek podal informace o vedení
vodovodního řadu na jeho pozemku (cestě) a
dodal, že ve smlouvě je uvedeno bezplatné
poskytnutí pozemku obci.
Obec bude financovat – přeložku B1-6-2, trasy
B1-6-2-1, B1-6-2-2 a B3-2-1 a v případě
přečerpání schválené výše bude chybějící
financování hrazeno z rozpočtu obce na základě
rozpočtové změny, případně po dohodě s panem
Prokůpkem lze řešit bezúročnou půjčkou.
Pan Vostatek požaduje schůzku s paní
Růžičkovou ohledně zjištění záměrů využití
jejího pozemku.
Zodpovídá: pan Vostatek
Termín: do 31. 1. 2019

Paní Egertová také upozornila na nevhodné
umístění kontejnerů v Chaloupkách a řešit jejich
přemístění a zakrytí na jiné místo. Starostka o
problému ví a bude se řešit.
Dotazy občanů – s jakým přítokem se počítá v
rybníku v Chaloupkách. Přítokem byla pouze
dešťová voda z okolních ulic a v současné době
svody ze střechy hasičárny. V revitalizaci
prostranství se s rybníkem počítá.
Pan Prokůpek upozornil zastupitele na končící
smlouvu dodávky elektrické energie na veřejné
osvětlení. Navrhl, zda by nebylo pro obec
výhodnější převzít veřejné osvětlení do majetku
obce a provozovat ho sami.
Paní Jedličková upozorňuje na špatné osvětlení
cestou na nádraží.

12.6. Územní plán
Na dotaz zastupitelstva sdělila starostka, že má
zatím jen jednu nabídku na pořizovatele
územního plánu. Zastupitelstvo obce ukládá
starostce zajistit další nabídky na pořizovatele.
Zodpovídá: starostka
Termín: do 6. 2. 2019

Zastupitelstvo obce ukládá starostce požádat o
nabídku odkupu VO a o nabídku dodávky
elektrické energie a dále ukládá starostce zajistit
informace o poruchovosti od firmy ERIMP.
Zodpovídá: starostka
Termín: do 6. 2. 2019

13. Podněty a náměty občanů

Paní Kůsová se dotazuje na organizaci parkování
na sídlišti. Starostka sdělila, že na prostor sídliště
se připravuje urbanistická studie a je k tomu
nutné zaměření od geodeta paní Vališové, které
přislíbila nejpozději do konce roku 2018.

Pan Čech vznesl dotaz ohledně splaškové
kanalizační přípojky u MŠ. Pan Melč reagoval na
tuto otázku a dotazoval se starostky, proč je
v projektu na rekonstrukci školní kuchyně vedena
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program jednání
ověřovatele zápisu a zapisovatelku
jednací řád Zastupitelstva obce
rozpočet pro rok 2019 pro ZŠ a MŠ
V Zahrádkách, Roztoky
- střednědobý výhled rozpočtu pro roky
2020 – 2021 pro ZŠ a MŠ V Zahrádkách,
Roztoky
- rozpočet obce Roztoky na rok 2019 jako
schodkový
- střednědobý
výhled rozpočtu obce
Roztoky na roky 2020 – 2021
- provedení stavby dle projektu s názvem
„Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky“
- podání žádostí o dotaci pro projekt
s názvem „Rekonstrukce obecního úřadu
Roztoky“
- uzavření smlouvy o zpracování Projektu
za účelem obdržení dotace se společností
Erste Grantika Advisory, a.s.
- smlouvu o uzavření budoucí kupní
smlouvy na nemovitost č. 4121368840
s ČEZ Distribuce, a.s.
- poskytnutí dotace na spolkovou činnost
ČMS – SDH Roztoky pro rok 2019
- poskytnutí neinvestiční dotace pro TJ
Roztoky pro rok 2019
- podat
žádost o přeložku zařízení
distribuční soustavy ČEZ Distirubce, a.s
- přistoupení obce do Sdružení místních
samospráv ČR
- příspěvek na obědy pro důchodce na rok
2019
ZO bere na vědomí:

14. Diskuze

-

Můstek u č.p. 17 – starostka informovala
zastupitele o podání žádosti na návrh řešení firmě
N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice,
s.r.o. V souvislostí s tím ukládá zastupitelstvo
obce starostce sepsat všechny mostky v majetku
obce a požádat firmu N+N o jejich prohlídku, kde
výstupem bude zpráva o stavu mostu, popis
případných závad a doporučení případných oprav.
Zodpovídá: starostka
Termín:
do 6. 2. 2019
Příspěvek na obědy pro seniory pro rok 2019
Starostka vznesla návrh na schválení poskytování
slev na obědy pro seniory. Zastupitelé s návrhem
souhlasili při zachování stávajících podmínek.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2018/12/12 – 20: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje finanční dar pro
seniora pobírajícího starobní důchod ve věku
63 let a více, trvale bydlícího v Roztokách, za
obědy odebrané v roce 2019 ve výši 10 Kč na
jeden oběd za den, který si odebere ve školní
kuchyni při MŠ a ZŠ V Zahrádkách, Roztoky,
270 23 Křivoklát. Finanční dar bude vyplacen
z pokladny obce přímo seniorovi podle počtu
odebraných obědů za období leden až červen
do konce září a za období září až prosinec do
konce února 2020.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20 bylo schváleno.

kontrolu usnesení ze zasedání 20.11.2018
informaci o stavu účtů k 12.12.2018
rozpočtové opatření č. 16/2018
informaci předsedy TJ Roztoky o nutnosti
oprav elektrických instalací na hřišti
- zprávu o výsledku kontroly finančního
výboru
ZO ukládá:
-

Karlov – nový RD – přiřazení ke Karlovu kvůli
adrese – bude se projednávat na příštím
zastupitelstvu
Zástupce pro Karlov – jedná se převážně o rozvoz
roztockých listů – konkrétní zástupce určen
nebyl, bude řešeno dle časových možností
každého zastupitele.
15. Závěr

-

Závěr z jednání zastupitelstva obce Roztoky na
veřejném zasedání konaném dne 12. 12. 2018:

-

ZO schvaluje:
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starostce vyvěsit jednací řád na úřední
desku – termín ihned
starostce zjistit podmínky a sankce při
nevyčerpání dotace MMR a možnosti
vypovězení smlouvy s dodavatelskou
firmou VYSSPA Sports Technology, s.r.o.
– termín do 6.2.2019
starostce zjistit vyhotovení zprávy o statice
stropů od projektanta, případně zajistit
dodatečný posudek – termín do 6.2.2019

starostce
provedení
všech
úkonů
související s podáním žádosti o dotaci pro
projekt s názvem „Rekonstrukce obecního
úřadu Roztoky“ – termín do 31.1.2019
- starostce podepsat smlouvu o zpracování
Projektu za účelem obdržení dotace se
společností Erste Grantika Advisory, a.s.termín do 31.1.2019
- uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace pro
ČMS – SDH Roztoky pro rok 2019 –
termín do 31.12.2018
- starostce vyhotovit veřejnoprávní smlouvu
na poskytnutí dotace pro TJ Roztoky pro
rok 2019 – termín do 6.2.2019
- starostce podepsat žádost a smlouvu o
smlouvě budoucí na zřízení VB s ČEZ
Distribuce, a.s.- termín do 6.2.2019
- starostce vyplnit příslušné přihlášky a
zaslat na adresu Sdružení místních
samospráv ČR – termín do 19.12.2018
- starostce
vyhotovit
harmonogram
výběrového řízení na místo ředitele školy
– termín do 6.2.2019
- sjednat schůzku s firmou ENES, s. r.o. a
uzavřít dohodu o provedení zápočtu –
termín do 6.2.2019
- kontrolnímu výboru provést kontrolu
hospodárnosti likvidace kotelny – termín
do 28.2.2019
- panu Vostatkovi vstoupit do jednání s paní
Růžičkovou – termín do 31.1.2019
- starostce zajistit další nabídku pořizovatele
na územní plán – termín do 6.2.2019
- starostce požádat o nabídku odkupu VO a
nabídku dodávky energie – termín do
6.2.2019
- starostce zajistit informace od firmy
ERIMP o poruchovosti VO – termín do
6.2.2019
- starostce požádat firmu N+N – Konstrukce
a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. o
prohlídku všech můstků v majetku obce –
termín do 6.2.2019
Starostka ukončila jednání ve 21:00.
Předpokládaný termín následujícího veřejného
zasedání zastupitelstva byl stanoven na 6. 2. 2019
od 17.00h v zasedací místnosti v budově OÚ.
Dne: 12. 12. 2018
Zapsala: Lenka Egertová
Ověřovatelé zápisu: RNDR. Petr Dvořák , Martin
Mikovec
Ing. Lenka Peterková - starostka
Mgr. Tomáš Vostatek - místostarosta

Prodej posilovacího stroje

-

Obec Roztoky prodá posilovací stroj za cenu
8000,- Kč. Stroj je v současné době umístěn
v budově tělocvičny. Stroj nemá revizi ani
certifikáty. Hodí se ideálně do místnosti 5 x 5 m,
na výšku měří 2,20 m. V případě zájmu je možné
domluvit prohlídku se správcem tělocvičny na
telefonním čísle 739071052 nebo ohledně
bližších informací kontaktujte starostku obce na
telefonním čísle 778546438.

……………………………………………………

Zápis do 1. ročníku pro školní rok
2019/2020
Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ V Zahrádkách,
Roztoky, se bude konat dne 10.4.2019 od 16:00
hod. Zápis je určen dětem, které se narodily
v termínu od 1.9.2012 do 31.8.2013.
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POŘÁD SE NĚCO DĚJE
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Ani závěr loňského roku včetně Vánoc nepatřil u roztockých hasičů mezi příliš klidný, a i v těchto dnech je
počasí i občané zaměstnávali. V pátek 21. prosince v podvečer vyráželi odstranit ze silnice strom, který
blokoval provoz v jednom směru od Leontýna na Karlov. Suchou košatou švestku povalil na vozovku silný
vítr, ale odstranit jí museli hasiči. Pomocí motorové pily se jim to během několika minut bez větších obtíží
podařilo a provoz umožnili v obou směrech. O 1. svátku vánočním vyjížděli roztočtí spolu s berounskými
kolegy k požáru osobního vozidla na silnici uprostřed Karlovy Vsi. Před jejich příjezdem na místo se
majitel vozidla pokoušel plameny v motorové části zdolat pomocí zahradní hadice. To se mu sice ne úplně
podařilo, ale požár se alespoň nerozšířil na další části vozidla. I přes rychlý zásah bude zřejmě vozidlo na
odpis.
Hned další den krátce před
polednem vyslalo KOPIS
v Kladně
roztocké,
křivoklátské, rakovnické a
kublovské hasiče k požáru
terasy
rodinného
domu
v Častonicích. Asi závadou
na vánočním osvětlení terasy
došlo k vzplanutí dřevěného
podpěrného sloupu terasy a
požár se postupně rozšířil
téměř na celou střechu
terasy, pokrytou plastovými deskami, a dále se šířil po střešní konstrukci rodinného domu, jehož majitel o
ničem nevěděl a spal v jeho podkroví. Naštěstí si plamenů všimla posádka projíždějícího vozidla, která
vzbudila majitele a zavolala hasiče. První na místo dorazili místní, tedy křivoklátští, a plameny na terase
téměř rychlostí blesku doslova utopili. Po nich na místo dorazili oběma vozidly roztočtí, kteří po průzkumu
moderním a šetrným způsobem tzv. hasícího hřebu s „D-programem“ zlikvidovali požár ve střešní
konstrukci. Pro kolegy z Rakovníka už toho mnoho na práci nezbylo. Pro majitele, který (nejspíš ze šoku
z požáru) zkolaboval, musela přijet záchranná služba. Rychlým zásahem naštěstí nestihl požár napáchat na
domě velké škody.
Letošní zásahový rok zahájili roztočtí až ve čtvrtek 10. ledna odstraněním stromu na silnici směrem na
Karlovu Ves. Ten nevydržel tíhu mokrého sněhu a zablokoval část úzké komunikace nad „Třemi
prameny“. Na místo se roztočtí po kluzké silnici, jejíž průjezdní profil výrazně zužovaly nakloněné
stromy, velmi opatrně dostavili a strom motorovou pilou rozřezali a následně odstranili mimo vozovku.
Zatím naposledy vyjížděli roztočtí opět společně s kolegy z Křivoklátu a Rakovníka v sobotu 19. večer
k požáru do Městečka. Po příjezdu na místě zjistili, že se jedná o pálení odpadu, a tedy jen planý poplach a
po pár minutách se vrátili zpět na své základny.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ:
Na sklonku loňského roku roztočtí hasiči spolu se šermíři W-Arleta, Dětmi Křivoklátska ve spolupráci
s obcí Roztoky uspořádali na břehu řeky Berounky před hospodou „U Jezzu“ tradiční předvánoční
Plovoucí naději. Možná i díky relativně teplému počasí se akce zúčastnilo nad očekávání mnoho občanů
Roztok i okolních obcí. Pořadatelé ale přípravu nepodcenili a svíček i svařáku měli připraveno dostatek a
díky dobře ozvučené hudební produkci skupiny „Naděje“ pod vedením D. Pavlíčkové se akce vydařila.
Začátek roku tradičně patří hodnocení toho uplynulého a nejinak tomu je i roztockých hasičů. V sobotu 12.
ledna se v poledne sešli v rekr. stř. Ludmila, kde společně s pozvanými hosty nejprve vyslechli Zprávy o
činnosti sboru a požární jednotky obce a nebylo jich málo. V rámci tzv. kulturních a společenských akcí se
členové a členky loni zúčastnili celkem 430 sborových akcí a strávili při nich 680 hodin. Z toho údržba
techniky a úklidu zbrojnice činila celkem 47 akcí za 95 hodin. Dále pak pořádali, spolupořádali nebo se
zúčastnili celkem 13 kulturních akcí za 55 hodin, ostatními pracemi pro obec naší i okolní, občany místní i
přespolní včetně dovozu vody se zúčastnili 370 akcí a strávili jimi celkem 530 hodin. Výčet akcí byl
nejvíce ovlivněn suchem, díky kterému téměř denně dováželi vodu do vodojemů a studní v Roztokách a
okolí. To se také projevilo v následné Zprávě o hospodaření sboru.
Velitel požární jednotky také seznámil
ostatní členy a přítomné hosty s činností
požární jednotky obce, která byla v roce
2018
vyslána
k rekordním
79
mimořádným událostem. Kromě 25
požárů byli hasiči vyzváni k 12
dopravním nehodám, 2 únikům látek,
35 technickým pomocem a také k 4
planým poplachům. Všechny události
díky novému a vybavenému zázemí,
obnovené technice i dostatečnému
množství a různým druhům technických
prostředků byly zvládnuty bez větších
problémů. Od února loňského roku je
JPO 2 Roztoky po absolvování
odborných kurzů zařazena mezi 40 jednotek ve Stč. kraji do tzv. předurčenosti k dopravním nehodám,
čímž se v podstatě dostala na pomyslný vrchol svých zákonem daných možností. K tomu velitel jednotky
p. L. Egert v následném plánu činnosti uvedl, že je samozřejmě stále co zlepšovat, zejména v odborné
přípravě. I v Plánu činnosti sboru na letošní rok se dle starosty SDH Roztoky Ing. J. Dostála budou tradičně
pořádané akce neustále vylepšovat a zkvalitňovat a snad se to odrazí i na větší účasti našich občanů. Měl na
mysli zejména kulturní a společenské akce. Práce budou mít hasiči a hasičky více než dost. Pokud by měl
někdo z našich občanů zejména mladší a střední generace zájem se do kulturních akcí a společenského
života hasičů také zapojit, členové Sboru dobrovolných hasičů v Roztokách je rádi mezi sebou uvítají.
V rámci diskuse se k činnosti SDH i JPO 2 vesměs kladně vyjádřili přítomní hosté i členové sboru a po
ukončení oficiální části následoval zasloužený oběd a volná zábava.
za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
Foto: archiv hasiči
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Konec starého roku a začátek roku nového v MŠ
Koncem prosince jsme si v MŠ už jen užívali vánoční atmosféru. Navštívili jsme výstavu betlémů v muzeu
v Rakovníku, nakoupili jsme dárečky na vánočním jarmarku ve škole a zazpívali jsme si společně se
školáky vánoční písničky při Zpívání na schodech. Navštívil nás Ježíšek a děti se mohly těšit z pěkné
nadílky. A nezapomněli jsme ani na zvířátka, kterým jsme pod Permonem nazdobili různými zvířecími
dobrotami borovičku.
Tak jako každý rok jsme začátkem nového roku vyrazili i na Tříkrálovou koledu po vsi. Ve škole,
v kuchyni, v obchodě, na úřadě i ve stavebninách jsme zazpívali a popřáli hodně štěstí v novém roce.
Nezapomněli jsme ani na bývalé zaměstnance školky. Všem děkujeme za vykoledované dobroty. Ke
každému zajít nestihneme (a letos nám ani nepřálo počasí), ale „ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019!“ přejeme
určitě každému.
Po koledě jsme si začali povídat o zimním počasí, o bacilech a o ptáčcích. Vyrobili jsme si ptačí dobrotu
z nejrůznějších semínek a každý si mohl jednu odnést domů. I na zahradu MŠ jsme několik vyrobených
krmítek pověsili a budeme pozorovat, jestli je ptáčci najdou a naši dobrotu ochutnají. Na návštěvu k nám
přišel i chovatel se svými ptáky. Představil nám sýčka, puštíka, hýla, papouška, sokola i orla. Děti si mohly
živé ptáky prohlédnout zblízka a dozvěděly se něco o jejich způsobu života. Zajímavá návštěva nás
všechny zaujala i pobavila.
G.T.

foto : archiv MŠ
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Černý kouř z komína kotelny
Stále se objevují stížnosti na černý kouř, který nepravidelně vychází z komína kotelny nad sídlištěm.
Požádali jsme o vysvětlení provozovatele společnost IVORY Energy, a.s., za kterou nám odpověděl pan
Ing. Tomáš Balzar, technický ředitel společnosti. Citujeme:
„V ustáleném provozu odchází z kotelny v podstatě jen neviditelný dým, který může v chladných dnech
být bílý, protože obsahuje vodní páru, která se chladem sráží na vodní kapičky.
Ustálený provoz je řízen tzv. lambda sondou, které se někdy říká kyslíkový snímač, neboť jeho hlavním
úkolem je zjišťovat množství zbytkového kyslíku ve zplodinách hoření odcházejících komínem.
Na základě jejího signálu upravuje řídicí jednotka poměr paliva a vzduchu neboli poměr lambda. Je-li
lambda rovno 1, je dosažen optimální, takzvaný stechiometrický poměr paliva a vzduchu. V případě, že je
lambda menší než 1, je výsledkem bohatá směs s přebytkem paliva. Pokud je naopak lambda větší než 1,
pak je směs chudá s přebytkem vzduchu. Celé zařízení funguje na velikosti rozdílu elektrického napětí
mezi částí omývanou emisemi a částí sondy omývanou okolním vzduchem.
Dosažení optimálního poměru paliva a vzduchu nějakou dobu trvá a není v podstatě principiálně možné v
okamžicích zapalování a vyhasínání kotle, kdy vlivem příliš bohaté směsi dochází k nedokonalému
spalování, a tedy tvorbě tmavého dýmu. V běžném provozu ovšem k tomu dochází maximálně v desítkách
minut denně a převážnou část dne odchází neviditelný dým.
K tmavému kouři může dojít i v případě poruchy lambda sondy nebo její komunikace s řídícím systémem
kotelny.
V průběhu zprovozňování kotelny k takovým situacím několikrát došlo, což vzhledem k tomu, že se jedná
o složité zařízení s desítkami elektronických a mechanických součástí, nelze nikdy zcela vyloučit.
Nyní však k tomu dochází zcela výjimečně a většinou je tedy zdrojem dočasného zakouření chvíle, kdy
dochází k zapalování a či vyhasnutí kotle.“ Konec citace.
Jak mi bylo ještě dále vysvětleno, kotelna v průběhu dne zapaluje a vypíná kotel podle odebíraného tepla
několikrát za den. Při zachování kontinuálního odběru množství tepla by k zážehu mohlo dojít třeba jen
ráno a k vypnutí pak večer. Vzhledem k tomu, že během dne odběr tepla kolísá v závislosti na požadavcích
obyvatel sídliště (ranní vstávání do práce, školy a s tím zvýšení odběru teplé vody, dopolední útlum a
odpolední návrat ze zaměstnání či večerní zvýšení teploty radiátorů při posezení u televize nebo zvýšení
odběru teplé vody na hygienu) to vše a mnoho dalšího ovlivňuje vypínání a zapínání kotlů.
Další optimalizace provozu probíhá a bude probíhat na jaře při instalaci dalšího kotle do kotelny. Mobilní
kotelna, která nyní stojí před budovou, bude poté odstěhována.
Lenka Peterková
…………………………………………………………………………………………………………………

Krádež vánočních řetězů
Vážení občané, věříme, že jste mohli v době vánoční odpočívat, scházet se s rodinou nebo se věnovat
zálibám. Obec Roztoky se snaží vytvářet pozitivní vánoční atmosféru. Byl instalován vánoční strom v
parčíku nad Skákandou. Bohužel po Novém roce zloděj ukradl světelné řetězy z vánočního stromečku. Je
to pro nás bolestné nejen z hlediska materiálního, ale hlavně duchovního. Jedná se o trestný čin, který
všichni normální lidé musí odsoudit.
Tomáš Vostatek

Pozvánka na bruslení na nádrž za hasičárnou
Obec Roztoky společně s místními hasiči vyčistila a připravila nádrž za hasičárnou na bruslení. Přijďte si
zabruslit, dokud nám to počasí dovolí. Máme to za vraty.
Tomáš Vostatek
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Ohlédnutí za historií spolku Děti Křivoklátska
Spolek Děti Křivoklátska byl založen v roce 2000 a je již 18 let neodmyslitelnou součástí kulturního dění
v mikroregionu Křivoklátsko. Je tedy vhodný čas si zavzpomínat, co vše se za tu dobu událo a podařilo, co
přetrvalo do dnes a co nového vzniklo v poslední době.
Spolek nevznikl jen tak z ničeho. Jeho založení vyvolala potřeba organizačně zastřešit činnost
dobrovolníků z řad rodičů dětí navštěvujících ZŠ Křivoklát a ZŠ Roztoky. Jednalo se o různé kulturní akce,
často navazující na bývalé místní zapomenuté tradice. Vystupovali na nich žáci hudební školy Dagmar
Pavlíčkové a děti z místních mateřských škol společně s rodiči. Spolek na toto navázal a za svou historii
uspořádal nespočet sportovních a kulturních akcí, z nichž některé se pořádají pravidelně dodnes. Mimo to
spolek zrealizoval několik pozoruhodných projektů.
Tradičními kulturními akcemi spolku se staly „Tříkrálové koledování“ s písněmi a improvizovanou
kapelou, „Tříkrálový koncert“ v kostele sv. Petra na Křivoklátě s charitativní sbírkou, „Staročeský
masopust“ ve spolupráci s okolními obcemi, „Dětský karneval“ za přispění LS LČR, „Diskotéka a
diskohrátky“, „Vynášení smrtky“ zakončené táborákem, soutěž ve zpěvu dětí MŠ „Křivoklátský slavík“,
„Koncert žáků“ soukromé školy Dagmar Pavlíčkové, „Ukončení školního roku“ za společného hraní a
zpívání dětí a rodičů, „Rozloučení s prázdninami“ se soutěžemi a kulturním programem, na podzim
„Zamykání lesa“ ve spolupráci s MŠ, „Chození sv. Lucií“, „Advent v podhradí“ s hudebním vystoupením
žáků Dagmar Pavlíčkové a žáků MŠ okolních obcí, dětské předvánoční představení „Křivoklátské jesličky“
- příběh o narození Ježíška se zpěvem koled, resp. pásmo „Nesem vám noviny“ konané na hradě Křivoklát,
později u kostela sv. Petra na Křivoklátě, „Vánoční besídka pro seniory“, „Plovoucí naděje“ a další.
Některé akce se staly natolik populární a hojně navštěvované, a tedy i organizačně náročné, že nad nimi
převzaly záštitu obce, školy, či jiné spolky a Děti Křivoklátska se dnes na programu jen podílí.
Tradičními sportovními akcemi se staly vodácký výlet s dětmi na Berounce, plavání dětí a rodičů v
Tuchlovicích, bruslení na stadionu v Rakovníku. Několikrát se uskutečnil Dětský den na Kolečku, Dětský
den na dopravním hřišti a „Kuličkování“. V roce 2018 byl poprvé uspořádán „Křivoklátský Boyard“ a
připravuje se a na letošní rok.
První větší projekt byl vznik tří hudebních souborů pod taktovkou Dáši Pavlíčkové – Křivoklátský lidový
soubor, Sedmikrásky a Silentium. Soubory často vystupovaly společně na nejrůznějších akcích a
účastnily se několika výměnných zájezdů se školou v Ostravě-Porubě. Křivoklátský lidový soubor
vystoupil např. na slavnostech v Dietzenbachu za přispění Česko-Německého fondu budoucnosti.
Silentium vystoupilo na mezinárodním hudebním festivalu ve Francouzském Elne, natočilo vlastní CD
„Zpívej s láskou“ a společné CD s Křivoklátskými Hudci „Hvězda nad Betlémem“. Financování projektu
bylo zajištěno honoráři za vystoupení, prodejem CD a dary místních občanů a podnikatelů.
V roce 2002 byl založen díky úsilí Simony Matějkové Klub dětí Želva, který získal grant ze vzdělávacího
programu Gabriel NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti). Klub působil v suterénních prostorách
ZŠ Křivoklát a nabízel dětem možnost sportovního a výtvarného vyžití anebo jen poskytl útočiště dětem,
které neměly kde trávit svůj volný čas. Sportovní a další vybavení (některé slouží v ZŠ dodnes) bylo
financováno z grantu Gabriel, Úřad práce poskytl prostředky na mzdy lektorů a městys Křivoklát poskytl
bezplatně pronájem prostor a energie. Bohužel se nepodařilo úplně sladit činnost klubu s představami
vedení školy a klub byl zhruba po 3 letech zrušen a nové prostory nenašel.
V roce 2004 vznikl Klub Želvička pro děti předškolního věku pod vedením Jany Rajské s náplní
mateřského centra. Nejprve jako odnož Klubu Želva, později se osamostatnil a působil v prostorách MŠ
Křivoklát. Bylo to v době, kdy se školka potýkala s nedostatkem dětí a měla tak volné prostory. Maminky i
děti si Želvičku oblíbily, děti si zde zvykly a velmi jim to usnadnilo nástup do školky. Ve školce se tak opět
naplnil stav a Želvička se musela odstěhovat. V současnosti je činnost klubu pozastavena pro nedostatek
aktivních rodičů s dětmi, rozběhnout by se klub měl opět na podzim. V roce 2009 se podařilo získat grant
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SČK na kulturní a sportovní činnost, ze kterého byly financovány výlety, např. do IQ parku v Liberci,
plavání, bruslení a další. V Klubu Želvička se v roce 2007 zrodil nápad pořádat vedle setkání maminek a
dětí také výtvarný kroužek jen pro maminky a vznikly tak Tvořivé podvečery.
V roce 2002 byly poprvé uspořádány kurzy společenského tance pro mládež, v roce 2005 pak poprvé
také kurzy společenského tance pro dospělé. Díky dobrovolné práci členů Dětí Křivoklátska na organizaci
a personálním zajištění běhu kurzů byly kurzy výdělečné a bylo možno z těchto prostředků financovat další
činnosti a projekty dle poslání spolku.
Největším naším projektem spolku co do objemu finančních prostředků a množství občanů, kteří se do
projektu zapojili, je dětské hřiště v parku na Amalíně pod názvem „Pojďte si hrát na náš hrad“.
Původně se jednalo čistě o projekt spolku, vytvořili jsme prvotní studii hřiště ve tvaru trojbokého hradiště a
konečný projekt nám dodal ateliér „Enfant Terrible“ (Hrozné dítě). Spolek uzavřel ohledně výstavby hřiště
partnerskou smlouvu s Městysem Křivoklát, na jehož pozemku hřiště stojí. Městys přislíbil přispět částkou
200 tis. Kč. Spolek Děti Křivoklátska získal na výstavbu hřiště od sponzorů z řad místních občanů a
podnikatelů z blízkého i vzdáleného okolí celkem 255 tis. Kč, k tomu si ještě vlastní činností vydělal
dalších 57 tis. Kč. Vhodná dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR byla vypsána pouze pro obce, a tak
se stal stavebníkem městys Křivoklát a ve spolupráci s naším spolkem získal dotaci ve výši 300 tis. Kč.
Celkem získané finanční prostředky na výstavbu činily 812 tis. Kč. Část herních prvků vyrobili žáci
lesnického učiliště na Pískách, do stavby se zapojila brigádnicky spousta tatínků, samotné výstavbě
předcházelo vyčištění parku od náletů, kterého se účastnily celé rodiny i s dětmi. Díky širokému zájmu a
zapojení občanů se podařilo výstavbu výrazně zlevnit a zbylo ještě dost peněz na úpravu zeleně v okolí
hřiště a doplnění herních prvků. Hřiště slavnostně otevřel Mikuláš, čert a starosta dne 7. 12. 2008, záznam
odvysílala ČT. Projekt dětského hřiště se stal úžasnou ukázkou toho, jak se může rozvíjet komunitní život
v obci. Na jiném projektu jsme nic podobného nezažili, jen těžko se asi podaří v budoucnu něco podobného
zopakovat. Po dokončení hřiště jsme v Informačním středisku LČR uspořádali výstavu dokumentující celý
proces výstavby od prvotních nákresů představ dětí až po slavnostní otevření. Velký dík za realizaci celého
projektu patří i bývalému starostovi Milanu Naďovi. Ze začátku z nás sice nebyl úplně nadšen s ohledem
na budoucí odpovědnost městysu za hřiště, ale postupně si vzal hřiště za své a měl lví podíl na koordinaci
celé stavby a úspěchu projektu
vůbec.
A čím ohlédnutí zakončit? Ve
spolku to bylo vždy tak, že se
výbor generačně obměňoval,
přicházeli rodiče, kteří měli malé
děti a elán pro ně něco nového
vytvořit. A naopak odcházeli ti,
jejichž děti odrostly, svoji práci
odvedli a chtěli se věnovat už
jiným zájmům. V současné době
se projevuje generační vlna
slabších ročníků, a tak nám chybí
více mladších a hlavně aktivních
rodičů, kteří by přišli s novými
výzvami, nápady, nebo kteří by
alespoň
převzali
otěže
již
zaběhlých a úspěšných akcí. Ale i přes to všechno Děti Křivoklátska stále fungují a mají podporu i uznání
široké veřejnosti, a to nejen na Křivoklátě, a naše práce nás stále těší.
Jana Rajská, Děti Křivoklátska, z.s.
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Výměna kotlů
Prodej kotlů, které nejvíce škodí životnímu prostředí, tedy nejnižších emisních tříd, skončil už před dvěma
lety. Od září 2022 je dle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 nebude možné ani provozovat. Tomu, kdo
zákaz poruší, hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun. Informuje o tom ministerstvo životního prostředí.
Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní
třídu, zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000. Emisní třídu kotle je možné dohledat na
výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud není údaj uveden na štítku nebo se jedná o
kotel, který žádný výrobní štítek nemá, je více než pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat
nebude. K výměně zastaralých kotlů doporučuje ministerstvo životního prostředí využít probíhajících
celorepublikových kotlíkových dotací.
Co a kdy bylo či bude zakázáno?
1. 1. 2014: Zákaz umisťování na trh (je však možný doprodej zásob) pro kotle 1. a 2. emisní třídy.
1. 1. 2018: Zákaz umisťování na trh (je však možný doprodej zásob) kotle 3. emisní třídy. Nadále bude
povolena jen 4. a vyšší třída.
1. 9. 2022: Zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy (budou v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které
splňují minimálně 3. emisní třídu, tedy zpravidla s rokem výroby po roce 2000).
Od 1. 1. 2020 budou muset všechny kotle uváděné na trh splňovat ekodesign.
Převzato:
https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/pripravte-se-vcas-v-zari-2022-budezakazan-provoz-kotlu-1-a-2-emisni-tridy, článek ze dne 14.10.2016.

…………………………………………………………………………………………………….
Místní akční skupina Rakovnicko
Místní akční skupina Rakovnicko (tzv. „MAS“) vznikla v roce 2006 jako projev zájmu aktivních jedinců,
kteří chtějí, aby se region rozvíjel ve všech oblastech, které se týkají našeho soukromého nebo pracovního
života. Místní akční skupiny všeobecně jsou jedinou územní platformou, která je uznávaná Evropskou unií
v rozhodování a realizaci územního/místního rozvoje. Jsou považovány za organizace, které mají blízko
k místním lidem a organizacím, znají území své působnosti i jeho problémy, dokážou vybrat vhodné
projekty k podpoře z evropských fondů. V současné době se věnují podpoře těchto oblastí: infrastruktura
předškolního, základního, volnočasového, celoživotního a zájmového vzdělávání, zemědělské podniky a
infrastruktura, realizace pozemkových úprav, podnikání a sociální podnikání, sociální služby a pracovníci,
zaměstnanost, prorodinná opatření, hasiči, bezpečnost dopravy, komunitní centra a pracovníci, zeleň
v intravilánech. Do druhého projektu zaměřeného na vzdělání na Rakovnicku je zapojena Základní a
Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky a Základní a Mateřská škola Křivoklát. Projekt propojuje
zřizovatele škol s řediteli, pedagogy, zástupci neformálního a zájmového vzdělávání, ale i se samotnými
dětmi, žáky a jejich rodiči spolu s širokou veřejností. Stanovují se priority a jednotlivé kroky k dosažení
cílů vzdělávací politiky na území Rakovnicka. Je zaměřen na rozvoj inkluzivního vzdělávání dětí a žáků,
podporu čtenářské a matematické gramotnosti. Hlavním přínosem je budování a rozvoj udržitelného
systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání na Rakovnicku.
MAS pořádá semináře, pomáhá žadatelům s přípravou a realizací projektů, poskytuje vzory příslušných
dokumentů. MAS má 38 partnerů. Jsou mezi nimi zástupci škol, měst a obcí, sociální péče, sportu,
podnikatelů, zemědělců, aktivních občanů.
Na rok 2019 plánuje MAS setkání starostů, na 27.4.2019 tradiční akci Čistá Berounka, Questing –
questingové mapy, jedná se o „hledačky“, slepé mapy a zastavení u významných míst lokality, u kterých
nabádají k hledání skrytých iniciál, nebo k různým úkolům. Nasbíráním údajů vznikne kód z číslic a
písmen. Tato aktivita je vhodná pro každého z vás. Mezi již zveřejněné trasy patří např. Mutějovice – za
pokladem hradu Džbán, Velká Buková – Křivoklát – od rozhledny lesem do podhradí Křivoklátu, Nižbor –
za zlatým pokladem do keltského města a další.
Převzato ze zpravodaje Místní akční skupiny Rakovnicko.
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Jak to bude s výstavbou multifunkčního hřiště?

V zářijovém vydání Roztocký listů jsme Vás informovali o tom, že obec Roztoky obdržela dotaci ve výši
4,5 mil. Kč na výstavbu multifunkčního hřiště v areálu zahrady školy. Pokud by vše běželo jak má, již
bychom hřiště měli. Ale neběží!
Zastupitelstvo realizaci hřiště odsouhlasilo, finanční prostředky se v rozpočtu našly, ale toto bohužel
nestačilo. Nad místem, kde by mělo stát hřiště, vede vedení vysokého napětí a hřiště by podle projektu
mělo stát v jeho ochranném pásmu. Protože jde o hřiště, ČEZ nepovolil umístění stavby do tohoto prostoru.
Jeho vyjádření nás velmi překvapilo, protože bylo vydáno stavební povolení, ke kterému ČEZ stanovisko
předložil. Přesto před zahájením realizace stavby dal zamítavé stanovisko.
Umístit stavbu sportoviště nelze v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, které je 7 m. Jediným
řešením je požádat ČEZ o přeložku vedení VN a teprve poté výstavbu hřiště zahájit. Kdo v minulosti řešil
nějakou záležitost s ČEZem asi ví, že to není hned. Mají stanovené postupy a přeložku zrealizovat bude
odhadem trvat 1-1,5 roku.
A teď co s tou dotací? Požádali jsme poskytovatele dotace Ministerstvo pro místní rozvoj o posunutí
termínu realizace stavby. Naší žádosti bylo vyhověno a termín byl posunut do konce října letošního roku.
Jenže to pravděpodobně nebude stačit.
V mezičase přišly dva návrhy tras nového vedení VN v zemi. ČEZ navíc požaduje vést nové vedení
v trasách volného veřejného prostranství. 1. návrhem byla trasa vedení přes novou ulici (tzv.Evropskou) v
chodníku v zástavbě přímo nad školou. 2. návrh je pak vést vedení kolem školy resp. pod hlavní silnicí, po
okraji zahrady školy a dál kolem parkoviště až ke sloupu na poli proti škole směr k nádraží.
2. návrh se zdá být přijatelnější pro realizaci a přibližná cena byla spočítána na 1,9 mil. Kč bez DPH.
Bohužel tuto částku bude muset uhradit obec, protože přeložku požaduje. Tím se nám ovšem realizace
hřiště trochu prodraží.
Nyní stojíme před rozhodnutím jak dál. Přeložka bude muset být určitě, protože není možné, aby vedení
zůstalo nad areálem školní zahrady, kde by mělo být hřiště a nyní je již běžecká dráha. Trasa vedení
přeložky se snad odsouhlasí. Ale jak to dopadne s hřištěm? Bude se realizovat celé, jak bylo
naprojektováno a přidělena dotace, nebo budeme muset dotaci odříci? Nevíme, zda je reálný další odklad
termínu realizace stavby, abychom o dotaci nepřišli. Samozřejmě se o to pokusíme, ale vše záleží na
rychlosti provedení přeložky vedení VN. Nebo vzhledem k celkovým nákladům na realizaci hřiště (cca 7
mil. Kč) a ještě přeložky vedení VN (cca 2 mil. Kč) dotaci odřekneme a budeme realizovat jen některé
části hřiště za prostředky z rozpočtu? Pokud chcete vyjádřit svůj názor, přijďte na veřejné zasedání
zastupitelstva 6. 2. 2019 od 17. hod. na OÚ nebo zašlete svůj názor mailem na obec.roztoky@email.cz.
Lenka Peterková
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Čas na knihu
Chladné zimní večery, nebo spíš přímo mrazivé, se přímo nabízejí k posezení u kamen s knihou v ruce.
Ježíšek mi sice žádnou nedonesl, jen dětem, ale ani tak nemám o čtivo nouzi. Jako odpočinkovou
nenáročnou četbu doporučím sérii knih z anglického venkova o Agathě Raisinové od autorky M. C.
Beaton. Agatha se rozhodne prodat svou PR firmu v Londýně a usadí se na venkově, kde se snaží spřátelit
se s místními lidmi a žít poklidným životem, na ni ovšem příliš poklidným. Ovšem jen do okamžiku, kdy
dojde v městečku k vraždě. Agatha se pustí do amatérského vyšetřování, aby očistila své jméno. A jak to
dopadne? Nebudu prozrazovat, krvák však rozhodně nečekejte. 😊 Do historie se právě dívám s panem
Oldřichem z Chlumu v knize Vlastimila Vondrušky Román o růži. V rámci letošní čtenářské výzvy mám
splněné už tři tituly a jedním z nich je druhý díl knihy o podivných dětech Ransoma Riggse, tentokrát
s názvem Podivné město (kniha s černobílou obálkou). Četlo se mi to podstatně lépe než první díl, a tak
zkusím dočíst i třetí ze série Knihovnu duší. Do Anglie jsem se vydala se starým známým detektivem
Adamem Dalglieshem, který v knize P. D. Jamesové Pachuť smrti vyšetřuje vraždy bývalého ministra a
tuláka v kostele sv. Matouše. Jedná se o klasickou anglickou detektivku, kde se děj postupně rozvíjí a
skládají se k sobě střípky puzzle, abychom se dozvěděli, kdo a proč vlastně vraždil. Nečekejte žádné akční
scény, ale spíše promyšlenou psychologickou knihu plnou popisů.
Dětem Ježíšek donesl mimo jiné knihy Roalda Dahla, dceru pohltil příběh Jakub a obří broskev a čeká na
ni ještě Obr Dobr a syn našel pod stromečkem klasiku – humoristický román Eduarda Basse Klapzubovu
jedenáctku o fotbalových bratrech. Jsem ráda, že si i naše děti našly cestu ke knížkám a že je to baví. Ještě
se společně mohou vydat za pirátským dobrodružstvím s knihami Arthura Ransoma ze série Vlaštovky a
Amazonky, nebo se s knihami ze série Fiorella od Vlastimila Vondrušky octnou na dvoře císaře Rudolfa II.
a já se tam vydám s nimi.
IV
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