OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY

tevírací doba obecního úřadu v prosinci
2019.
Dne 17. 12. 2019 bude uzavřena pokladna
OÚ Roztoky.
Před vánočními svátky bude pokladna OÚ
otevřena naposledy ve čtvrtek 19.12.2019
do 15:30. Od pátku 20. 12. 2019 do konce roku
se již nebudou přijímat žádné platby, nebudeme
prodávat jednorázové známky na popelnice,
přijímat hotovostní platby za poplatky, provádět
ověřování, přihlášení k trvalému pobytu, výpisy
z Czech Pointu apod.
V pátek 20. 12. 2019 bude otevřeno pouze do
12:30.
Poslední možnost na zakoupení jednorázových
známek na popelnice je tedy ve čtvrtek 19. 12.
2019.
Od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020 bude budova
obecního úřadu zcela uzavřena z důvodu čerpání
dovolené. Po svátcích, tzn. ve čtvrtek 2. 1. 2020,
se na vás budeme těšit v obvyklé otevírací době.

pořádku všechny své neuhrazené poplatky vůči
obci Roztoky, pokud jste na některé zapomněli –
např. za pejsky. Poplatky za pejsky je nutné hradit
vždy nejpozději do 31. 3. daného kalendářního
roku, ke kterému se vztahují. Děkujeme.

O

kustická zkouška.
Ve středu 4. 12. 2019 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

andalismus.
Ani naší obci se bohužel nevyhýbá neúcta
k majetku. Neznámý vandal poškodil
zábradlí, které lemuje cestičku k nádraží. Železné
zábradlí bylo asi velmi pracně rozřezáno na
několika místech a sloupky vyvráceny i
s betonem. Vandal si zřejmě neuvědomil
důsledky svého počínání. Peníze, které budou
vynaloženy z rozpočtu obce na opravu zábradlí,
by mohly být využity třeba pro děti ve škole nebo
školce, nebo na cokoliv, co by přineslo radost a
užitek občanům. Nedopusťme, aby naše obec
byla záměrně poškozována! Jakékoliv počínání,
které byste mohli jako vandalismus označit,
prosím hlaste v kanceláři OÚ nebo na tel.
313 558 113, nebo přímo starostce, tel.
778 546 438.

V

ozsvícení vánočního stromu.
Již páté rozsvícení vánočního stromu
v Roztokách se bude konat v neděli 1. 12.
2019 od 16:00 hodin před budovou obecního
úřadu. Všichni jste srdečně zváni.

R

etkání se seniory.
Zastupitelstvo obce Roztoky pořádá posezení
pro seniory, které se uskuteční v hospodě U
Křížku dne 3. 12. 2019 od 15:00 hodin.

S

B

io odpad.
Na základě oznámení svozové firmy Marius
Pedersen, a.s. sdělujeme, že svoz bio odpadu
bude probíhat celoročně.

lovoucí naděje.
I v letošním roce se den před Štědrým dnem
koná tradiční vánoční setkání v Roztokách u
jezu spojené se zpíváním koled a pouštěním
lodiček se svíčkami po řece.
23.12.2019 od 16:00 u jezu
Srdečně zvou pořadatelé SDH Roztoky ve
spolupráci W- ARLETem a obcí Roztoky.

P

nformační sms.
Máte-li zájem dostávat informace z obecního
úřadu prostřednictvím SMS zpráv, je nutné
vyplnit formulář k zasílání SMS zpráv, který je
dostupný v elektronické podobě na http://www.ob
ec-roztoky.cz/samosprava/dokumenty-ke-stazeni/, nebo je možné ho vyplnit v kanceláři obecního
úřadu. Prostřednictvím sms můžete dostávat i
informace o konání veřejného zasedání
zastupitelstva obce.

I

asopust.
Masopustní veselí se tentokrát bude konat
v Roztokách a propukne v sobotu 22. 2.
2020 ve 14:00 hodin.

M

Z

aplacení poplatků.
Blíží se konec roku 2019, proto dejte do
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Zápis č. 12/2019 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
24.10.2019 od 18:00 hodin v budově OÚ
Roztoky.

Usnesení č. 2019/10/24 – 1: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování: Pro:..9… Proti:...0… Zdržel
se ...0...
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Přítomní zastupitelé: 9
Eva Bednaříková, Lenka Egertová, Ing. Lenka
Peterková, Roman Texl, Mgr. Tomáš Vostatek,
Ing. Vladimír Melč, Jaroslav Nedbal, Mgr. Lucie
Jedličková, Martin Mikovec
Omluveni: 0
Počet přítomných občanů: 13
Zapisovatel: Ing. Lukáš Pech
Ověřovatelé zápisu: Roman Texl, Lenka
Egertová

2. Určení ověřovatelů zápisu
Starostka navrhuje, aby ověřovateli zápisu
z dnešního jednání byli pan Roman Texl a paní
Lenka Egertová, zapisovatelem pak pan Ing.
Lukáš Pech.
Usnesení č. 2019/10/24 – 2: Zastupitelstvo obce
Roztoky určuje ověřovateli zápisu pana
Romana Texla a paní Lenku Egertovou. Za
zapisovatele určuje pana Ing. Lukáše Pecha.
Výsledek hlasování: Pro:...9... Proti:...0... Zdržel
se:...0...
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

1. Zahájení, schválení programu jednání
Jednání zahájila starostka obce Ing. Lenka
Peterková v 18.00h a řídila průběh jednání.
V úvodu přivítala
všechny přítomné
a
konstatovala, že je přítomno 8 z 9 zastupitelů
a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starostka
uvedla, že dnešní jednání zastupitelstva bylo
svoláno na základě pozvánky, která byla
v souladu se zákonem o obcích zveřejněna po
dobu 7 dnů na úřední desce a na internetu.
Upozornila, že z jednání je pořizován zvukový
záznam.

3. Majetkový vstup VSOR do společnosti
Ravos, s.r.o.
Proces majetkového vstupu Vodohospodářského
sdružení obcí Rakovnicka do společnosti Ravos
s.r.o. popisuje její místopředseda představenstva
Ing. Roman Valuš, který byl na jednání pozván.
Ïng. Roman Valuš uvádí, že vstup VSOR do
Ravos s.r.o. má umožnit vyšší dohled na
cenotvorbu vodného a stočného. Uvažovalo se o
menšinovém podílu ve společnosti. Z důvodu
pravidel pro zadávání veřejných zakázek bylo
nakonec rozhodnuto pro nákup 51% podílu.
Podklady pro projednání a schválení pro
zastupitelstva členských obcí budou teprve
předloženy. Dokumenty zatím nejsou dostupné.
Cena 51% podílu je cca 41 milionů korun. Řeší se
způsob financování. První splátka v okamžiku
nákupu má být v rozmezí 15 – 20 milionů korun.
Dlužná částka má být úročena úrokem 4,5%,
pokud nebude vyjednáno jinak.
Ing. Roman Valuš upozorňuje, že vzhledem ke
složitosti jednání se zástupci koncernu Veolia,
jehož součástí je i společnost Ravos, nebude
možné upravovat dokumentaci k nákupu podílu
dle požadavků zastupitelstev dotčených obcí. Na
žádost starostky Ing. Valuš upřesňuje způsob

Na pozvánce byl zveřejněn tento program
jednání.
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Majetkový vstup VSOR do společnosti
Ravos, s.r.o.
4. Kontrola usnesení
5. Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
6. Projednání žádostí o dotaci z rozpočtu
obce
6.1. Kroužek Barvínek
6.2. SDH Roztoky
6.3. TJ Roztoky
7. Různé
8. Podněty a náměty občanů
9. Diskuze
10. Závěr
Během čtení programu jednání se dostavil devátý
člen zastupitelstva Ing. Vladimír Melč a je
přítomno 9 z 9 zastupitelů.
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financování splátek, tedy že budou využity
prostředky z rezervního fondu a splátky budou
financovány z nájmu a ze zisku nabyté
společnosti. Lenka Egertová se ptá na možný
nesouhlas některých dotčených obcí.
Ing. Valuš odkazuje na způsob hlasování ve
VSOR upravené stanovami. Lenka Egertová se
ptá, zda případný nesouhlas několika obcí
neohrozí schopnost splácet dlužnou částku. Ing.
Valuš uvádí, že nikoli. Ing. Vladimír Melč se ptá
na motivy nákupu a zejména na motivy prodeje
podílu ve společnosti Ravos. Zda nákup neohrozí
chystané investice a zda bude jedním z manažerů
RAVOSu paní Čermáková.
Ing. Valuš uvádí, že Veolia postupně odstupuje
od vlastnictví většinových podílů i v ostatních
regionech a VSOR chce tímto nákupem mít větší
kontrolu nad RAVOSem. Dále odpovídá, že
plánované investice nebudou ohroženy, a že paní
Čermáková bude i nadále manažerem správy
majetku VSORu a nikoliv manažerem RAVOSu.
Diskuze pokračuje k formě vložení majetku. Ing.
Valuš upozorňuje, že obec Roztoky má majetek
do VSOR vložen dvěma způsoby. Formou vkladu
majetku
infrastruktury
nebo
formou
postoupených práv k majetku. Případná úprava
způsobu vkladu majetku
bude projednána
zastupitelstvem.

- starostce vznést dotaz na SŽDC ohledně zřízení
veřejných WC do 31.8.2019 - úkol trvá, dotaz
byl odeslán
- starostce postoupit podklady o přípravě,
průběhu a realizaci celého projektu výstavby
multifunkčního hřiště k posouzení právníkovi do
31.8.2019 za účelem zjištění zodpovědnosti za
zmařený projekt. - splněno
- finančnímu výboru doplnit zprávu č. 5 o
formální náležitosti a to jméno a vyjádření
odpovědné kontrolované osoby k obsahu zprávy a
stručný shrnující závěr zprávy – úkol trvá
- Ing. Vladimíru Melčovi zajistit další dvě
nabídky na vybudování chodníků – splněno
Paní Jedličková upozorňuje,
že v zápise
minulého zasedání je diskutováno o nutnosti
oplocení školy, ale nebylo to uvedeno jako úkol
pro starostku obce. Starostce bylo uloženo.
Paní Bulantová upozorňuje na vyvalené silné
kabely ve valu u hřiště školy. Dále Ing. Vladimír
Melč upozorňuje na nepořádek v areálu školy,
který tam zbyl po stavbě hřiště. Paní Bulantová
informuje zastupitelstvo, že i na toto již
upozorňovala. Zastupitelstvo obce ukládá
starostce zajistit úklid nepořádku v areálu školy a
odstranit vyčnívající nefunkční kabely.
Usnesení č. 2019/10/24 – 3: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí kontrolu usnesení z
předešlých zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro:...9... Proti:...0... Zdržel
se:...0...
Usnesení č. 3 bylo schváleno

4. Kontrola usnesení
Zprávu přednese předseda KV. Bude přílohou
zápisu.
- starostce sjednat schůzku s firmou ENES s.r.o. a
uzavřít dohodu o provedení zápočtu – schůzka
proběhla, zápočet byl podepsán, avšak dosud
neuhrazen
starostce nechat přepracovat projekt na
rekonstrukci budovy OÚ dle statického posudku úkol trvá
- Mgr. Vostatkovi inicializovat zlepšení značení
nebezpečné zatáčky nad hájovnou s odborem
dopravy – splněno, požadavek je v jednání
- starostce projednat s právníkem podmínky
smlouvy pro případný pronájem obecního bytu splněno

5. Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
Příjmy 1 – 9/2019

14.961.709,31Kč

Výdaje 1 – 9/2019

8.411.554,51 Kč

Stav účtu k 24. 10. 2019 je:
ČS

13.851.352,66 Kč

ČNB 14.054.783,26 Kč
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5.1. Rozpočtové opatření na vědomí

Obec Roztoky obdržela dne 26.8.2019 žádost o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro šk. rok
2019/2020 na výtvarné pomůcky a materiál
výtvarného kroužku Barvínek a to ve výši 3.600,Kč/měsíc.

Dne 26. 9. 2019 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 16/2019, které se týkalo
převodu částek:
1.300,- Kč z § 6171 správa na § 3412 – sportovní
zařízení ve vlastnictví obce,
2.000,- Kč z § 6171 správa na § 3722 – sběr
komunálního odpadu.
Ostatní převody v rámci paragrafů.

V souvislosti s kontrolou dotace finančním
výborem byl dodatečně doložen přehled o počtu
dětí v kurzu, jeho výši, počtu skupin a informace
o dalších podporách obcí v okolí. Zastupitelstvo
se zabývalo otázkou způsobu podpory kroužku a
to jak podporu poskytnout. Je několik možností.

Usnesení č. 2019/10/24 – 4: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí rozpočtové opatření č.
16/2019, které je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro:...9... Proti:...0... Zdržel
se:...0...
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

1) jako v minulých letech dát podporu na
výtvarné pomůcky, které jsou nákladné a kroužek
nabízí dětem pracovat s materiálem, který je pro
běžnou výuku finančně nedosažitelný
2) podpořit kroužek formou doplatku kurzovného
pro děti, které jsou pouze z Roztok, ale navštěvují
kroužek jak v Roztokách, tak i jinde

5.2. Rozpočtové opatření ke schválení
Převod částek:
1) 400.000,- Kč z § 3111 pol6121 – oprava
kuchyně na § 6171 oprava komínu kotelny
2) 50.000,- Kč z § 6171 správa na § 3722 sběr a
svoz komunálních odpadů
3) Navýšení rozpočtu o částku 16.800,- Kč v
příjmech i ve výdajích § 5512 SDH – jedná se o
příjem za pojistnou událost.
Ing. Vladimír Melč se ptá, kolik stála oprava
komína. Starostka odpovídá že 252.328,11 Kč
bez DPH (305.317,01 Kč s DPH). Dále starostka
uvádí, že obdržela nabídku na očištění komína ve
výši 56.550,50 Kč bez DPH (68.426,10 Kč s
DPH). Očištění bude spolufinancováno se
společností IVORY ENERGY a.s. v poměru 1:3.

3) podpořit kroužek formou doplatku kurzovného
pro děti, které navštěvují kroužek pouze v ZŠ a
MŠ Roztoky bez rozdílu odkud jsou
4) podpořit kroužek formou doplatku kurzovného
pro děti, které jsou pouze z Roztok a navštěvují
kroužek v Roztokách.
K žádosti se krátce vyjádřila paní Nedbalová, kdy
upřesnila počet dětí, které navštěvují kroužek
Barvínek v Roztokách (31). Dále se vyjádřila, že
z dotace hradí i nákup cen pro děti při příležitosti
vyhodnocení prací za celoroční práci na
vernisáži. Mgr. Lucie Jedličková doplňuje, že do
výše dotace je nutno zohlednit i bezplatné
poskytnutí prostor. Starostka i Mgr. Lucie
Jedličková doplňují, že již poskytnutá dotace
může být dále doplněna jednorázovou dotací v
souvislosti s financováním nákupu cen pro
účastníky celoroční soutěže, jejíž vyhodnocení
probíhá na vernisáži. Vede se diskuze, zda
porovnávat kroužky pořádané různými ZUŠ a
fyzickými osobami podnikající v daném oboru.
Ing. Vladimír Melč upozorňuje na nevhodnost
dotování fyzických osob a na absenci kritérií pro

Usnesení č. 2019/10/24 – 5: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje rozpočtové opatření č.
17/2019.
Výsledek hlasování: Pro:...8... Proti:...1(Ing.
Melč)... Zdržel se:...0...
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. Projednání žádostí o dotaci z rozpočtu obce
6.1. Kroužek Barvínek

5

dotování zájmových činností. Paní Jedličková
upozorňuje na důvody změny výše dotace, protože
z prostředků obce Roztoky byly dotovány výtvarné
pomůcky i pro kroužky pořádané ve Zbečně a na
Křivoklátě. Dále bylo zdůrazněno, že kroužky
pořádané ve škole i školce (gymnastika) jsou
vedeny po skončení pracovní doby zaměstnankyně
MŚ, zdarma a bez nároku na mzdu pro vyučující.
Starostka uvádí, že budou v průběhu 1. pololetí
roku 2020 sestaveny podmínky pro poskytování
dotací zájmovým organizacím.

65974590 na výtvarné potřeby kroužku
Barvínek pro školní rok 201/92020 tj. na 10
měsíců.
Na
dotaci
bude
uzavřena
veřejnoprávní smlouva, která bude podléhat
vyúčtování prostředků vynaložených na
činnost kroužku. Součástí dotace jsou veškeré
energie a nájem zdarma.
Výsledek hlasování: Pro ...5 (Ing. Peterková,
Nedbal, Texl, Mikovec, Mgr. Vostatek) Proti ...4
(Ing. Melč, Mgr. Jedličková, Egertová,
Bednaříková) Zdržel se ...0...
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Mgr. Lucie Jedličková navrhuje kroužek Barvínek
podpořit částkou 10.000,- Kč, tedy částkou, která
zohledňuje
bezplatné
poskytnutí
prostor.
Opakovaně zdůrazňuje, že dřívější výtvarný
kroužek paní Aleny Jedličkové nebyl dotován,
vyučující pořádaa kroužky bez nároku na mzdu a
peníze vybírané od rodičů byly určeny pouze na
nákup výtvarných potřeb. Starostka na poznámku
reaguje konstatováním, že paní Nedbalová není
zaměstnankyní školy, kroužek nabízí v rámci své
podnikatelské činnosti.

6.2. SDH Roztoky
Sbor dobrovolných hasičů předložil dne
30.9.2019 žádost o příspěvek na činnost ve výši
20.000,- Kč. SDH se v naší obci podílí na mnoha
kulturních aktivitách, které jsou již tradiční nebo i
při konání mimořádných akcí. Organizují např.
Pálení Čarodějnic, Drakiádu nebo Plovoucí naději
a dále se např. loni podíleli na organizaci akce
slavnostního sázení lípy a oslav 100. výročí
založení Československé republiky nebo třeba
pomoci při vyčištění rybníka za hasičárnou. Jejich
spolková činnost na území obce aktivně funguje
v součinnosti s obcí.

V souladu s jednacím řádem zastupitelstva se
hlasuje o posledním návrhu.
Usnesení č. 2019/10/24 - 6: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje poskytnutí dotace ve výši
10.000,00 Kč pro paní Helenu Nedbalovou,
bytem Roztoky 85, 270 23 Křivoklát, IČO
65974590 na výtvarné potřeby kroužku
Barvínek pro školní rok 201/92020 tj. na 10
měsíců.
Na
dotaci
bude
uzavřena
veřejnoprávní smlouva, která bude podléhat
vyúčtování prostředků vynaložených na
činnost kroužku. Součástí dotace jsou veškeré
energie a nájem zdarma.
Výsledek hlasování: Pro ...4(Ing. Melč, Mgr.
Jedličková, Egertová, Bednaříková) Proti ...2(Ing.
Peterková, Nedbal) Zdržel se ...3(Texl, Mikovec,
Mgr. Vostatek)
Usnesení č. 6 nebylo schváleno.

Usnesení č. 2019/10/24 – 8: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje poskytnutí dotace na
spolkovou činnost pro ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Roztoky, IČ: 63805634
pro rok 2020 ve výši 20 000,-- Kč. Na
poskytnutí
dotace
bude
uzavřena
veřejnoprávní smlouva.
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0... Zdržel
se ...0...
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

6.3. TJ Roztoky
TJ Roztoky z.s. požádalo pro rok 2020 o dotaci
na činnost ve výši 260.000,00 Kč. Vloni byl
poskytnut příspěvek ve výši 250.000,00 Kč a byl
předložen v rámci ročního vyúčtování ke kontrole
vynaložených prostředků. Prostředky spolek
převážně využil na pronájem, tělocvičny,

Usnesení č. 2019/10/24 - 7: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje poskytnutí dotace ve výši
15.500,00 Kč pro paní Helenu Nedbalovou,
bytem Roztoky 85, 270 23 Křivoklát, IČO
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startovné, cestovní výdaje, účetní výdaje a správu
areálu hřiště. Letos byl dle předsedy spolku
požadavek navýšen o předpokládaný inflační
poplatek.

V Zahrádkách Roztoky a pověřuje starostku
k vydání pověření k veřejnosprávní kontrole.
Kontrola bude provedena do konce roku 2019
za období 1. poloviny roku 2019.
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0... Zdržel
se ...0...
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

V souladu se zákonem je třeba veřejnoprávní
smlouvu nad 50 000,- Kč schvalovat, a tak jako
v minulosti bude veřejnoprávní smlouva na
poskytnutí dotace předložena ke schválení
zastupitelstvu na některém z následujících
zasedání.

7.2. Smlouva o partnerství
agenturou Berounsko, z.s.

s destinační

Na minulém zasedání zastupitelstva bylo
schváleno přistoupení naší obce jako partnera do
nově vznikající destinační agentury Berounsko,
z.s. , Agentura bude sdružovat aktéry cestovního
ruchu z veřejného i soukromého sektoru za
účelem vzájemné komunikace, kooperace a
koordinace v oblasti cestovního ruchu.
Znění Smlouvy o partnerství bylo zastupitelům
předloženo a bude přílohou zápisu.

Usnesení č. 2019/10/24 – 9: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje poskytnutí neinvestiční
dotace pro rok 2020 pro TJ Roztoky, z.s., se
sídlem Areál TJ – U jezu, Roztoky 239, IČ:
47012676 ve výši 260 000,-- Kč. Na poskytnutí
dotace bude uzavřena veřejnoprávní smlouva.
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0... Zdržel
se ...0...
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Usnesení č. 2019/10/24 – 11: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje Smlouvu o partnerství
s destinační agenturou Berounsko, z.s., IČO
08406405, se sídlem Husovo nám. 69, 266 01
Beroun a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0... Zdržel
se ...0...
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

7. Různé
7.1. Veřejnosprávní kontrola v ZŠ a MŠ
V Zahrádkách Roztoky
Obec jakožto zřizovatel příspěvkové organizace
je povinen dle § 9a zákona o obcích provádět
kontroly hospodaření svých PO. Přestože o
povinnosti provedení veřejnosprávní kontroly byli
zastupitelé informováni, byla za tento rok
provedena pouze kontrola finančním výborem,
která však neodpovídá požadavkům zákona.
Starostka informuje, že i v návaznosti na
poznámku
v protokolu
z Dílčí
kontroly
hospodaření obce za 1. pololetí roku 2019 je třeba
VS kontrolu v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
V Zahrádkách Roztoky provést do konce roku.

7.3. Požadavek na změnu osoby oprávněné
z výkonu předkupního práva
Obec Roztoky v roce 2016 schválila znění
smlouvy na koupi pozemků od paní Marie
Pucholtové, ve které bylo stanoveno předkupní
právo ve prospěch třetí strany k části
prodávaných pozemků o rozloze 1000m2 a to
stanovené oprávněné osobě.
Paní Marie Pucholtová požádala obec o změnu
této oprávněné osoby ve smlouvě. Změna
oprávněné osoby by měla být provedena
dodatkem smlouvy, který bude předložen
následně
zastupitelstvu
ke
schválení.
Zastupitelstvo by se mělo vyjádřit, zda se bude

Lenka Egertová se dotazuje, zda veřejnosprávní
kontrola bude v dohodnutém složení: paní
Kokrmentová, paní Volemanová a paní
Hrdličková. Starostka odpovídá, že ano.
Usnesení č. 2019/10/24 - 10: Zastupitelstvo
obce Roztoky v souladu s § 9a zákona č.
128/2000 Sb. o obcích ukládá provedení
veřejnosprávní kontroly PO ZŠ a MŠ
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žádostí a tedy změnou oprávněné osoby ve
smlouvě dále zabývat.

doložení dalších dvou nabídek, které pan Ing.
Vladimír Melč zajistil.
První nabídka projektanta Raka byla na částku
160 000,-- Kč a projektanta Hrbka na částku
145 000,-- Kč.

Dle právního zástupce obce došlo k uzavření
smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, což jsou
také subjekty, které mohou smlouvu dohodou
smluvních stran bez omezení volně měnit. Paní
Pucholtová je jako žadatelka v právu a může
změnu smlouvy oprávněně vyžadovat.
Rozhodnutí je proto nyní na obci, zda žádosti
vyhoví a smlouvu s prodávající změní. Starostka
čte návrh usnesení.

Nejlevnější nabídka byla od projektanta Ing.
Libora Křižáka za částku 119.825,00 Kč. Cena je
to konečná, všichni projektanti jsou neplátci
DPH. Odhad nákladů stavby je cca 4 mil. Kč.
Délka chodníku cca 540m.
Starostka navrhla schválit projektanta a zahájit
práce na zpracování projektu. Před zahájením
doporučila oslovit KSÚS se záměrem a záměr
předem prodiskutovat. Pan Ing. Vladimír Melč
sdělil, že Ing. Křižák bude jednat se všemi
dotčenými orgány, vč. KSÚS.

Ing. Vladimír Melč nesouhlasí se zněním návrhu
usnesení. Navrhuje vyhovět v případě směny
pozemku v nepřehledné zatáčce u stavebnin.
Starostka s názorem souhlasí, ale upozorňuje na
fakt, že pozemek je zatížen exekucemi. Pozemek je
pana Pucholta a nabídku na odprodej pozemku ze
strany obce již v minulosti odmítl. Paní
Jedličková cituje odpověď právníka, kde sděluje,
že je na zastupitelstvu, zda žádosti vyhoví či
nikoli. Mgr. Lucie Jedličková a Lenka Egertová
navrhují vzít žádost na vědomí a dále se jí
nezabývat. Je formulováno nové znění usnesení.

Usnesení č. 2019/10/24 – 13: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje zadat zpracování
projektové dokumentace na chodník podél
silnice II/236 od stavebnin po dům čp. 95
v rozsahu geod.zaměření, DÚR+ DSP, DPS a
inženýrská činnost za celkovou částku
119.825,- Kč Ing. Liboru Křižákovi, Zd.
Štěpánka 2357, 269 01 Rakovník, IČO
68138270.
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0... Zdržel
se ...0...
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Usnesení č. 2019/10/24 – 12: Zastupitelstvo
obce Roztoky se nebude žádostí paní Marie
Pucholtové k provedení změny oprávněné
osoby v kupní smlouvě uzavřené dne
23.12.2016 zabývat.
Výsledek hlasování: Pro ...6... Proti ...0... Zdržel
se ...3(Ing. Peterková, Nedbal, Mgr. Vostatek)
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Po odsouhlasení usnesení vznesl Ing. Vladimír
Melč návrh na přijetí usnesení, ve kterém bude
zastupitelstvo hlasovat o jeho pověření ke
koordinaci projektu na výstavbu chodníku.

7.4. Projekt na vybudování chodníku kolem
hlavní komunikace

Usnesení č. 2019/10/24 – 14: Zastupitelstvo
obce Roztoky pověřuje Ing. Vladimíra Melče
koordinací projektu výstavby chodníku.
Výsledek hlasování: Pro ...7... Proti ...0... Zdržel
se ...2 (Ing. Peterková, Nedbal)...
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Starostka informuje, že ve schváleném programu
tohoto volebního období byl jako jeden z cílů
uvedena realizace chodníku kolem hlavní
komunikace, kterou měly v programu všechny
kandidující strany. Jelikož jsou vypsány různé
dotační tituly, starostka oslovila projektanta, který
předložil nabídku na zpracování projektové
dokumentace, kterou zastupitelé obdrželi.
Zastupitelé se na minulém zasedání dohodli na

Dále p. Ing. Melč sdělil, že bude o veškerých
činnostech informovat zastupitele na každém
zasedání zastupitelstva obce. Starostka vyžaduje
svoji účast na každé schůzce, avšak zastupitelé
8

argumentují již předešlým schváleným usnesením
a nechávají veškerou zodpovědnost na Ing.
Melčovi. Strhla se diskuze o informovanosti a
odpovědnosti za případné škody.

Řeší se poškozené zábradlí na pěšině u trati.
Jedná se o vandalismus.
Pan Remiš nabízí zvážit možnost použití
červeného zdrsněného asfaltu při vybudování
chodníku. Ing. Vladimír Melč a Mgr. Lucie
Jedličková vysvětlují, že dotčenými institucemi je
vyžádáno použití zámkové dlažby z důvodu
snadné rozebíratelnosti.

8. Podněty a náměty občanů
Pan Rajtr se ptá na situaci ohledně informační
cedule u lípy vysazené ke stoletům republiky.
Starostka odpovídá, že špatně. Dále se ptá na
dokrytí obecním rozhlasem oblasti u školy.
Starostka odpovídá že dosud požadavek nezadala.
Dále pan Rajtr upozorňuje na nebezpečnou
dopravní situaci u školy, kde jsou ohroženy
především děti. Následující diskuze se zabývá
vybudováním chodníku u školy. Mgr. Lucie
Jedličková upřesňuje postup prací při budování
chodníku, kdy bude vybudován provizorní
chodník vnitřkem areálu školy a posléze
plnohodnotný chodník. Ing. Vladimír Melč
zmiňuje nebezpečné otáčení autobusu u
transformátoru. Do následující diskuze se zapojilo
mnoho přítomných.

Dále pan Remiš mluví o možnosti vybudování
centrálního vytápění v obci v návaznosti na
legislativní změny, které s účinností od r. 2022
ukládají nové požadavky na kotle pro tuhá paliva.
Paní Volemanová upozorňuje na nutnost
vyčištění kanálů v bytovkách. Starostka
odpovídá, že kanálové šachty jsou vyčištěny, ale
jsou slepé a nemají odvody, proto se plní. Paní
Volemanová se dále ptá, kdo takové řešení
navrhoval. Paní starostka odpovídá, že to bylo
v kompetenci minulého starosty.
Lenka Egertová upozorňuje na nepořádek za
prodejnou Jednoty. Starostka odpovídá, že bude
uklizeno po dokončení investičních prací.

Pan Chňoupek se ptá na připojení vodovodu u
domů č.p.: 37, 39 a 42 (spodní Permon). Starostka
odpovídá, že je nutno vybudovat přeložku
vodovodu. Dále pan Chňoupek upozorňuje na
svody dešťové vody a stav komunikace kolem
hotelu a v blízkosti čističky odpadních vod.
Navrhuje opravu provizorní směsí.

9. Diskuze
Starostka v diskusi přednesla návrh sdružení obcí
Kanalizace a voda Křivoklátsko na směnu budovy
úpravny vody za vedlejší garáže.
- Ing. Vladimír Melč upřesňuje situaci a možnosti
využití garáží. Diskuze pokračuje možností
využití garáží pro garážování obecní techniky.
Jednání bude pokračovat na pracovní schůzce.

Zastupitelstvo obce ukládá starostce zabezpečit
nutnou opravu komunikace od hlavní silnice
směrem k domům čp. 37 a 39.
Starostce byl uložen úkol vyvolat schůzku se
VSOR, která se bude zabývat předřazením
investičních akcí spadajících do kompetence
VSORu.
Pan Masarovič se ptá, komu patří lampa na jeho
pozemku u spodního Permonu. Starostka
prověřovala vlastnictví, v pasportu veřejného
osvětlení obce tato lampa není. Lampa je uhnilá a
hrozí její pád. Z diskuze vyplynulo, že lampa
bude nejspíše majetkem majitele pozemku.

Multifunkční hřiště: Starostka sdělila vyjádření
právníka ohledně odpovědnosti za vzniklé škody.
Dle právníka je vina na straně projekční
kanceláře. Starostka navrhuje vyzvat projekční
kancelář
k úhradě
nákladů,
vzniklých
v souvislosti s celou akcí multifunkčního hřiště.
Mgr. Lucie Jedličková navrhuje využití zápočtu
za vzniklé škody a nákladů za vytvoření projektu
malého hřiště. Po diskuzi byl starostce uložen
úkol nechat vypracovat výzvu k úhradě škody
právníkem a oslovit další projektanty k
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předložení nabídky na vypracování projektu
menšího hřiště.
Dále je diskutována územní studie, využití dotace
ze Středočeského kraje a podoba obecně
závazných vyhlášek na rok 2020. Jednání bude
pokračovat na pracovní schůzce.
Lenka Egertová informovala o možnosti podat
žádost na úpravu školních zahrad ze Státního
fondu životního prostředí. Zastupitelstvo bere tuto
možnost na vědomí.
Paní Bulantová informovala o výběru herních
prvků na zahradu MŠ, s odkazem na zápis ze
zasedání zastupitelstva obce č. 8/2019
z 26.6.2019, bod 13. Diskuze. Byl povolen limit
pro nákup herních prvků do výše 50 000,00 Kč,
vč. instalace a revize. Paní Bulantová může
vybrat jakýkoliv prvek dle svého uvážení při
splnění podmínky finančního limitu.

ZO neschvaluje:
- poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč pro
paní Helenu Nedbalovou, bytem Roztoky 85, 270
23 Křivoklát, IČO 65974590 na výtvarné potřeby
kroužku Barvínek pro školní rok 201/92020.
ZO bere na vědomí:
kontrolu usnesení z předešlých zasedání
zastupitelstva.
−
rozpočtové opatření č. 16/2019, které je
přílohou zápisu.
−

ZO ukládá:
- provedení veřejnosprávní kontroly PO ZŠ a MŠ
V Zahrádkách Roztoky.
- starostce zajistit oplocení areálu školy.
- starostce zajistit odstranění vyčnívajících kabelů
ve valu u hřiště školy
- starostce zajistit nutnou opravu od hlavní
komunikace směrem k domům čp. 37, 39
- starostce vyvolat schůzku se VSOR za účelem
předřazení některých investičních akcí.
- starostce nechat vypracovat výzvu k uhrazení
nákladů v souvislosti s projektem multifunkčního
hřiště.
- starostce zajistit další 2 nabídky na vypracování
projektu malého hřiště

10. Závěr
Shrnutí veřejného jednání:
ZO schvaluje:
−
program jednání.
−
ověřovatele zápisu a zapisovatele.
−
rozpočtové opatření č. 17/2019.
−
poskytnutí dotace ve výši 15.500,00 Kč
pro paní Helenu Nedbalovou, bytem Roztoky 85,
270 23 Křivoklát, IČO 65974590 na výtvarné
potřeby kroužku Barvínek pro školní rok
201/92020.

ZO pověřuje :

poskytnutí dotace na spolkovou činnost
pro ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Roztoky,
IČ: 63805634 pro rok 2020 ve výši 20 000,00 Kč.
−
poskytnutí neinvestiční dotace pro rok
2020 pro TJ Roztoky, z.s., se sídlem Areál TJ – U
jezu, Roztoky 239, IČ: 47012676 ve výši
260 000,00 Kč.
−

- starostku k vydání pověření k veřejnosprávní
kontrole.
- starostku k podpisu smlouvy o spolupráci
s agenturou Berounsko, z.s.
- Ing. Vladimíra Melče k koordinací projektu
výstavby chodníku.

Smlouvu o partnerství s destinační
agenturou Berounsko, z.s.
−
nezabývat se žádostí paní Marie
Pucholtové k provedení změny oprávněné osoby
v kupní smlouvě uzavřené dne 23.12.2016.
−
zadat zpracování projektové dokumentace
na chodník podél silnice II/236 od stavebnin po
dům čp. 95 v rozsahu geod.zaměření, DÚR+
DSP, DPS a inženýrská činnost za celkovou
částku 119.825,- Kč Ing. Liboru Křižákovi, Zd.
Štěpánka 2357, 269 01 Rakovník, IČO 68138270.
−

Termín
následujícího
veřejného
jednání
zastupitelstva: nejpozději do 20. 11. 2019
Starostka ukončila jednání ve 21:00
Dne: 24. 10. 2019
Zapsal: Ing. Lukáš Pech
Ověřovatelé zápisu: Lenka Egertová, Roman Texl
Starostka: Ing. Lenka Peterková
Místostarosta: Mgr. Tomáš Vostatek
10

VÍTR A NEPOZORNOST
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Ač to u roztockých hasičů nebývá zvykem a dalo by se říci, že je to až divné, od minulého vydání
Roztockých listů vyjížděli na žádost operačního střediska pouze jedenkrát. V úterý 22. října v podvečer je
společně s kolegy z Berouna vyslalo na likvidaci oleje, který vytékal z plastových kbelíků u odbočky na
Branov u „Farmy“. Hasiči uniklý olej zasypali sorbentem, zbývající přelili do vlastních kanystrů a odvezli
k ekologické likvidaci. Naštěstí nestačil olej dotéct do blízkého potoka. Ve spolupráci se starostou obce
Branov, na jejímž katastru se kbelíky nacházely, a policií, se později podařilo „pachatele“ vypátrat.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ:
V rámci spolupráce s obcí
Roztoky, tedy na žádost jejího
místostarosty a s jeho osobní účastí,
se roztočtí hasiči v pátek 15.
listopadu pustili do kosení a odvozu
rákosu a trávy v rybníku u hasičské
zbrojnice. Kromě nich se do čištění
rybníka a jeho přípravy na zimní
sezónu zapojilo i několik žáků ZŠ
Křivoklát. Zhruba za dvě hodiny, za
umělého osvětlení, se pomocí
křovinořezu,
hrábí,
vidlí,
a
především osobního nasazení všech
zúčastněných podařilo vzrostlou
trávu i rákosí zlikvidovat. Zůstaly
jen kořeny v bahně. Pro všechny
zúčastněné připravila L. Egertová
občerstvení,
které
v chladném
počasí přišlo vhod. Teď už jen aby
pořádně zapršelo a vytvořila se
hladina pro případné mrazy, a tedy
příležitost pro lední radovánky.
Další pracovní den, tedy
v pondělí 18. listopadu, hasiči
tradičně společně se zaměstnanci
obce Roztoky, pány Čechovými a
jejich technikou ze Stavebnin
Roztoky
zajistili
pokácení
vánočního stromu a následně i jeho
ustavení v parku pod obecním úřadem. Snad se bude líbit!
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S blížícími se vánočními svátky se SDH Roztoky rozhodl jednoho dlouhého volného večera uspořádat:
Silvestrovskou zábavu,
která se koná v sobotu 28. prosince 2019 od 20.00 hodin
v sále Hotelu Roztoky.
K tanci a poslechu hraje kapela Kastelán. Vstupné je Kč 100,-.
Předprodej vstupenek bude od 1. prosince na tel. 606 318 296 - pí. L. Egertová
nebo 737 834 652 – pí. M. Krumniklová.
K hojné účasti srdečně zvou pořadatelé.
HASIČI RADÍ:
Rady pro řidiče – aby vás za volantem sníh nepřekvapil!
Až začne sníh postupně zasypávat Českou republiku a vy se vydáte po českých silnicích, měli byste
přípravě takové cesty věnovat mnohem větší pozornost, než jindy.
Jak se tedy na cestu připravit a co by mělo každé auto obsahovat?
Řidiči motorových vozidel by si měli před delší cestou zjistit, zda je jejich plánovaná trasa sjízdná,
a poslechem dopravního zpravodajství průběžně monitorovat vývoj situace na silnicích.
Před jízdou je třeba zkontrolovat vybavení i stav svého vozidla a případně doplnit vše
potřebné. Důležitou roli v bezpečné jízdě hrají i zdánlivé maličkosti, jako jsou správně nahuštěné zimní
pneumatiky.
Co by měla obsahovat výbava motoristy, který se vydává do hor nebo na delší cestu v zimním období:
dostatek pohonných hmot v nádrži, nemrznoucí směs v ostřikovačích, rozmrazovací olej do zámků (u sebe
- nikoliv v autě), škrabku na led, smetáček, zimní rukavice, sněhové řetězy, pytlík s pískem, kovovou
lopatkau příp. pás pro výjezd z hlubokého sněhu, tažné lano, rezervní kanystr s palivem, startovací kabely,
baterku, teplou deku, náhradní oblečení, teplý nápoj v termosce, příp. potraviny, funkční a nabitý mobilní
telefon včetně autonabíječky.
Zima je pro řidiče i automobil nejnáročnější období, proto by měl každý zodpovědný řidič změnit
svoje chování za volantem a více než jindy řídit opatrně, ohleduplně a předvídavě k dění na silnici.
zdroj: www.hzscr.cz
za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
Foto: archiv hasiči

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE
V minulých Roztockých listech jsme uveřejnili výzvu k zaslání nějaké vzpomínky na dobu před 30 lety,
která se váže k událostem 17. listopadu. Škoda, že článek nikdo nezaslal. Přestože vzpomínek a
doprovodných aktivit bylo v mediích nebo přímo v Praze dost, nedá mi to a podělím se s Vámi o mou
vzpomínku.
Byla jsem tehdy studentkou 2. ročníku Vysoké školy ekonomické v Praze. Měla jsem tetu, která bydlela
v Myslíkově ulici, ve které se nachází známá a vyhlášená hospoda „U Fleku“. Je jen pár ulic od Národní
třídy. 17. listopad byl pátek.
Odjíždím z koleje na Jižním městě do centra. Vystupuju na stanici Národní třída a malými uličkami jdu na
návštěvu k tetě. Je odpoledne. Před nedávnem začal nový školní rok, předmětů ke zkouškám a zápočtům
více než dost. Potřebuju se v klidu učit, na koleji to moc nejde. Znám jen chvíli kluka z Roztok a zítra ráno
jedu poprvé na Křivoklátsko s malou partičkou známých. Víkend před námi. Počasí nic moc, ale budeme
na chatě.
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Sedíme s tetou a strejdou v obýváku, slyším houkačku. Kolik je hodin? Moc ne. Večeříme. Zase asi nějaká
sanitka. Učím se, slyším z dálky další houkání. Teta říká, že v centru je to normální, kousek je nemocnice.
Další houkačka. Asi nějaká větší bouračka. V průběhu večera jich je až dost. V noci ji slyším taky. Ráno
vstávám brzy, odjíždíme ze Smíchovského nádraží směrem na Beroun a Roztoky u Křivoklátu.
Nic zajímavého se neděje. Normální sobotní den. Z nádraží jdeme pěšky obcí, stavujeme se u rodičů,
poprvé vidím svou budoucí tchýni. Jdeme na chatu. Je zima, musíme topit v krbu, pouštíme rádio, ale spíše
chrastí, občas hraje nějaký hit. Ani tancovat se nedá. Musíme pro vodu ke Třem pramenům. Večer,
povídáme, popíjíme, hrajeme společenské hry, rádio už raději mlčí. Ráno uklízíme, odcházíme na vlak a
těšíme se na večerní diskotéku. Studentské kluby bývají plné, musíme urvat místo.
Přijíždíme metrem na Opatov, autobusem na kolej. Na vchodových dveřích nějaké letáky a STÁVKA. Co?
Nerozumíme. Chceme se bavit, rychle do gala. Ale diskotéka prý není. Byla zrušena. Nerozumíme. Jdeme
se přesvědčit do klubu. Vážně! Zklamání, ale bude příště… Zjišťujeme nějaké informace, nikdo nic moc
neví. Začíná se proslýchat, že se něco stalo v pátek se studenty na Národní třídě.
Je pondělí, jedu normálně na přednášky. Vystupuju na stanici Hlavní nádraží. Všímám si divně napsaných
letáků na zdech u výstupu. Ve škole je zrušeno vyučování. Pořád to nějak nechápeme, ve škole jsme celé
dopoledne prodiskutovali a snažili se zjistit více informací. Odpoledne se chystá něco na Václaváku. Co?
Ale proč ne? Moc jsem se, „frajerka“, neoblékla, ale nesmím přijít o zážitek. Překvapuje mne množství
lidí. Matně si vzpomínám, že jsme chodili od Muzea na pěší zónu. Kolem nás davy lidí. Celá promrzlá se
vracím na kolej, zítra se prý jde znovu.
Úterý 21.11. 1989
jedu do školy,
máme tam sraz a
pak
plánovaný
Václavák. Všude
davy lidí, nevím
přesně, ale asi
poprvé si všímám
fotky s neznámým
obličejem a řady
plastových štítů,
které drží černě
odění,
asi
policajti?
Černobílá
fotografie.
Lidi
jsou veselí, panuje
dobrá
nálada.
Vzpomínám si, že
z balkónu poprvé
promluvil Václav
Havel. Tehdy jsem
o něm moc nevěděla. Nějak mi už splývá, kdy co zaznělo při jaké demonstraci. A pak zvonění klíčema.
Často je bylo slyšet, když promluvil někdo jaksi „z duše“ davu a symbolizovaly konec doby, na jejíž
období mnozí nezapomenou. Ještě mi utkvěla v paměti píseň. Zazněla z úst Marty Kubišové a byla to
Modlitba pro Martu. Loni jste ji mohli slyšet tady v Roztokách při sázení Lípy republiky. Připomínali jsme
si 100. výročí založení Československa a také to bylo 17. listopadu. Bylo krásně a byla sobota.
Lenka Peterková

Foto: ofoceno z Mladého světa č. 51, ročník XXXI, strana 4-5
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Konec října a listopad v MŠ
Po zajímavém výletě na Emilovnu jsme si v MŠ povídali o lese a o stromech. Poznávali jsme stromy
listnaté a jehličnaté a jejich plody, také keře a houby. Ti starší se i učili nejběžnější stromy z lesa
pojmenovat a poznat. Zpívali jsme písničky a říkali si básničky o lese, hráli si na zvířátka z lesa i na
hejkala. Do lesa jsme se dokonce vypravili hledat Křemílka a Vochomůrku. Ti připravili cestu po
fáborcích. Děti po cestě plnily připravené úkoly o podzimu a o lese a zopakovaly si tak své vědomosti. Na
kraji lesa všichni Křemílka a Vochomůrku našli a za odměnu si každý mohl líznout povidel. Každá
skupinka si také do MŠ odnášela pěknou knížku o přírodě. Během října probíhala ve školce tvořivá soutěž
pro rodiče a děti na téma Křemílek a Vochomůrka. Školku nám zkrášlilo plno nápaditých a roztomilých
výrobků – obrázky skřítků, skřítci vymodelovaní nebo vyrobení z nejrůznějších materiálů, jejich pařezové
chaloupky, a dokonce i jedno sluníčko s Křemílkem i Vochomůrkou. Všichni, kdo doma něco s rodiči
vyrobili, byli odměněni. Rodičům děkujeme za spolupráci a doufáme, že si čas strávený s dětmi při výrobě
pěkné podzimní dekorace užili.
Starší děti se v listopadu vypravily do IS LČR na Křivoklát, kde pro ně lesník Ondra připravil naučný a
hravý program o lese a o stromech. Děti si se semínkem z bukvice zahrály na to, jak rostou stromy i na
lesní školku a hladová zvířátka. Z obrázků se dozvěděly, co všechno může být ze dřeva, procvičily si názvy
stromů, hledaly stejné listy nebo skládaly listy v dřevěné vkládačce. Poutavou formou se dozvěděly o lese
zase něco nového a mohly předvést, co všechno už o stromech vědí. Nakonec se všichni s radostí vydali do
stálé expozice o lese, kde mohli slyšet zvuky lesních zvířat, prohlédnout si vycpaná zvířátka i ptáčky, sbírat
do košíku jedlé houby, půjčit si lesní omalovánky, přiřazovat na magnetickém panelu části zvířat a jejich
potravu, nebo hledat strom podle kůry, listu a plodu. Děkujeme za pěkně připravený program a těšíme se
zase za rok. Domů jsme pak vyrazili pěšky přes Paraplíčko a mohli jsme si své nové znalosti procvičit
přímo v podzimním lese.
Začátkem listopadu jsme také nezapomněli oslavit Halloween. Do školky ten den chodila místo dětí různá
strašidla, čarodějnice nebo kočičky. Všichni se ostatním představili, takže se nikdo nebál. Povídalo se o
tom, co je to Halloween i Dušičky. Vyráběly se dýně, hrály se strašidlácké hry, zpívaly písničky o
strašidlech. Starší děti si vyzdobily
šatnu krásnými obrázky netopýrů.
Během listopadu jsme se také dostali
k povídání o podzimním počasí, ke
kterému patří i pouštění draků. Toto
téma se kromě rozhovorů o větru a dešti
hodilo i na procvičování tvarů a barev.
Ti starší si svého dráčka namalovali a ti
mladší si ho dokonce i vyrobili.
A protože se od začátku školního roku
učíme být dobrými kamarády, vydali
jsme se na návštěvu za našimi dalšími
kamarády do MŠ Městečko. Společně
jsme si pohráli, zazpívali, zacvičili si
v jejich malinké tělocvičně a domů
jsme se vydali pěšky, abychom zase
udělali něco pro své zdraví. Děti byly moc překvapené, když jsme se objevili na známém hřišti na
Křivoklátě. Jsme rádi, když můžeme společně poznávat blízké i vzdálenější okolí naší vesnice a děti z toho
mají radost. Delší cestu domů všichni pěkně zvládli, a i někteří rodiče byli překvapeni, jak mají šikovné
děti.
Blíží se advent, a my musíme pomalu začít přemýšlet, čím Vás na našich předvánočních vystoupeních
potěšíme. Tak na shledanou.
Foto: archiv školky
G.T.
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BYLI JSME V DIVADLE
„Hrdinů je vždycky málo,
sám se můžeš jedním stát,
stačí se jen nebát,
stačí mít někoho rád.“
Moto pohádky Oscara Wilda Šťastný princ vystihuje vlastně celý příběh. Je o světě chudých a bohatých, o
moci zlata, o vzácné schopnosti obětovat se, o soucitném srdci, o věrnosti i smrti.
Na výpravné inscenaci spolupracovalo kladenské Divadlo Lampion s týmem Divadla bratří Formanů.
Pohádka byla uvedena v červnu v Praze na Lodi Tajemství, původně byla určena pro rodiče s dětmi. Je
moc dobře, že teď na podzim ji na Kladně hrají pro školy.
Děj představení plný výborných výkonů herců, loutek a muzikantů děti odměnily dlouhotrvajícím a
intenzivním potleskem. Vyprodáno bylo do posledního místečka!
Druhý den jsme si o divadelním zážitku povídali a děti se snažily své dojmy vyjádřit krátce i písemně.
Tohle jsou reakce několika druháčků:
Líbil se mi šťastný princ, protože pomáhal chudým.
Vali
Nejlepší bylo, jak hezky zpívali. A jak hráli na nástroje. A jak ovládali tu loutku vlaštovky.
Šimon
Mně se nejvíc líbilo, jak šťastný princ pomáhal chudým lidem. A taky ta vlaštovka, která zůstávala
s princem.
Ami
Mně se nejvíc líbil ten meč. Protože mám meče rád.
Vojta
Líbily se mi pirátské vtipy. Protože mě rozesmály. Taky se mi líbila poletující vlaštovka. Protože byla
roztomilá.
Štěpán
Pro RL Zdena Janečková

STŘÍPKY ZE ŠKOLY
LASKAVEC – projekt ukončen – vrcholem byl prodej drobných výrobků s pejskovou tematikou – výtěžek
určen pro psí útulek – děkujeme rodičům za kytičkové dary!!!
POHÁDKOVÁ ŠKOLA – týden s pohádkami ve školní družině – překvapení: úžasné loutkové představení
paní asistentky Hanky – více o ŠD na www.zsroztoky.com
FANY A PES – kino Beroun – filmový animovaný příběh o přátelství, který se odehrává uprostřed Evropy
v roce 1989 – super!
PROJEKT „30“ – probíhá celý listopad – výstupy se průběžně připravují – písnička Časy se mění se
povedla, zdá se, že bude písní tohoto školního roku!
SPOLEČNÉ VÁNOČNÍ TVOŘENÍ – 26. 11. v naší mateřské škole – tvořit vánoční kreace budou rodiče
se svými dětmi – začínáme v 15.45!
JARMARK + ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH – 17. 12. - prodáváme v časech 10 – 11 a 13 – 15.30 hod.,
společné zpívání bude v 11 a ve 14 hodin – srdečně všechny zveme na předvánoční setkání!
ZJ

ZÁLOŽKA DO KNIHY
V průběhu měsíce října se děti z roztocké školy již po třetí zapojily do česko-slovenského projektu
„Záložka do knihy spojuje školy“. Společně vytvořily 100 záložek s názvem
„List za listem, baví mě
číst“ a vyměnily si je s dětmi z partnerské školy ze Slovenské republiky. Do projektu se zapojilo1163 škol
z České a Slovenské republiky s celkovým počtem 131889 žáků.
Naší partnerskou školou byla Základní škola s mateřskou školou Stred, v obci Zázrivá.
Květoslava Pokorná
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SVOZ ODPADŮ
Obec Roztoky prosí občany, aby již nekupovali kovové popelnice na svoz komunálního odpadu, a to
z důvodu plánovaného zavedení čipování svozovou firmou. Svozová firma preferuje plastové popelnice o
objemu 120 l. Každá popelnice bude označena nálepkou – známkou dle požadovaného typu četnosti svozu
a bude na popelnici nalepena po celou dobu životnosti popelnice. V případě poškození bude vydána
nálepka nová. Poplatek za svoz komunálního odpadu (známka) musí být uhrazen do 31.1.2020. Pokud
nebude uhrazen, neprovede svozová firma vývoz. Prodej známek bude probíhat od ledna a ceny na rok
2020 budou stanoveny vyhláškou Obce Roztoky do konce prosince. Ceny se budou navyšovat z důvodu
narůstajících cen svozů odpadů.
Staré jednorázové známky platí pouze do konce prosince 2019. Pokud jich máte více, je nutné je vyměnit
v kanceláři OÚ Roztoky, a to nejpozději do středy 18. 12. 2019. Od 20. 12. 2019 je již pokladna OÚ
uzavřena a od pondělí 23.12.2019 až do 1.1.2020 bude uzavřena celá budova OÚ Roztoky z důvodu
čerpání dovolené.
Od roku 2020 budou místo lepících jednorázových známek k dispozici jednorázové pytle pro svoz odpadů,
cena bude rovněž upravena vyhláškou, která bude zveřejněna na úřední desce obce.
Informace o svozu odpadů poskytla firma Marius Pedersen, a.s.
Upozorňujeme všechny občany, že v termínu 23.11.2019 proběhl poslední svoz pneumatik v rámci
odvozu nebezpečného odpadu. Nyní už nebude pneumatiky přijímat ani sběrný dvůr. Zpětný odběr
pneumatik
zajišťují
pneuservisy
a
odběrná
místa.
(např.
seznam
zde
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odber_pneu/$FILE/OODP-Seznam_MZO_pneu20191008.pdf)
Likvidaci pneumatik platíte v jejich pořizovací ceně. Obec Roztoky nebude již pneumatiky odebírat,
neboť jejich svoz na odběrná místa je pro obec finančně příliš nákladný.

VÝMĚNA KOTLŮ, KOTLÍKOVÉ DOTACE
Datum 1. září 2022 by si měli v kalendáři pořádně vyznačit všichni provozovatelé starších kotlů na pevná
paliva. Tímto dnem uplyne lhůta, do níž zákon o ochraně ovzduší nařizuje vyměnit kotle první a druhé
emisní třídy, které znečišťují ovzduší podstatně hůř než pokročilejší typy. Nejhorší dopady na zdraví
sousedů i širokého okolí mají kotle na hnědé uhlí. Uživatelům, kteří by po tomto datu kotel provozovali
načerno, hrozí pokuta 50000 korun. (převzato, zdroj: http://www.enviweb.cz/112098)
Více než 40 tisíc žádostí s požadavkem na 4,2 miliardy korun už dorazilo na krajské úřady od startu třetí
vlny kotlíkových dotací. Zájem o dotace dalece převýšil 3 miliardy korun, vyhrazené na kotlíkové dotace
pro letošní rok z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Ministerstvo životního prostředí vyšlo
vstříc poptávce občanů po dotacích na výměnu zastaralých kotlů v rámci třetí vlny kotlíkových dotací. Na
výměnu domácího vytápění uvolní dalších 1,5 miliardy korun z programu Nová zelená úsporám. Dotace
jsou určeny na žádosti, které kraje přijaly do tzv. zásobníků projektů. O peníze mohou kraje žádat Státní
fond životního prostředí ČR od 18. listopadu 2019. Dalších 380 milionů z prostředků Státního fondu
životního prostředí ČR putuje na kotlíkové půjčky, díky kterým si nový kotel mohou pořídit i rodiny zcela
bez úspor. (převzato, zdroj: https://www.mzp.cz/cz/news_20191113_finance-kotlikove-dotace)
16

PID – INTEGRACE RAKOVNICKA OD 15.12.2019
Od neděle 15. 12. 2019 bude
spuštěna I. etapa integrace
oblasti Rakovnicka, která
zahrnuje autobusové linky na
trase Praha – Stochov – Nové
Strašecí – Rakovník, a také
regionální linky v oblasti
přibližně mezi městy Kladno,
Beroun a Rakovník. Na
nových linkách bude platit
pásmový a časový tarif PID
s možností využití přestupních
jízdenek, časových kuponů, a
to jak v papírové tak i
elektronické podobě, včetně
možností
nákupu
jednorázového
jízdného
platební kartou u řidiče nebo
pomocí mobilní aplikace PID
Lítačka. Vedení linek se stane
jednodušší, přehlednější a provoz bude hlídán koordinačním dispečinkem.
Rakovník a Prahu nově propojí tři autobusové linky. Rychlíková linka 304, která pojede z Rakovníka přes
Nové Strašecí a Stochov, Slovanku přímo na Zličín. Cesta z Rakovníka na Zličín tak bude trvat pouhých
54 minut. Několik spojů v ranní špičce navíc pojede z Rakovníka přímo do Prahy a jízdní doba se tak ještě
zkrátí. Polovina spojů bude ze Zličína pokračovat přes Nemocnici Motol na Vypich. Bude tak umožněn
přestup na metro A a tramvajové linky 22 a 25. V ranní špičce bude linka jezdit každých 10–15 minut,
odpoledne pak každých 15 minut.
Mezi Rakovníkem a Prahou pojede také přes Nový Dům rychlíková linka 404, které nahrazuje linku
310613. Linka 404 zajišťuje mezi Rakovník a Prahou velmi rychlé spojení a doplňuje linky 304,
zejména pak o víkendu.
Další navržená linka 305 bude kromě spojení s Prahou zajišťovat i místní a regionální obsluhu. Její trasa
bude vedena z Rakovníka přes Lužnou, Lišany, Krupou, Krušovice, Řevničov, Nové Strašecí, Lány,
Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Doksy a Velkou Dobrou. Z Velké Dobré pojede linka 305 po dálnici
na Zličín. Všechny tyto obce nově získají velmi rychlé spojení s Prahou. Na linku 305 bude navázána také
řada regionálních linek, a díky tomu velmi rychlé spojení s Prahou získají prakticky všechny obce v
oblasti. V mimošpičkových obdobích a o víkendu je linka 305 proložena s linkou 304, vzniká tak
pravidelný a souhrnný interval pro spojení Rakovník – Praha.
V trase Kladno – Kamenné Žehrovice – Žilina – Lhota – Bratronice – Běleč – Zbečno pojede linka
555, vybrané spoje budou pokračovat do obce Újezd nad Zbečnem. Školní spoje v pracovní dny a dva
páry spojů o víkendu budou pokračovat ze zastávky Zbečno, Žel. st. dále na Křivoklát. Dojde také k lepší
obsluze školy Písky, vybrané spoje pojedou zároveň k základní škole Křivoklát. Ve Zbečně dojde
k dlouho požadovanému zlepšení návazností na vlaky linky S75, a to jak ve směru Rakovník, tak ve směru
Beroun.
Z Rakovníka bude vyjíždět i linka 577 v trase Rakovník – Nový Dům – Křivoklát – Nezabudice.
Nahradí linku B77, a to ve stejném rozsahu jako doposud.
V oblasti Křivoklátska vznikne nová linka 579, která pojede v trase Branov – Karlova Ves –Roztoky –
Křivoklát – Městečko – Velká Buková – Nezabudice. Linka nahradí současné linky 310202 a 310203.
V Křivoklátě budou vybrané spoje navázány na vlakové spoje linky S75 ve směru Rakovník. Zároveň
budou zachovány veškeré polohy školních spojů.
Převzato: Informační zpravodaj PID č. 19/2019, zkráceno pro potřeby Roztockých listů
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PŘECHOD TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ NA DVB-T2
Pokud se Vám v pravém horním rohu televizní obrazovky začal počínaje pátkem 1. listopadu objevovat
piktogram s vykřičníkem, znamená to, že se Vás patrně týká vypínání dosavadního pozemního vysílání,
a tedy přechod na nový, modernější vysílací standard DVB-T2. Už 27. listopadu se vypínají vysílače Praha
Cukrák a Praha Žižkov, ze kterých přijímají signál obyvatelé Prahy a středních Čech.
Od 1. listopadu se na Vašich televizních obrazovkách může objevit piktogram, který značí, že se Vás
nejspíše týká přechod na vysílací standard DVB-T2. Pokud jej vidíte, pak pečlivě sledujte lištu ve spodní
části obrazovky s aktuálními informacemi o časovém plánu ukončení dosavadního vysílání nebo si
prostudujte záložku Harmonogram vypínání na tomto webu.(https://www.ceskatelevize.cz/porady/1000000
0381-preladte-s-nami-na-dvb-t2/219254002160001/12358-harmonogram-vypinani/)
První vysílače budou vypnuty již na konci listopadu. Přepnutí ze standardu DVB-T na DVB-T2 bude
následně v jednotlivých regionech Česka pokračovat tak, aby v červnu po celém Česku vysílala Česká
televize již jen v novém standardu DVB-T2.
Zjistěte, ze kterého vysílače přijímá signál Vaše televize a který termín vypnutí dosavadního vysílání se
týká Vaší domácnosti! Informace o přijímači naleznete na webu Českého telekomunikačního úřadu, a to,
zda Vaše zařízení splňuje požadavky pro příjem DVB-T2, snadno ověříte na stránkách Českých
radiokomunikací. Případné další dotazy zodpoví Divácké centrum na čísle 2 6113 6113.
Harmonogram vypínání:
27. 11. 2019
Základní vysílače:
Název
StanovištěVypínaný kanál DVB-T
Praha

Cukrák 53

Praha - město Žižkov 53
Místní převáděče:
Název

Stanoviště

Beroun
Holoubkov
Chocerady
Jince
Kamýk nad Vltavou
Příbram
Příbram
Strašice
Zbiroh
Komárov

Vrch Děd
53
Dům č. p. 4
33
Komorní Hrádek
53
Nad hřbitovem
32
Kamýk n. V.
53
Kopec Praha
29
Březové hory
29
Obecní úřad Strašice 33
Základní škola
53
Vodojem Kleštěnice 29

Vypínaný kanál DVB-T

(převzato, zdroj: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000381-preladte-s-nami-na-dvb-t2/0/6747727-11-2019/, https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000381-preladte-s-nami-na-dvbt2/219254002160001/0/68502-piktogram-v-pravem-hornim-rohu-obrazovky-zbystrete-pravdepodobne-sevas-tyka-prechod-na-dvb-t2/)
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Výsledky zápasů
A- Tým
26.10.

TJR A – Sokol Janov

2.11.

Kolešovice - TJR A

1:3
2:6

Čumpelík
Vrábík 2,Čumpelík, Hruška, Pudil, Krůta V.

B- Tým
27.10.

Kounov - TJR B

7:1

Zoufalý

St. žáci - Berounsko
26.10. TJR – Komárov/Osek

0:3

-

2.11.

8:0

Jirásek 3, Barčot M. 2, Hamouz P. 2, Kovalsky M.

TJR – Zdice

Starší přípravka
27.10.

TJR - SKP Rakovník S

3.11.

SKP Rakovník M - TJR

10.11.

TJR – Tatran Rakovník

6:7
1:0
0:19

Hamouz J. 4, Makarský, Novák J.
-

FOTBALOVÝ ODDÍL TJ ROZTOKY, z.s. DĚKUJE VŠEM SVÝM FANOUŠKŮM,
SPONZORŮM A POMOCNÍKŮM ZA PODPORU V ROCE 2019
A PŘEJE VŠEM HEZKÉ SVÁTKY
A V NOVÉM ROCE 2020 SE NA VÁS TĚŠÍ V AREÁLU U JEZU TJR…
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