OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY

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.

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

místění kontejnerů na olej.
Oznamujeme, že v obci byly umístěny tři
nádoby na vysmažený kuchyňský olej.
Jedna je v Chaloupkách, další u Jednoty a třetí na
bytovkách. Použitý olej vhazujte pouze
v uzavřených PET lahvích.

U

ápis 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.

Z

prava cestičky na nádraží.
Sdělujeme, že byly upraveny některé části
cestičky na nádraží a na dalších úpravách,
zejména na novém posypu štěrkem a
vyrovnání sklonu, se bude pokračovat. Bohužel
není cestička v majetku obce, přesto se obec snaží
udržovat její schůdnost. Nově bylo upraveno
místo, kudy si zkracují cestu zahrádkáři. Prosíme
o neničení namáhavé práce našich techniků.

Ú

ápis do mateřské školy pro školní rok
2019/2020.
Zápis do mateřské školy ZŠ a MŠ
V Zahrádkách, Roztoky, se bude konat dne
7.5.2019 od 15:30 hod.

Z

P

S

latby a poplatky.
Upozorňujeme, že platby za pronájem
zahrádek měly být uhrazeny nejpozději do
31.1.2019.
Poplatky za pejsky je nutno uhradit nejpozději do
31.3.2019.

M

vozové dny tříděného odpadu.
Na základě sdělení firmy Marius Pedersen
a.s. informujeme, že plasty jsou v současné
době sváženy 1 x týdně, a to v úterý (měl by
přibýt ještě jeden svoz v letní sezoně, zřejmě
v pátek), papír se sváží 1 x týdně v pátek a sklo 1
x za 14 dnů v úterý, případně ve středu.

chůzka májovníků.
Organizační schůzka májovníků, kteří letos
dosáhnou 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

áje.
Letošní máje se budou konat v sobotu
11.05.2019 od 14:00 hod.
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

en otevřených dveří ZŠ a MŠ.
Dne 5.3.2019 se bude konat od 8:00 do
17:00 Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ
V Zahrádkách, Roztoky. V rámci této akce si
můžete prohlédnout školu, podívat se do
vyučování, navštívit družinu a popovídat si se
zaměstnanci školy. Více informací najdete
zde:
http://www.zsroztoky.com/files/19DENOTEV-EN-CH-DVE---2019.pdf

D

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

H
A

kustická zkouška.
Ve středu 6.3.2019 ve 12:00 hod bude
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Zápis č. 4/2019 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
6.2.2019 od 17:00 hodin v budově OÚ Roztoky.

Ing. Vladimír Melč si stěžoval, že permanentně
nedostává žádné pozvánky ani podklady pro
jednání v písemné podobě. Ostatní zastupitelé
namítli, že materiálů je velké množství a namísto
tisku jsou rozesílány elektronicky e-mailem. Petr
Dvořák se zeptal, jakým způsobem si pan Melč
přeje doručovat písemnosti. Vladimír Melč
odkázal na to, že tyto formality jsou dány
zákonem a je potřeba jej dodržovat. Roman Texl
navrhl, aby do jednacího řádu byl doplněn bod,
aby všichni zastupitelé byli povinni dodat svoji emailovou adresu, na kterou jim bude vše potřebné
doručováno. Vladimír Melč poukázal na chybné
datum schválení jednacího řádu, Lenka Peterková
se omluvila za překlep a sdělila, že jednací řád
bude opraven. Dále přečetla navržený program
pro jednání zastupitelstva, jak byl zveřejněn na
pozvánce:

Přítomní zastupitelé: 6
Ing. Lenka Peterková, RNDr. Petr Dvořák, Lenka
Egertová, Ing. Vladimír Melč, Roman Texl, Mgr.
Tomáš Vostatek
Omluvení zastupitelé: Mgr. Lucie Jedličková,
Martin Mikovec, Eva Bednaříková
Počet přítomných občanů: 19
Zapisovatel: RNDr. Petr Dvořák
Ověřovatelé zápisu: Lenka Egertová, Roman
Texl
1. Zahájení, schválení programu jednání
Jednání zahájila starostka obce Ing. Lenka
Peterková v 17:09 a řídila průběh jednání.
V úvodu přivítala
všechny přítomné
a
konstatovala, že je přítomno 6 z 9 zastupitelů
a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starostka
uvedla, že dnešní jednání zastupitelstva bylo
svoláno na základě pozvánky, která v souladu se
zákonem o obcích byla zveřejněna po dobu 7 dnů
na úřední desce a na internetu. Upozornila, že
z jednání je pořizován zvukový záznam.

Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Projednání dodatku smlouvy o poskytnutí
dotace pro Okresní pečovatelskou službu
NS
5. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace
pro TJ Roztoky
6. Projednání poskytnutí darů, dotace
z rozpočtu obce – na dopravu dítěte do
speciální školy, Varhany pro Chrám Sv.
Víta, Čistá Berounka
7. Projednání realizace přeložky vedení VN a
realizace stavby multifunkčního hřiště
8. Pozemkové záležitosti
9. Kontrola hospodaření a rozpočtová
opatření
10. Zpráva finančního výboru
11. Konkurz na ředitele školy - jmenování
členů do konkurzní komise za zřizovatele
12. Různé
13. Podněty a náměty občanů
14. Diskuze
15. Závěr
Návrh usnesení:

Ing. Vladimír Melč v se v úvodu odvolal na
schválený jednací řád zastupitelstva a upozornil,
že ve lhůtě 5 dnů před jednáním zastupitelstva
nedostal pozvánku ani materiály a tím dochází již
5. rokem k porušování bodu 4 a 5 jednacího řádu,
a že nedostal ani pozvánku na pracovní schůzku
zastupitelstva.
Navrhl
toto
usnesení:
„Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce
Roztoky, aby řádně a neodkladně požádala odbor
veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva
vnitra České republiky o provedení kontroly
z důvodu
dlouhodobého
a
účelového
nerespektování zákona o obcích a jednacího řádu
obce Roztoky starostkou obce Roztoky. Za
zastupitelstvo obce se této kontroly zúčastní
Ing. Vladimír Melč a doporučuji, aby tam byla
pozvaná i Mgr. Lucie Jedličková, protože se bude
určitě jednat i o konkurzním řízení na ředitele
školy a bylo by dobré projednat i tuto záležitost.“

Usnesení č. 2019/02/06 – 1: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje program tohoto jednání.

Starostka Ing. Lenka Peterková dala hlasovat o
schválení navrženého usnesení.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
se 0

Výsledek hlasování : Pro 1(Melč)
Proti 4
Zdržel se
1 (Egertová)

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Usnesení nebylo schváleno.
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Zdržel

2. Určení ověřovatelů zápisu

školy. Byl odeslán návrh dohody o vzájemném
zápočtu závazků a pohledávek se společností a
Enes spol. s r.o., schůzka neproběhla. Tomáš
Vostatek jednal s paní Růžičkovou ve věci
záměru odkoupení pozemků, paní Růžičková
pozemky nemá v úmyslu prodat. Vladimír Melč
namítl, že nemělo jít o odkup pozemků, ale
o jednání uložení sítí v jejích pozemcích. Tomáš
Vostatek uvedl, že paní Růžičková tyto záležitosti
řešit nechce. Lenka Peterková dále sdělila, že má
nabídky od čtyř pořizovatelů na územní plán.
Proběhlo také jednání o odkupu veřejného
osvětlení
a o dodávce
energie,
současný
provozovatel odmítl obci odprodat veřejné
osvětlení, ale bude ještě požádáno o osobní
schůzku. Dále je objednána inspekce dvou
obecních můstků, bude realizována po zimě.
Lenka Egertová namítla, že částka 1 mil Kč za
opravu jednoho z můstků je velká, Roman Texl
řekl, aby auditor zkontroloval všechny můstky
v majetku obce. Lenka Peterková uvedla, že bec
má v majetku pouze 2 můstky, na které objednala
prohlídku. Mostek u Krausů v seznamu není, ale
obec má v úmyslu záležitost řešit.
Petr Dvořák nadnesl myšlenku, aby v druhé
polovině noci, např. od 00 do 05 hod by svítila
jen menší část pouličních lamp. Lenka Peterková
řekla, že se platí paušál a naší obci by to
nepřineslo úsporu peněz. V souvislosti s blížící se
novou smlouvou s ČEZ by mohlo dojít k úpravě
výše hrazené částky. Dále uvedla, že je zažádáno
o zpracování projektu na osvětlení na silnici od
transformátu k nádraží.

Lenka Peterková navrhla jako ověřovatele zápisu
z dnešního jednání Lenku Egertovou, Romana
Texla a zapisovatelem Petra Dvořáka.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2019/02/06 – 2: Zastupitelstvo obce
Roztoky určuje ověřovateli zápisu paní Lenku
Egertovou
a
pana
Romana
Texla
a zapisovatele pana Petra Dvořáka.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Kontrola usnesení
Lenka Peterková požádala Romana Texla, aby
podal zprávu. Roman Texl zmínil úkol starostce
z minulého zasedání, zajistit do dnešního
zasedání zastupitelstva obce minimálně 3 nabídky
od právníků na právní zastupování obce včetně
cenové nabídky a referencí, a požádat o reference
právníka pana Matouška. Lenka Peterková
sdělila, že úkol stále trvá, pan Matoušek zatím
reference nepředložil. Teprve až je předloží,
budou vyzváni další právníci. Roman Texl se
zeptal, v jakém stavu je jednání s ČEZ ve věci
dalšího postupu realizace multifunkčního hřiště.
Lenka Peterková sdělila, že schůzka se zástupci
ČEZ proběhla, od poskytovatele dotace byla
prodloužena realizace projektu do 31. 10. 2019.
Roman Texl se dále zeptal na podmínky a sankce
při odmítnutí dotace a možnosti vypovězení
smlouvy
s dodavatelskou
firmou.
Lenka
Peterková řekla, že sankce od MMR nejsou žádné
a ve smlouvě se zhotovitelem nejsou zakotveny
ve smlouvě. Vyhotovení zprávy o statice stropů
(OÚ) od projektanta a zajištění dodatečného
posudku proběhlo. Žádost o dotaci na
rekonstrukci OÚ - zateplení byla podána
31. 1. 2019. Byla podepsána smlouva o
zpracování projektu za účelem získání dotace
s firmou Erste Grantika. Byla podepsána smlouva
o poskytnutí dotace pro ČMS SDH Roztoky pro
rok 2019. Byla vyhotovena veřejnoprávní
smlouva na poskytnutí dotace pro TJ Roztoky a
bude projednávána na dnešním zasedání
zastupitelstva. Bylo požádáno o přeložku vedení
VN, smlouva s ČEZ Distribuce zatím podepsána
nebyla, je nutno věc projednat na dnešním
zastupitelstvu. Byla podána přihláška na adresu
Sdružení místních samospráv ČR. Bylo vyhlášeno
výběrové řízení na ředitele/ku roztocké základní

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2019/02/06 – 3: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí kontrolu usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Vladimír Melč se ptal, jak je to s projektem na
rekonstrukci OÚ. Lenka Peterková uvedla, že
byla prověřena statika budovy, stropů. Vladimír
Melč
zdůraznil,
že
koncepce
projektu
rekonstrukce je špatná. Uvedl řadu námitek,
nejvíce zdůrazňoval nosnost stropů; v novém
statickém posudku je zapsáno, že současná
nosnost trámů stropu je 234 kg/m2, ale podle
normy musí mít nosnost 400 kg/m2 a potvrdilo se
tím, že projekt nebyl správně zpracován.
Současná nosnost je nevyhovující a hrozí propad
4

stropu při větším zatížení. Varoval, že stropy je
nutno předělat a že je to podstatná věc, kterou
starostka přechází. Zeptal se starostky, jestli tedy
bude projekt na rekonstrukci OÚ přepracován,
nebo zda bude rekonstrukce realizována podle
stávajícího projektu. Lenka Peterková na to řekla,
že projekt bude přepracován na základě posudku
z minulého týdne, bude zohledněn nový posudek
statiky. Vladimír Melč odmítá umístění archivu
na půdě a umístění kůlny a kotce za budovou OÚ
a parkovacích míst před budovou. Projekt označil
za příliš drahý a znovu důrazně sdělil, že
nevyhovuje statika stropů budovy a že je nutno
projekt přepracovat. Roman Texl upozornil, že
ještě proběhne schůzka s projektantem a bude
možno projednat a zapracovat změny.

předloženého návrhu s TJ Roztoky, z.s., se
sídlem Areál TJ – U jezu, Roztoky 239, 270 23
Křivoklát, IČO 47012676, na poskytnutí
neinvestiční dotace pro rok 2019 ve výši 250
000,-Kč. Návrh smlouvy je součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. Projednání poskytnutí darů, dotace
z rozpočtu obce – na dopravu dítěte do
speciální školy, Varhany pro Chrám Sv. Víta,
Čistá Berounka
Lenka Peterková uvedla, že dar na dopravu dítěte
do speciální školy nebyl v září 2018 schválen,
požadavek od matky přišel znovu po zvolení
nového zastupitelstva. Matka dítěte vyčíslila
náklady na 189 Kč denně. Po krátké rozpravě se
zastupitelé vyjádřili, že obec finanční podporu
poskytne ve výši 190,- Kč/den.

4. Projednání dodatku smlouvy o poskytnutí
dotace pro Okresní pečovatelskou službu Nové
Strašecí
Lenka Peterková uvedla, že pečovatelská služba
zajišťuje sociální služby pro několik občanů
Roztok. V roce 2018 byl příspěvek 132 000 Kč,
po provedeném vyúčtování byl zjištěn přeplatek
10 084,20 Kč, který bude formou zápočtu vrácen
do rozpočtu obce. Pro rok 2019 byla vypočítána
dotace 121 000 Kč.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2019/02/06 – 6: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje finanční dar pro paní
Zuzanu Fraňkovou, trvale bytem Roztoky 132,
270 23 Křivoklát na dopravu jejího syna
Davida do Základní školy pro žáky se
specifickými poruchami chování na Zlíchově
do maximální výše 190 Kč/den. Částka bude
proplacena měsíčně po předložení potvrzení
školy o počtu dní, které daný měsíc David ve
škole absolvoval. Počínaje měsícem únor 2019.
O poskytnutí daru bude sepsána darovací
smlouva.

Návrh usnesení:
Usnesení č. 2019/02/06 — 4: Zastupitelstvo
schvaluje finanční dotaci 121 000 Kč na rok
2019 pro Okresní pečovatelskou službu,
o. p. s.,
IČO 276 411 63.
Dotace
bude
poskytnuta na základě dodatku 12 ke smlouvě
o poskytnutí dotace na pečovatelskou službu ze
dne 15. 2. 2017, a to ve 4 splátkách po
30 250 Kč
za
čtvrtletí.
Na
základě
předloženého vyúčtování za rok 2019 bude
nevyčerpaná částka vrácena, nebo bude
zaplacen nedoplatek za poskytované služby.

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Lenka Peterková sdělila, že probíhá finanční
sbírka na svatovítské varhany a můžou se připojit
i Roztoky. Lenka Egertová řekla, že bychom měli
věnovat malou částku. Vladimír Melč navrhuje,
abychom na varhany nepřispívali a danou
finanční částku dali na rekonstrukci OÚ. Petr
Dvořák zmínil e-mail Dagmar Pavlíčkové a
poukázal, že lepší by bylo přispět na její
pedagogické aktivity a podpořit ji. Závěrem
diskuse je, že obec Roztoky nepřispěje na
svatovítské varhany.
Lenka Peterková připomněla akci Čistá
Berounka. V roce 2018 obec na tuto akci
nepřispěla. Navrhuje přispět částkou 5000 Kč.
Petr Dvořák se zeptal, jak přispívají jiné obce,

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace pro
TJ Roztoky
Lenka Peterková uvedla, že k návrhu nedostala
žádné připomínky a navrhla usnesení:
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2019/02/06 – 5: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje veřejnoprávní smlouvu dle
5

kterých se akce dotýká. Lenka Peterková uvedla,
že přispívají částkami do 5000 Kč. Tomáš
Vostatek navrhuje dát nižší částku. Lenka
Peterková řekla, že na akci je problém peníze
sehnat a je možné, že by se už napříště nekonala.
Návrh usnesení:

Navrhované hřiště nemusí mít evropské
parametry a nezáleží na tom, zda bude o pár
metrů užší. Měli bychom opustit myšlenku hřiště
za 7 milionů, udělejme jej menší a levnější,
nedělat přeložku a peníze využít účelněji. Občan
naopak hřiště hájí, že bude mít dobré využití.
Lenka Egertová navrhuje, abychom schválili
projekt přeložky, zatím ne přeložku samou.
Tomáš Vostatek požádal pana Melče, aby uváděl
skutečné náklady obce na hřiště, neboť jsou
zásadní. Obec nechtěla nikdy investovat přes 7
mil. Kč ze svého rozpočtu. Obec by po obdržení
dotace vynaložila cca 3 mil. Kč ze svého rozpočtu
a 4,5 mil. Kč by byla dotace. Lenka Peterková
hájila svou aktivitu na získání dotace. Vladimír
Melč upozornil, že ke hřišti se zřídí osvětlení a to
se bude muset udržovat. Měli bychom být řádní
hospodáři a znovu opakoval, že peníze se mají
využít na tělocvičnu. Navrhl předělat projekt
hřiště na menší, nedělat přeložku, případně
přeložku realizovat později. Tomáš Vostatek
požádal paní Bulantovou, aby se k problematice
také veřejně vyjádřila. Realizace hřiště do značné
míry závisí na postupech ČEZu. Pan Remiš do
diskuze vnesl nový pohled na vedení elektrické
sítě v obci. Zmínil řešení, které by umožnilo vést
elektřinu jiným okruhem. Paní starostka přislíbila,
že tuto možnost prověří. Lenka Egertová navrhla
realizovat přeložku, ale menší hřiště. Paní
Bulantová řekla, že nyní je možno udělat menší
hřiště a později jej třeba rozšířit. Vladimír Melč
zdůraznil, že střecha tělocvičny je časovaná
bomba a upřednostnil by opravu střechy před
realizací hřiště. Lenka Peterková navrhla závěr
z rozpravy: Obec prověří možnosti přeložky tak,
aby to přineslo užitek pro další aktivity, se
kterými se v obci počítá, zejména týkající se
výstavby nových domů. Zastupitelstvo se
dohodlo, že nebude hlasovat o provedení
přeložky. Než proběhne jednání s ČEZem,
nebude obec odříkat dotaci.

Usnesení č. 2019/02/06 – 7: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje finanční dar 5000 Kč pro
Rakovnicko. o. p. s., Lubenská 2250, 269 01
Rakovník, IČO 28238435 na akci Čistá
Berounka 2019. K poskytnutí dotace bude
uzavřena darovací smlouva.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
7. Projednání realizace přeložky vedení VN a
realizace stavby multifunkčního hřiště
Lenka Peterková informovala o schůzce části
zastupitelů s představitelem ČEZu, se kterým se
projednávalo přeložení VN vedení kvůli výstavbě
multifunkčního hřiště.
Vladimír Melč požadoval mapové nebo náčrtové
znázornění přeložky. To není k dispozici, pan
Melč tento přístup zkritizoval. Cena přeložky by
byla 2 mil Kč a je to drahé.
Lenka Peterková řekla, že musíme rozhodnout,
zda realizovat přeložku a následně multifunkční
hřiště, anebo nerealizovat přeložku a následně
vybudovat menší hřiště. Vymístěním VN vedení
by bylo v budoucnu možno prostor více
upravovat a modifikovat. Pokud by VN vedení
zůstalo na svém současném místě, musí být
dodrženo ochranné pásmo 7 m od vedení.
Občan se ptal, kdo se o prostor bude starat. Lenka
Peterková sdělila, že ČEZ musí vést nová vedení
po veřejných prostorech. Lenka Egertová i
Roman Texl jsou pro to, aby hřiště bylo
každopádně vybudováno, třeba i v menším
rozsahu. Tomáš Vostatek se zeptal, zda přeložka
bude mít i jiné dopady nebo využití. Vladimír
Melč se zeptal, kde bude koncový podpěrný bod.
Lenka Peterková na to odpověděla, že se to ještě
neví, že to bude řešit teprve projekt. Vladimír
Melč proto navrhuje přeložku vůbec nerealizovat
a dané peníze věnovat na rekonstrukci tělocvičny.
Hřiště v Křivoklátě i u hotelu Roztoky jsou málo
využívaná. Petr Dvořák namítá, že hřiště je sice
dobré, ale peníze na něj jsou neúměrné a nemyslí
si, že hřiště bude významněji využíváno.
Občan řekl, že se bavíme o využití pro všechny.
Vladimír Melč připomíná, že herní prostory pro
děti na sídlišti jsou zdrojem hluku a lidé si stěžují.

8. Pozemkové záležitosti
Lenka Peterková popsala, jak probíhá nový
projekt vedení NN v lokalitě Zlejcina. Dále
zmínila pozemek na Karlově, kde je potřeba
provést přesun vedení kabelu z pozemku obce na
druhou stranu komunikace. Vladimír Melč žádá
grafický podklad. Je k dispozici obrázek, který je
ale podle pana Melče nedostačující.
Návrh usnesení:
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Usnesení č. 2019/02/06 – 8: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje provedení stavby - uložení
kabelu na pozemku p.č. 469/30 v k.ú. Roztoky
u Křivoklátu, které bude provedeno protlakem
na pozemek p.č. 467/73.

13.600,- Kč § 2310 pitná
voda (provoz)
100,-

Kč

§

3314

knihovna (provoz)
9.700,- Kč § 3722 sběr a
svoz kom.odpadů

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0

16.350,-

Kč

§

6112

zastupitelstvo.
Ostatní převody v rámci paragrafů.
Návrh na usnesení:

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Lenka Peterková sdělila, že Jednota k záměru
rekonstrukce prodejny Coop požádala o schválení
umístit stavbu. Vladimír Melč navrhuje ponechat
tuto věc na příští jednání. Argumentuje
nedostatkem
informací,
není
k dispozici
energetická bilance. Na pozemku za Coopem má
být umístěna trafostanice, po realizaci stavby
Coopu bude v prostoru málo místa. Trafostanice
je zbytečná, v současnosti je potřeba menší příkon
pro kotelnu a školku. Požádal přítomného pana
Remiše o vyčíslení spotřeby energie. Kritizoval
odprodej části pozemku Jednotě. Zdůraznil, že
pozemek je pro obec cenný. Lenka Peterková
řekla, že si vyžádala podklady a posudek
k potřebě zřízení trafostanice od technika pana
Brožka z ČEZu. V posudku je řečeno, že nelze
využít stávající elektrorozvod a předpokládá se
zvýšený odběr elektřiny, proto je trafostanice
potřebná. Vladimír Melč opakoval, že chybějí
údaje o současné a budoucí spotřebě elektřiny a
zpochybnil, že dojde ke zvýšení energetické
náročnosti. Tomáš Vostatek podotkl, že
argumenty, které v diskuzi pan Melč vznesl, by
mohly být pro obec prospěšné, ale posudek
odborné firmy má velkou váhu. Vladimír Melč
namítl, že není možné, aby nová technologie ve
školce přinesla zvýšení příkonu, odporuje to
moderním trendům a nám by to přineslo vyšší
náklady např. za jističe; měli bychom se chovat
hospodárně.
K tomuto bodu nebylo usnesení.

Usnesení č. 2019/02/06 – 9: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí rozpočtové opatření č.
17/2018, které je přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
10. Zpráva finančního výboru
Lenka Egertová přednesla zprávu. Finanční výbor
se sešel 23. 1. 2019, zápis dostali zastupitelé emailem. Kontrola faktur byla bez chyb. Vladimír
Melč sdělil, že se mu nelíbí, že v zápisu je
uvedeno, že nákup PHM, kde fakturace
nekoresponduje s knihou jízd, tak není možno
uvést, že kniha jízd je vedena řádně. Lenka
Peterková sdělila, že na kartu CCS jsou
nakupovány PHM nejen pro auto, ale pro všechny
prostředky, např. sekačky nebo traktůrek. Lenka
Egertová řekla, že jízdy jsou vedeny řádně, je
však chybou programátora nedokonalý software
knihy jízd. Lenka Egertová řekla, že náprava
bude zjednaná.
Vladimír Melč navrhl, aby zastupitelstvo zařadilo
do programu příští kontroly prověření realizace a
financování stavby budovy IZHS na základě
informací poskytnutých starostkou obce a
zastupitelem panem Melčem. Lenka Egertová
mínila, že tato kontrola nic nového nepřinese.
Vladimír Melč uvedl, že budova IZHS byla
relativně
levná
vzhledem
k záměru
multifunkčního hřiště a zastupitelstvo by se tím
mělo zabývat. Starostka dala hlasovat o návrhu na
usnesení:
Návrh usnesení:

9. Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
9. 1. Hospodaření obce
Lenka Peterková uvedla, že příjmy za rok 2018
byly 20 285 095,57 Kč, výdaje 11 782 694,48 Kč.
Stavy účtů obce k 6. 2. 2019 jsou:
ČS
9 654 233,42Kč
ČNB
13 100 467,47 Kč.

Usnesení č. 2019/02/06 – 10: Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí zprávu
finančního výboru č. 2/2019 z kontroly konané
dne 23. 1. 2019.

9. 2. Rozpočtové opatření na vědomí

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0

Převod částky:
39.750,- Kč z § 2292 - dopravní obslužnost na:

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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Dále Vladimír Melč navrhl toto usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá finančnímu výboru
zařadit do programu příští kontroly prověřit
realizaci a financování stavby budovy IZHS na
základě informací poskytnutých starostkou obce a
zastupitelem panem Melčem, navrhuji účast
zastupitelky paní Jedličkové.

Na minulém zasedání zastupitelstva ZO
schvalovali v usnesení č. 2018/12/12 – 12 podání
žádostí o dotaci na projekt rekonstrukce obecního
úřadu. Formulaci usnesení nelze použít pro
podání žádosti o dotaci na MMR, kterou bychom
měli podat do konce února.
Vladimír Melč se zeptal, zda části kolem budovy
OÚ jsou mimo dotaci. Lenka Peterková
odpověděla, že do projektu je možno zahrnout
všechny věci, které se netýkají zateplení a všeho
mimo budovu. Na to je možno požádat o dotaci
ve výši až 70 %. Vladimír Melč podmínil podání
žádosti úpravou projektu dle nového statického
posudku. Domnívá se, že tato úpravu bude velmi
nákladná.
Návrh usnesení:

Výsledek hlasování: Pro 1 (Melč) Proti 3
(Peterková, Texl, Egertová) Zdržel se 2 (Dvořák,
Vostatek)
Usnesení nebylo schváleno.
Lenka Peterková požádala finanční výbor o
porovnání výnosů z přímého sběru papíru, který
provádí škola, s přínosem, pokud bychom měli
v obci nádoby na papír, a pak obdrželi od
společnosti EKO-KOM prostředky za zpětný
odběr.

Usnesení 2019/02/06 – 12: Zastupitelstvo obce
Roztoky ukládá starostce obce nechat
přepracovat projekt v souvislosti s novým
statickým posudkem a tento projekt použít pro
podání dotace.

11. Konkurz na ředitele školy, jmenování členů
do konkurzní komise za zřizovatele

Výsledek hlasování: Pro
5
Zdržel se
1 (Melč)

Lenka Peterková uvedla, že konkurz na ředitele
ZŠ a MŠ Roztoky byl vyvěšen na úřední desce.
Obec nominuje 2 členy do konkurzní komise.
Lenka Egertová navrhuje paní Jedličkovou a
Peterkovou. Vladimír Melč navrhuje paní
Bednaříkovou a Jedličkovou. Petr Dvořák se ptal,
kolik lidí má komise. Lenka Peterková sdělila, že
komise je 7členná, obec tam je zastoupena dvěma
lidmi. Paní Bednaříková o tuto funkci nemá
zájem.

Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Dále bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Usnesení 2019/02/06 – 13: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje podání žádosti o poskytnutí
dotace na projekt „Rekonstrukce obecního
úřadu v Roztokách“, a to v rámci výzvy č.
1/2019/117d8210 vyhlášené Ministerstvem pro
místní rozvoj (program Podpora rozvoje
regionů 2019+, podprogram Podpora obnovy a
rozvoje
venkova,
DT117d8210E
–
rekonstrukce a přestavba veřejných budov).
Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostku k
provedení úkonů souvisejících s podáním
žádosti.

Usnesení č. 2019/02/06 — 11: Zastupitelstvo
obce Roztoky nominuje Lenku Peterkovou
a Lucii Jedličkovou za členy konkurzní komise
v konkurzu na obsazení pozice ředitele/ky PO
ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky.
Výsledek hlasování: Pro
(Melč) Zdržel se
0

5

Proti 0

Proti 1

Výsledek hlasování: Pro 5
Zdržel se
1 (Melč)

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
12. Různé

Proti 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Lenka Peterková zmínila, že minulý týden byly
podány dvě žádosti o dotaci na MŽP do výzvy č.
100. Jedna žádost byla na zateplení budovy OÚ
druhá na financování vzduchotechniky pro
projekt rekonstrukce kuchyně v MŠ.
Dále byla stažena žádost o dotaci na financování
projektu MVN u hasičárny v Chaloupkách.
V požadavcích bylo předložit platné stavební
povolení, které nebylo dosud vydáno.

12. 1. Kronikář
Lenka Peterková sdělila, že pan Tomáš Bednařík
ukončil ke konci roku 2018 činnost kronikáře.
Novým zájemcem je pan Lukáš Pech. Kronikář
pracuje na základě dohody o pracovní činnosti.
Lukáš Pech byl přítomný mezi občany, stručně se
představil a nadnesl, jakým způsobem chce
kroniku vést. Lenka Peterková veřejně
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poděkovala panu Bednaříkovi za vykonanou práci
a ocenila zájem pana Pecha. Vladimír Melč se
ptal, proč pan Bednařík skončil. Lenka Peterková
oznámila, že důvod nesdělil.
Návrh usnesení:

Duben - přednáška o bydlení a zdravém životním
stylu
9. a 10. 4. – Cirkus Happy Kids
6. 4. - zapojení obce do úklidu „Ukliďme Česko“
27. 4. – Čistá Berounka – pevný termín
11. 5. – Staročeské Máje, májová zábava – hraje
Kastelán – pevný termín
25. 5. – běh ke Třem pramenům
1.-2. 6. – Dětský den
9. 6. – Koncert sólistů České filharmonie
v Kostele Sv. Petra v Křivoklátu

Usnesení č. 2019/02/6 – 14: Zastupitelstvo obce
Roztoky souhlasí se jmenováním nového
kronikáře pana Ing. Lukáše Pecha. Kronika
bude nadále vedena elektronicky.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

13. Náměty a podněty občanů

12. 2. Obecně závazné vyhlášky obce o nočním
klidu a o stanovení podmínek pořádání a
průběhu akcí typu technoparty

Pan Rajtr poděkoval hasičům a občanům, kteří se
zúčastnili brigády na rybníčku za hasičárnou.
Tomáš Vostatek rovněž poděkoval a vyjádřil
politování, že mohlo přijít víc spoluobčanů, jenže
akci vyhlašoval rozhlasem, který ale fungoval jen
u OÚ. Vladimír Melč se zeptal, kolik úprava
rybníčku stála. Tomáš Vostatek k tomu uvedl, že
šlo o práci, kterou si nikdo neúčtoval.
Občan se zeptal, jak to bude s obecním
rozhlasem, který není všude slyšet. Lenka
Peterková řekla, že rekonstrukce rozhlasu
proběhne, až se oteplí a že to bude řešeno.
Občan p. Jirásek se ptal, jak to bude s kuchyní, že
se doslechl, že kuchařkám budou sníženy
pracovní úvazky. Paní Bulantová věc vysvětlila,
že není zájem snižovat úvazky, i když se snižuje
počet dětí. Lenka Peterková k tomu dodala, že se
hledá další odbyt vyhotovených jídel.
Paní Kaftanová a pan Jirásek zmínil, že u
bytovky 186 a 213 jsou nefunkční pouliční
lampy. A dále, že při pěšince k nádraží je jeden
špatně schůdný úsek. Paní Bulantová řekla, že
kolem školních budov dali zákaz vstupu kvůli
možnosti sklouznutí sněhu, a jestli by se to dalo
vyřešit i v rámci obce, aby nedošlo k úrazu.
Lenka Peterková řekla, že toto je obtížně
řešitelné, možná se dají vyzvat hasiči, aby sníh ze
střechy odstranili.
Pan Čech se ptal, zda je možno nahradit solární
lampy pouličními světly. Lenka Peterková k tomu
sdělila, že již vlastníka veřejného osvětlení
společnost ČEZ Energetické služby s.r.o. s
požadavkem na zřízení nových lamp směrem
k nádraží oslovila.

Lenka Peterková sdělila, že zástupce Policie ČR
se na obec Roztoky obrátil ve věci projednání
možného schválení OZV o nočním klidu a akcích
typu technoparty. Některé obce využily možnosti
a v průběhu roku stanovily výjimku na posun
nočního klidu na pozdější dobu, než ukládá
zákon. Jedná se však o akce, které jsou
pravidelné, mají vždy podobný termín konání a
jsou veřejné. Taktéž u akcí typu technoparty pak
OZV stanovuje pravidla jejího konání a
dodržování nočního klidu.
Lenka Egertová namítla, že nemá cenu takovouto
vyhlášku stanovovat, protože se musejí stanovit
pevné termíny výjimek. Lenka Peterková sdělila,
že zatím si nikdo nestěžoval na rušení klidu např.
při koncertech.
Zastupitelé vyjádřili nesouhlas s aktivací takovéto
vyhlášky.
12. 4. Změna jednacího řádu
Lenka Peterková uvedla, že bude uvedena změna
v jednacím řádu a ten bude následně vyvěšen.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 2019/02/06 – 15: Zastupitelstvo
obce Roztoky souhlasí s vyvěšením jednacího
řádu s opraveným datem usnesení o jeho
schválení.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
12.5. Ostatní informace

14. Diskuze

Akce:
12. 3. – přednáška s maratonskou běžkyní –
pevný termín

Zastupitelé a občané při jednání volně přešli do
diskuze v bodě č. 14.
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15. Závěr

starostce požádat ČEZ energetické služby
s.r.o. o schůzku týkající se veřejného
osvětlení do 20.3.2019
- plnění dlouhodobých úkolů probíhá
Starostka ukončila jednání ve 20:35h.
-

Závěr z jednání zastupitelstva obce Roztoky na
veřejném zasedání konaném dne 12. 12. 2018:
ZO schvaluje:
- program jednání
- ověřovatele zápisu a zapisovatelku
- dodatek smlouvy o poskytnutí dotace pro
Pečovatelskou službu Nové Strašecí
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace pro TJ Roztoky
- finanční dar pro matku na dopravu dítěte
do ZŠ pro žáky se specifickými poruchami
chování ve výši 190,- Kč/den
- finanční dar 5.000,- Kč pro Rakovnicko
o.p.s.
- provedení stavby uložení kabelů na
pozemku p.č. 469/30 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu
- podání žádosti o dotaci na MMR na
projekt „Rekonstrukce obecního úřadu
v Roztokách“
s podmínkou
opravy
projektu

Předpokládaný termín následujícího veřejného
zasedání zastupitelstva byl stanoven na 20.3.
2019 od 17.00h v zasedací místnosti v budově
OÚ.
Dne: 6.2. 2019
Zapsal: RNDr. Petr Dvořák
Ověřovatelé zápisu:
Lenka Egertová
Roman Texl
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.

ZO nominuje:
Lenku Peterkovou a Lucii Jedličkovou za
členy konkurzní komise
ZO souhlasí:
-

s jmenováním nového kronikáře pana Ing.
Lukáše Pecha
- s opravou usnesení a novým vyvěšením
Jednacího řádu ZO
ZO bere na vědomí:
-

kontrolu usnesení ze zasedání 12.12.2018
informaci o stavu účtů k 6.2.2019
rozpočtové opatření č. 17/2018
zprávu o výsledku kontroly finančního
výboru
ZO ukládá:
-

-

-

-

-

starostce sjednat schůzku se zástupcem
ČEZ k prověření možností vedení VN
v obci do 20.3.2019
finančnímu výboru prověřit případný
finanční přínos z umístění kontejnerů na
papír v obci do 20.3.2019
starostce nechat přepracovat projekt na
rekonstrukci budovy OÚ dle statického
posudku - ihned
starostce požádat projektanta na budovu
OÚ o schůzku do 20.3.2019
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ZAMĚSTNALY JE SNÍH A NÁMRAZA
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Téměř dva týdny na konci ledna měli hasiči klid. Ke změně došlo v důsledku silného sněžení o prvním
únorovém víkendu. Poprvé vyjížděli v neděli 3. února v poledne k hromadné nehodě pěti vozidel na
tradiční místo dopravních nehod, k hájovně Beraník nad Roztokami. Vozidla se na uježděném sněhu svezla
do příkopu. Naštěstí se díky malé rychlosti nikdo nezranil a odnesly to jen lehce pomačkané plechy. Ve
spolupráci s obvodním oddělením policie v Roztokách koordinovali hasiči průjezd dalších vozidel jedním
pruhem a do prošetření a zadokumentování nehody zajistili pro její účastníky teplé nápoje a pro děti azyl
ve vyhřátém hasičském vozidle. Poté jednotlivá vozidla na již posypaném povrchu silnice postupně
lanovým navijákem vyprostili.
Hlavní maratón zásahů se pro roztocké hasiče rozeběhl až večer. Krátce po 21. hodině museli vyrazit až
k přehradě Klíčava, kde se do silnice pod tíhou sněhu zřítil strom, který s sebou strhl drát telefonního
vedení včetně dvou dřevěných sloupů, a znemožnil tak průjezd vozidel. Bohužel, místní hasiči vyjet
nedokázali a ostatní, zejména profesionální, už byli zaměstnáni jinými událostmi. Po silnicích pokrytých
uježděným sněhem, který neustále padal, se jim podařilo dojet bezpečně na místo, strom se sloupy rozřezat,
včetně drátu z komunikace odstranit a tím jí opět zprůjezdnit. Zdánlivou drobností strávili zejména na cestě
více než dvě hodiny. Asi stejnou dobu pak měli na spánek, protože krátce po druhé hodině ranní v pondělí
čtvrtého vyjížděli stejným směrem. Tentokrát silnici vedoucí z Písků na Zbečno blokoval strom, před
kterým uvízl sypač. V serpentinách nad Zbečnem hasiči poměrně vzrostlý akát rozřezali. Cestou domů
odstranili ještě několik menších větví, které se mezitím pod tíhou sněhu ulomily.
Na spánek měli opět jen asi dvě hodiny. Před šestou ranní je už KOPIS znovu žádalo o pomoc. Tentokrát
padl strom přes silnici směrem na Karlovu Ves. Tunelem vytvořeným z větví zatížených mokrým sněhem
dojeli až na místo asi kilometr
před odbočku na Branov, kde
kromě ležícího smrku o průměru
více než 30 cm postávali
netrpělivě na silnici řidiči
vozidel, která chtěla projet.
Roztočtí strom motorovou pilou
rozporcovali na větší kusy a opět
odstranili mimo komunikaci.
Poté se vydali zpět. Cestou je ale
operační středisko požádalo o
další pomoc. Tentokrát částečně
blokoval
strom
silnici
z Městečka
směrem
na
Rakovník. Menší košatá švestka
za
poslední
pravotočivou
zatáčkou rovněž nevydržela tíhu
sněmu a zřítila se do vozovky.
Hasiči jí opět během několika
minut odstranili a po průzkumu stavu komunikace až k odbočce na Pustověty se vydali zpět na svou
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základnu. Cestou opět odstranili několik menších větví, které by mohly blokovat volný průjezd vozidel na
komunikacích.
I když sněžení s rozedněním ustalo, a dokonce vysvitlo slunce, pro roztocké hasiče tzv. den ještě nekončil.
Před desátou dopolední je opět požádalo operační středisko o pomoc. Znovu se jednalo o stromy na
komunikacích v okolí. Ten první částečně blokoval průjezd vozidel v první ostřejší levotočivé zatáčce
z Roztok směrem na Velkou Bukovou. Další pak údajně mezi Malou Bukovou a Nezabudicemi. Ten ale
před příjezdem hasičů někdo odstranil. Další dva pak ležely v silnici mezi nezabudickým mlýnem a
Višňovou. Oba hasiči rozřezali a odstranili z komunikace. Poslední zásah v přímé souvislosti se sněhem
zaměstnal roztocké hasiče také ještě v pondělí navečer. To, když se ulomila špička proschlé borovice
v Údolí hříchu a nebezpečně visela nad silnicí směrem na Karlovu Ves. Hasiči z bezpečnostních důvodů
skáceli strom celý a po rozřezání se skoro už za tmy vrátili na základnu. Ve večerních hodinách je ještě
jednou požádalo KOPIS o pomoc. Tentokrát se měli postarat o kamion uvízlý na „kostkách“ v Městečku.
Společně s kolegy z Rakovníka se jim to během několika desítek minut podařilo. Celou sněhovou kalamitu
v našem okolí na uklouzaných silnicích zvládli bez újmy na zdraví a technice.
Po týdnu klidu je vyzvalo KOPIS v Kladně opět do akce. Tentokrát na vyžádání starostky naší obce na
odstranění vyvráceného stromu, který se svou korunou pověsil do drátů veřejného osvětlení na pěšině ze
sídliště směrem k nádraží ČD. Roztočtí akát částečně rozřezali a pomocí lana bezpečně z drátů vyprostili.
Jejich práci pak jen zkontrolovali profesionálové z Rakovníka, které operační středisko na místo také
vyslalo.
V dalších dnech pak hasiče zaměstnali neopatrní řidiči. Nejprve ve čtvrtek 14. února ráno nezvládl své
nové vozidlo Peugeot řidič jedoucí z Křivoklátu směrem na Píska a v levotočivé zatáčce zřejmě po štěrku
na krajnici uklouzl, trefil sloup telefonního vedení a zůstal se svým vozidlem ležet na boku na silnici.
Naštěstí se při tom jen lehce zranil a spolujezdkyně vyvázla bez zranění úplně. Hasiči nemuseli ani jednoho
z posádky vyprošťovat, oběma se podařilo ještě před příjezdem hasičů za pomoci roztockých záchranářů
vylézt z vozidla bočním oknem. Roztočtí hasiči v spolupráci s kolegy z Rakovníka na místě zajistili
protipožární opatření, zasypali uniklé provozní kapaliny a společně s policisty obvodního oddělení
z Roztok zajišťovali do prošetření příčiny nehody kyvadlový provoz na komunikaci. V neděli 17. února
odpoledne pak zaměstnal roztocké hasiče další řidič, který havaroval na relativní rovině mezi Křivoklátem
a Městečkem. A nebylo se tak moc čemu divit, protože ač teplota vzduchu přelezla 10 stupňů, vozovku
v daném úseky pokrývala souvislá vrstva ledu. Hasiči na místě provedli protipožární opatření a zasypání
uniklého oleje, který vytekl z proražené olejové vany vozidla a kluzkost vozovky ještě zhoršoval. Ve
spolupráci s kolegy z Rakovníka a přítomnými policisty roztočtí zajistili kyvadlový průjezd ostatním
vozidlům v místě nehody až do příjezdu jednak sypače se solí a pak také odtahové služby. Během zásahu
často nechybělo mnoho, aby některé z dalších vozidel včetně četných motocyklů také havarovalo.
Únor tedy dosud zejména díky počasí zaměstnal roztocké hasiče více, než jsou v tomto období zvyklí.
Jestli to tak půjde dál, budou mít asi letos práce více než dost.
Školení a výcvik:
2. února Školení a praktický výcvik používání „D-Programu“ a záchrana uvízlého hasiče v HZ Roztoky.
16. února Praktický výcvik vyprošťování z havarovaného vozidla v Králově Dvoře.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ:
V rámci spolupráce s obcí na žádost místostarosty obce zajistili hasiči v období mrazů vyrovnání hladiny
vody v rybníku u hasičské zbrojnice, aby si mohli děti i dospělí alespoň několik dnů trošku zasportovat.
V sobotu 2. února se několik z nich vydalo kolegiálně pomoci s vyklízením hasičské zbrojnice
v Broumech, kterou v druhé polovině ledna zasáhl požár, který zničil část jejího vybavení a kompletně
pokryl černými sazemi vše, co se uvnitř nacházelo.
za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
Foto: archiv hasiči
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Konec ledna a začátek února v MŠ
Koncem ledna jsme si ve školce povídali o lesní zvěři. Poznávali jsme různá lesní zvířata, učili jsme se, jak
vypadají, i jak žijí, a dokonce jsme si na zvířátka či myslivce i hráli. Sympatický pracovník IS LČR přišel
do MŠ se svým výukovým interaktivním programem. Děti si vyzkoušely, jak roste les a zahrály si na
lesníky. Třídily, kde které zvíře žije, a dozvěděly se různé zajímavosti ze života lesní zvěře. Nakonec jsme
si ve třídě uspořádali hon i s fanfárami na lesní roh. Děti také vědí, že zvířátka z lesa můžou trpět v zimě
hlady, takže jsme jim rádi přinesli něco na zub do krmelce k nádraží.
Zima nám ukázala své krásy a sněhovou nadílku jsme využili k zimnímu sportování. Jezdili jsme na
lopatách, pekáčích i sáňkách, dokonce si někteří zkusili i skyboardy, lyže či snowboard. O zimních
sportech jsme si povídali i ve třídách, takže se hrál hokej, běžkovalo se a koulovalo i uvnitř. K zimě patří
bílá barva, a tak jsme jí jeden den v MŠ vyčlenili. Třídy se proměnily na ledové království, malovali se
sněhuláci, chodilo se po krách, hrála se přehazovaná s papírovými koulemi a dokonce se i někdo ztratil
v závěji a ostatní museli uhodnout, kdo byl ten nešťastník. Nakonec měly paní učitelky pro děti
připravenou pohádku „O stromečku a zvířátkách z lesa“, při které si děti mohly procvičit své znalosti.
Únor je měsícem karnevalů, takže karneval pro děti nechyběl ani v naší školce. Třídy se nazdobily
barevnými fáborky a nafukovacími balonky a rodiče děti vybavili krásnými maskami. Školka byla
najednou plná princezen, spidermanů, pirátů, čarodějnic, zvířátek a přišla i Červená Karkulka, mušketýr,
indián, hvězdička a další masky. Nejnápaditější byl ale asi veliký květináč s kytičkou. Masky se svým
kamarádům představily, ukázaly, co dovedou a užívaly si tanec, soutěže a hry. Všem se také moc líbilo
nakupovat občerstvení v karnevalovém obchůdku. Karneval jsme si všichni užili a už se těšíme, až nás
pozvou na svůj karneval kamarádi školáci.
Blížil se masopust a kamarádi
z MŠ Městečko nám se svými
paní
učitelkami
oplatili
návštěvu. Přijeli si k nám do
školky pohrát, ale hlavně
nacvičit společně masopustní
vystoupení. Milá návštěva nás
potěšila a masopust mohl přijít.
Konal se v sobotu 16. března na
Velké Bukové. Všichni jsme se
oblékli
do
veselých
masopustních maškar a společně
s kamarády z MŠ Městečko a
žáky Dáši Pavlíčkové jsme za
krásného počasí zatancovali a
zazpívali přihlížejícím divákům.
Naše
vystoupení
masopust
otevíralo a společně s dospěláky
– veselým Masopustem, bledým
Půstem, masopustním farářem, váženým panem starostou, krásnou královnou masopustu a rozvernými
pankáči se nám to podařilo a masopust mohl začít. Děti byly za své vystoupení odměněny sladkými
koblížky.
K masopustu a karnevalu patří i hudba, tak jsme do MŠ pozvali paní učitelku hudby Dášu Pavlíčkovou. Ta
má pro děti připraveno každý rok jiné hudební vystoupení, při kterém se děti blíže seznámí s různými
hudebními nástroji. Letos to byly flétny, housle, kytara, ukulele a harmonika. Při vystoupení nechyběl ani
tanec a krátká relaxace. Děkujeme.
G.T.
Foto: archiv školky
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PŘÍRODA OKOLÍ ROZTOK
Pozornější z vás si jistě všimli, že některé druhy ptáků dříve běžné, jako koroptve, skřivani, chocholouši či
sýčci, z naší krajiny mizí znepokojivým tempem. Změny probíhají velice rychle a snadno se o tom
přesvědčíme i v zimě, kdy na řece již stěží potkáme zimující racky chechtavé nebo kachny poláky velké a
poláky chocholačky, které tu dříve zimovaly. Jiné druhy se k nám ale navracejí.
Mezi druhy, které se díky ochraně krajinou opět šíří patří například kormorán velký. Běžně ho můžete
pozorovat při lovu na Berounce, nebo za letu nad řekou a jejím okolím. Zimují u nás už řadu let. Dříve
jsme tento druh znali jen z exotických krajů a nyní v naší republice dokonce pravidelně v malém počtu i
hnízdí v rybničnatých oblastech. Tím ale samozřejmě přidělávají vrásky rybářům a patří tak ke konfliktním
druhům. Kormorán je výborný lovec ryb, který se snadno celý potopí pod hladinu a pak vyplave
s úlovkem. Snadno poznáte, na kterém stromě kormoráni nocují nebo odpočívají, má totiž bílou barvu od
jejich výkalů. Jeden takový strom je na protějším břehu Berounky kousek nad hospodou u Jezzu.
Kormoráni nyní už dostávají svatební šat a zanedlouho naši obec opustí za účelem rozmnožování.
Dalším navrátilcem je pro mnohé asi trochu překvapivě orel mořský, jemuž prospěla celoevropská ochrana
a reintrodukce. Pravidelně se pohybuje v okolí Roztok a doporučuji občas zvednout hlavu a kontrolovat
oblohu. Pohybuje se nejčastěji nad řekou, ale vidět ho můžete prakticky kdekoliv v okolí. Je to stále velice
vzácný druh, ale především v době námluv o sobě tento jinak velmi tichý pták dává hlasitě vědět. Jeho
rozpětí přes 2 metry vás nenechá na pochybách, že se nejedná o káně či včelojeda. Měl jsem štěstí vidět na
jaře i 4 orly kroužící společně přímo nad obcí a je to opravdu
nádherný pohled. Do zahrad na slepice tento plachý orel nezaletuje,
takže chovatelé drůbeže strach mít nemusí. Loví především ryby a
přiživí se i na zdechlinách.
Loňská procházka s dcerou kolem Berounky nás přesvědčila, že do
Roztok zavítal i chráněný bobr evropský. Tento největší hlodavec o
hmotnosti až 30 kg patří společně s kormoránem ke konfliktním
druhům. Na jedné straně je to výborný vodohospodář, který zadržuje
vodu v krajině, ale také kácí stromy a mění krajinu ne vždy
v souladu s představou lidí. Staví si hráze a udržuje vyšší hladinu.
Chrání si tak proti predátorům vchod do nory s mladými, který je tak
stále pod hladinou. Na fotce je strom pokácený bobrem na okraji
Roztok.
Na Berounce se můžete po celý rok setkat stále častěji i s nutrií říční.
Jedná se o nepůvodní druh hlodavce, který pro příbuzného bobra
představuje spíše konkurenci. Nutrie se připojují ve dne ke kachnám
během přikrmování lidmi a můžete je vidět například v úseku od
Jezzu k Ludmile, kde je na protějším břehu krmí v zimě i chataři. Na
rozdíl od bobra jsou aktivní během dne a můžete na ně narazit i v
létě při výletu na lodi. Zvykly si na vodáky a občas se pasou na
vodních řasách v těsné blízkosti lodí. Na rozdíl od bobrů jsou ale asi
poloviční a mají kulatý ocas. Bobr má ocas vždy placatý. Používá ho
nejen při plavání, ale i ke komunikaci. Plácnutí o hladinu znamená
nebezpečí a celá rodina pak nadobro zmizí z dohledu.
Tímto článkem jsem chtěl trochu přiblížit zajímavou přírodu v těsné blízkosti kolem nás. Řadu zajímavých
druhů máme za dveřmi. Křivoklátsko je z pohledu přírody unikátní oblast. Nachází zde domov druhy, které
v okolní kulturní krajině nemají šanci přežít. Nemusí jít jen o orly a bobry, ale třeba i o babočky a
otakárky. Stačí jen málo, například nesekat pravidelně celou zahradu a ponechat méně využívanou část
přírodě včetně kopřiv, kterými se živí housenky motýlů nebo najít místo v zahradě pro hromadu větví, kam
se mohou schovat ježci, ptáci či přezimovat obojživelníci a plazi, o hmyzu a další havěti nemluvě. Pokud
ještě namísto okrasných jehličnanů přidáte kvetoucí keře, tak máte co pozorovat celé léto.
Jaro se blíží, tak hlavu vzhůru a možná na obloze uvidíte kromě orla i sokola stěhovavého, který byl
spatřen na komíně Permonu před pár dny. Tento nejrychlejší pták světa, který loví rychlostí až 300 km/h na
Křivoklátsku dříve hnízdil a třeba se k nám vrátí. Držme mu palce.
Petr Hájek, Chaloupky
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ROZTOCKÉ PŘEDNÁŠKY
Dne 7.2. proběhla v družině ZŠ a MŠ V ZAHRÁDKÁCH přednáška pana RNDr. Petra Dvořáka na téma
počasí a jeho předpovědi. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o tom, co všechno je nutné, aby mohla
vzniknout předpověď a proč je spolehlivá jen na tři, maximálně na pět dní. Dále o historii meteorologie,
globálním oteplování. Hovořilo se o suchu, nutnosti šetření s vodou a vzniku jezer, remízků, přehrad.
Další přednáška se bude konat v úterý 12.3. od 18 hodin, opět v družině. Tentokrát se bude mluvit o běhu a
jeho limitech. Mnoho zajímavého nám sdělí Ing. Kateřina Kašparová, Ph.D. z Velké Bukové, která je
držitelkou národního rekordu na 12 hod 133 km, reprezentantka ČR v běhu na 100 km a 24 hod a mnoho
dalšího. Spolu s ní bude povídat i paní Jana Kašparová z Roztok, která má také bohaté sportovní i životní
příběhy a zkušenosti. Vstupné: 50Kč
Plánovaná je ještě přednáška na duben, termín a téma budou upřesněny.
Nadále by měly probíhat přednášky jednou měsíčně: listopad – duben.
Chtěla bych poděkovat ZŠ a MŠ Roztoky za půjčení školní družiny, přípravu a vstřícné jednání, panu
Milanu Bednaříkovi za půjčení projektoru a všem, kteří se na přednáškách podílí.
Karolína Zemanová

…………………………………………………………………………………………………….

ŠIPKOVÝ SPORT V ROZTOKÁCH

Letošní šipkařská ligová sezóna se přehoupla do své druhé poloviny. V té první si roztočtí šipkaři plnili své
původní předsevzetí, tedy udržet se v první středočeské lize i pro příští sezonu. Tento cíl by se mohl na
první pohled jevit jako nízko položený, ale vzhledem k vyrovnanosti soutěže a herní kvalitě ostatních
zúčastněných družstev tomu tak rozhodně není.
Po odehrané podzimní polovině soutěže si družstvo Křižáci Roztoky udržuje postavení ve středu tabulky.
Navíc se podařilo vyjednat v zimním přestupním termínu posilu, velmi kvalitního hráče se zkušenostmi i
z Extraligy. Luboš Nerad navíc v tomto kraji chalupaří, takže domácí zápasy má „za rohem“.
Cíl pro druhou polovinu soutěže se nemění, tzn. udržet se v první lize i do příštího ligového ročníku.
Vzhledem k pravidlům UŠO, podle kterých sestupuje do nižší soutěže třetina družstev, tedy pět z patnácti
zúčastněných, v tuto chvíli Křižákům sestup bezprostředně nehrozí, o jistotu udržení první ligy však musí
ještě zabojovat.

Jiří Kulhánek
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„Na svatého Matěje lidské srdce okřeje,
slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje.“

Maškarní rej
Únor bývá často spojován s maškarami, kostýmy, dobrým
jídlem, pitím a radostnou zábavou. Nastal čas masopustního
veselí i karnevalů. A také jarních prázdnin! Děti už se
nemohou dočkat, až si užijí zasloužené volno, zajedou s rodiči
na hory, případně stráví čas u babiček, dědečků či jiných
příbuzných. Ale vezměme to pěkně popořádku.
9.2. jsme se s dětmi zúčastnili karnevalu v křivoklátské
sokolovně. Obklopila nás nejrůznější zvířátka (broučci,
berušky, motýlci, myšky, kočičky, krtek, papoušek…), víly,
princezny, draci, kovbojové, vojáci, spidermani a další
pohádkové bytosti, které se pečlivě připravily na taneční rej.
A tak se za doprovodu pohádkových i nepohádkových
písniček tančilo, skákalo, běhalo a řádilo. A za pomoci
moderátorů i soutěžilo o sladké odměny. Přichystáno bylo
občerstvení pro děti i dospělé, taneční sál nazdobený, a hlavně
plný lidí! Děti si to maximálně užily, a to i přesto, že už
nejsou v tom ideálním karnevalovém věku. Jako překvapení
byl i ohňostroj konfet, samozřejmě nechyběly balonky. Na
závěr dostaly děti ještě dárkové balíčky s drobnostmi a
sladkostmi. Letošní karneval se opravdu vydařil a věřím, že
jeho tradice bude pokračovat i v budoucnu. Přijdete si příště také zatančit? Mně bylo až skoro líto, že už se
tady nekonají maškarní plesy pro dospělé, které byly dlouho na pořadu dne třeba právě tady v Roztokách.
16.2. jsme vyrazili pro změnu na masopust na Velkou Bukovou. Naštěstí bylo nádherné slunečné a teplé
počasí, tak jsme vytáhli lehčí bundy i čepice a těšili se na pěknou podívanou. A to se nám splnilo. Bylo to
odpoledne plné smíchu, příjemných setkání, vtipných scének, veselé hudby, kostýmů, koblih, donutů,
smajlíků, chlebíků se škvarkami, čajem, svařeným vínem i něčím ostřejším. Týmy z Velké Bukové,
Městečka, Křivoklátu i Roztok byly připravené na značkách a s bohatým programem. Městečko nám
předvedlo úžasnou scénku Stvoření světa a Městečka. Zejména jejich nápadité kostýmy sklízely velmi
pozitivní ohlasy. 😊 Zaměstnanci Lesů ČR nás svými scénkami poučili i pobavili, protože ukázky na téma
chování v lese, ať už šlo o lesníky, návštěvníky či jiné lesní bytosti, byly plné humoru, nadsázky, stromů,
zvířátek i hub. A Hnutí Mlha. Jinověrcům se ovšem na našem masopustu nepovedlo prodat velblouda, holt
nebyl moc zdejší. 😊 Nechyběli ani W- ARLETi a jejich přenesení se do historie pomocí hraného příběhu.
Musím přiznat, že někteří maskovaní účastníci nebyli ani k poznání. Jako ti „zlí“ vystupovala skupina
pankáčů, kteří si ovšem zatančili i s dětmi. Na hlavě měli slušná barevná číra, nechyběly jim řetězy a
praktické „batůžky“. Je super, že si tyhle akce užívají všichni účastníci bez rozdílu věku a jsou schopni si
sami ze sebe udělat legraci. Bohužel, my jsme s dětmi nevydrželi až do konce, ale kamarádka říkala, že
jejich děti křepčily na sále až do cca 22 hodin. My jsme si doma upekli výborné domácí kobližky s trojím
druhem náplní a nezbyla ani jedna. Děti se o ně rády a s chutí postaraly. 😊
Teď si od pondělí s chutí užijí prázdninový program! Bruslení, babičku a dědu, tetu, výlety, kamarády a
kamarádky. Jen za sněhovými radovánkami a Yettim bychom museli do hor, tady to vypadá spíš na
sluníčko.
I Vám všem přeji krásný zbytek zimy, protože příští vydání Roztockých listů už bude datumově jarní.
IV
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Čas na knihu
Letošní jarní Velký knižní čtvrtek připadne na 14.3.2019. V nabídce bude ten den v rámci této zažité akce
dalších 15 titulů od různých autorů, nakladatelství i odlišných žánrů. S Markem Hilšerem si můžete
zatančit v knize Tango pod hradem, ve které vám sdělí, proč se rozhodl vstoupit do politiky, co si myslí o
české společnosti, mluví o svém dětství i vztazích. Dalším vzpomínkovým titulem je Sedm let v Africe –
příběh českého syna nigerijského krále. Autor se po smrti svého otce vrací z Česka do Nigérie jako dědic
otcova trůnu, aby odvrátil pád hrozící jeho rodině. Děti se mohou vydat za dobrodružstvím
s Příběhostrojem René Nekudy, nebo je vtáhne do děje Čarodějčin syn Kelly Barnhillové, případně
Kouzelníci z pradávna od Cressidy Cowellové. Zajímavé setkání mohou prožít i s Robotem v divočině od
Petera Browna. Téma druhé světové války je představeno v Mapě kostí od Jane Yolen a v titulu Nacisté
v Tibetu od Petera Meiera - Hüsinga. Do říše fantasy se můžete vydat v Knize prachu Philipa Pullmana a
Grófka Lenky Horňákové- Civade vám ukáže krásy a tajemný příběh z Francie. Hartův autobiografický
román Osud tažných ptáků vás pro změnu zavede do Nizozemí a Deník šílené markraběnky od Zity
Pallavicini popisuje historii její české i uherské rodiny a složitosti života aristokracie. Naučnou literaturu
zastupuje Vítězslav Kremlík se svými Obchodníky se strachem, detektivku Sabina Durrantová se Lži se
mnou a slovenský román Legenda o jazyku Pavola Rankova. Já osobně sáhnu s největší pravděpodobností
po Mapě kostí, která mě svou anotací nejvíce zaujala. Jinak mám ovšem připravenou spíše odpočinkovou
literaturu – konečně sáhnu po Zemi odpoledního slunce od Barbary Wood a Stoletém staříkovi pana
Jonassona a s dětmi se podíváme i do nějakého pohádkového světa.
Doufám, že i vy budete mít šťastnou ruku při výběru četby a bude vás bavit.
IV
……………………………………………………………………………………………………………………...
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Rozlosování jaro 2019
A-tým III.třída
kolo datum den výkop

Mladší žáci jaro - skupina o titul
zápas

kolo datum

den

výkop

zápas

12.

7.4.

NE 10:00

Jesenice B - TJR A

1.

7.4.

NE

10:00

FK Kněževes -TJR

13.

13.4.

SO 15:30

TJR A - Chrášťany

2.

13.4.

SO

10:00

TJR - SK Rakovník

14.

21.4.

NE 13:30

SK Oráčov - TJR A

3.

21.4.

NE

10:00

Sp. Lužná- TJR

15.

27.4.

SO 16:00

TJR A - Pavlíkov

4.

27.4.

SO

10:00

TJR - FK Hředle

16.

5.5.

NE 16:30

Čistá - TJR A

5.

5.5.

NE

10:00

TJ Sokol Mšec - TJR

17.

12.5.

NE 10:00

Žehrovice - TJR A

6.

11.5.

SO

10:00

TJR - FK Kněževes

18.

18.5.

SO 17:00

TJR A - Kroučová

7.

19.5.

NE

10:00

SK Rakovník - TJR

19.

26.5.

NE 17:00

Řevničov - TJR A

8.

25.5.

SO

10:00

TJR - Sp. Lužná

20.

1.6.

SO 17:00

TJR A - Sýkořice

9.

2.6.

NE

10:00

FK Hředle - TJR

21.

9.6.

NE 17:00

Branov - TJR A

10.

8.6.

SO

10:00

TJR- TJ Sokol Mšec

22.

15.6.

SO 17:00

TJR A - Janov
St. přípravka jaro - dolní polovina

B-tým IV.třída
kolo datum den výkop

kolo datum

den

výkop

zápas

zápas

1.

24.3.

NE

10:00

TJR - SK Lány

10.

7.4.

NE 13:30

TJR B - Mutějovice

2.

31.3.

NE

10:00

TJ Čistá - TJR

11.

14.4.

NE 10:00

Kounov - TJR B

3.

7.4.

NE

10:00

TJR - FC Jesenice

12.

21.4.

NE 13:30

TJR B - Srbeč

4.

14.4.

NE

10:00

Sl. Chrášťany - TJR

13.

28.4.

NE 13:30

Panošák - TJR B

5.

21.4.

NE

10:00

TJR - FK Rakovník

14.

5.5.

NE 13:30

TJR B - Ruda

6.

28.4.

NE

10:00 Nové Strašecí - TJR

15.

12.5.

NE 13:30

TJR B - Senomaty B

7.

1.5.

ST

10:00

FK Hředle - TJR

16.

19.5.

NE 13:30

Kněževes B - TJR B

8.

5.5.

NE

10:00

TJR - FK Hředle

17.

26.5.

NE 13:30

TJR B - Šanov

9.

12.5.

NE

10:00

SK Lány - TJR

18.

2.6.

NE 13:30

Petrohrad - TJR B

10.

19.5.

NE

10:00

TJR - TJ Čistá

11.

26.5.

NE

10:00

FC Jesenice - TJR

12.

2.6.

NE

10:00

TJR - Sl. Chrášťany

13.

9.6.

NE

10:00

FK Rakovník - TJR

14.

16.6.

NE

10:00

TJR - Nové Strašecí
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