OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY

eřejné zasedání.
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Roztoky se bude konat 26.6.2019 od 17:00
hodin v zasedací místnosti OÚ Roztoky.

kustická zkouška.
Ve středu 3.7.2019 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

V

Ú

zemní plán.
Obec Roztoky oznamuje, že bude zahájen
proces tvorby nového územního plánu, který
by mělo zastupitelstvo schvalovat na zasedání
26.6.2019

zavírka silnice na Karlovu Ves.
Od 3.6.2019 do 25.11.2019 je uzavřena
silnice z Roztok směrem na Karlovu Ves
z důvodu provádění stavebních prací na mostě v
rámci akce "III/23621 Karlova Ves, most ev. č.
23621-1 přes potok Klučná".

U

becní úřad – prázdninový provoz.
V týdnu od 1. do 4.7.2019 bude uzavřena
pokladna obecního úřadu z důvodu čerpání
dovolené. Dále bude od 22.7. do 2.8.2019
uzavřen provoz matriky, Czech Pointu a evidence
obyvatel.

O

TJ Roztoky, z.s., oddíl kopané, Vás zve
na koncerty skupiny Brutus

etkání na Karlově.
Ve čtvrtek 25.7.2019 se od 17:00 hod
uskuteční tradiční setkání obyvatel Karlova
se zastupiteli obce Roztoky v prostoru před
autobusovou zastávkou u statku.

S

ntegrace veřejné dopravy - Rakovnicko.
Z Rakovníka bude vyjíždět autobusová linka
577 v trase Rakovník – Nový Dům – Křivoklát
– Nezabudice. Linka nahradí současnou linku
B77, a to ve stejném rozsahu jako je linka B77
provozována. 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. Na
stránkách www.pid.cz je zveřejněn návrh
železničního jízdního řádu pro období 2019/2020,
k němuž se mohou vznášet připomínky a náměty
do 15.7.2019 na e-mailu idsk@idsk.cz.

I

sobota 29.6.2019 od 21:00
sobota 27.7.2019 od 21:00
OHŇOSTROJ NA ZÁVĚR

K

likovy vrchy.
V termínu 22.9.2019 se bude konat
cyklistický závod Klikovy vrchy. Trasa
povede ze Zbečna (start v 11:15 a 11:25) na Písky
– Požáry – Nový Dům – Městečko – Malou
Bukovou – Všetaty – Panoší Újezd – Hřebečníky
– Týřovice – Nezabudice – Velkou Bukovou –
Roztoky – Leontýn – Zbečno a cíl bude na
Sýkořici. Celková trasa závodu je 70 km.
Startovné je 330 Kč a 100 Kč činí záloha na
startovní číslo. Povinná je cyklistická přilba.
Závod je otevřený i pro příchozí závodníky, nebo
můžete jen přijít fandit. Průjezd Roztokami by
měl být v čase zhruba v době 12:30 – 12:45 a
13:30 – 13:45 hod.
Počítejte, prosím, s dopravním omezením.
Děkujeme za pochopení.

O

bec Roztoky hledá uklízečku.
Obec Roztoky shání pečlivou a spolehlivou
uklízečku na dohodu o provedení práce. Náplň
práce: 1 x týdně úklid prostor budovy obecního
úřadu cca 2-3 h, 4 x ročně mytí oken, občasná
výpomoc při výzdobě úřadu. Mzdové ohodnocení
100Kč/h hrubého. Bližší informace u starostky
obce na telefonním čísle 778546438.
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Zápis č. 7/2019 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
3.6.2019 od 17:00 hodin v budově OÚ Roztoky.

Usnesení č. 2019/06/03 – 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, Mgr. Lucie
Jedličková, Ing. Lenka Peterková, Martin
Mikovec, Roman Texl, Mgr. Tomáš Vostatek,
RNDr. Petr Dvořák, Ing. Vladimír Melč
Počet přítomných občanů: 48
Zapisovatel: Ing. Lukáš Pech
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lucie Jedličková,
Lenka Egertová

2. Určení ověřovatelů zápisu
Starostka navrhla jako ověřovatele zápisu
z dnešního jednání Mgr. Lucii Jedličkovou a
Lenku Egertovou, zapisovatele Ing. Lukáše
Pecha.
Usnesení č. 2019/06/03 – 2: Zastupitelstvo obce
Roztoky určuje ověřovatele zápisu paní Lucii
Jedličkovou a paní Lenku Egertovou,
zapisovatele pana 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 a řídila průběh jednání. V úvodu
přivítala všechny přítomné a konstatovala, že je
přítomno 9 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. Kontrola usnesení
Pan Roman Texl přednesl kontrolní zprávu, ve
které zhodnotil úkoly z minulého zasedání:
- starostce zajistit a předložit tři nabídky právníků
včetně cenové nabídky a referencí jejich práce pro
obce a požádat o reference Mgr. Ludvíka
Matouška – splněno
- starostce sjednat schůzku s firmou ENES s.r.o. a
uzavřít dohodu o provedení zápočtu - úkol trvá
- starostce nechat přepracovat projekt na
rekonstrukci budovy OÚ dle statického posudku úkol trvá, probíhají jednání na financování,
projektanti jsou ochotni za úplatu projekt
přepracovat - úkol trvá
- starostce zajistit schůzku s Ing. Arch. Pokojovou
ohledně změny územního plánu – bude 6.6. 2019
- starostce oslovit další dva projektanty na
zrevidování projektu rekonstrukce kuchyně MŠ a
ZŠ a zpracování nové projektové dokumentace.
Termín do 31.8.2019 – osloveni, jeden na úkolu
pracuje, jeden odmítl. Zasláno ještě další
společnosti, zatím bez odpovědi.
- starostce vyvolat jednání s projektantem ohledně
výstavby hřiště. Termín: do 22. 5. 2019 – splněno
- finančnímu a kontrolnímu výboru provést
kontrolu u příspěvkové organizace. Termín: do
22. 5. 2019 - splněno

Na pozvánce byl zveřejněn tento program
jednání.
Program jednání:
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Kontrola hospodaření, zprávy kontrolního a
finanční výboru
5. Multifunkční hřiště
6. Schválení účetní závěrky a hospodářského
výsledku ZŠ a MŠ Roztoky
7. Projednání příspěvků z rozpočtu obce
8. Pozemkové záležitosti
9. Projednání návrhu účetní závěrky a
závěrečného účtu obce za rok 2018
10. Jmenování ředitele ZŠ a MŠ Roztoky
11. Podněty a náměty občanů
12. Různé
13. Diskuze
14. Závěr

Kontrola usnesení je přílohou tohoto zápisu.
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Usnesení č. 2019/03/20 – 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.

výboru č. 4 ze dne 29.4.2019, která je přílohou
tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro .....9......... Proti
........0........
Zdrželi
se
.....0...........
Usnesení č. 5 bylo schváleno

4. Kontrola hospodaření, zprávy kontrolního a
finanční výboru

4.3. Zpráva kontrolního výboru
Kontrolní výbor se zabýval kontrolou stavu
majetku obce ve škole a čerpání poskytnutých
prostředků škole v druhé polovině roku 2018 a
inventarizační zprávou.

Příjmy 1 – 5/2019 v částce 5.707.289,23 Kč
Výdaje 1 – 5/2019 v částce 3.125.968,66 Kč
Stav účtů k 3. 6. 2019 je:
ČS
11.452.162,88 Kč
ČNB 13.477.855,47 Kč

Usnesení č. 2019/06/03 – 6: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru č. 1 ze dne 29.4.2019, která je přílohou
tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro ......9........ Proti
..........0......
Zdrželi
se
........0........
Usnesení č. 6 bylo schváleno

4.1. Rozpočtové opatření na vědomí
Dne 18. 4. 2019 bylo schváleno starostkou
rozpočtové opatření č. 3/2019, které se týkalo
převodu částky:
100,- Kč z § 2212 silnice na § 2219 - ostatní
záležitosti pozemních komunikací
7.000,- Kč z § 6171 správa na § 3412 - sportovní
zařízení v majetku obce
14.000,- Kč z § 6171 správa na § 3632 –
pohřebnictví
12.500,- Kč z § 6171 správa na § 3900 - dary
obyvatelstvu.
Ostatní převody byly v rámci paragrafů

Ing. Melč komentuje činnost kontrolního výboru,
zejména pak kritizuje kontrolu likvidace kotelny.
Mimo jiné pak upozorňuje na číslování zpráv
kontrolního výboru. Na návrh Mgr. Jedličkové se
Ing Melč chce zúčastnit opětovné kontroly. Na
výzvu Mgr. Vostatka k předložení dokumentace k
fluidnímu kotli Ing. Melč odpovídá, že ji nemá.
5. Multifunkční hřiště
Starostka zrekapitulovala události, které se týkaly
stavby
multifunkčního
hřiště
St. povolení 7.11.2017
Podání žádosti o dotaci 17.8.2017, 15.12.2017,
Rozhodnutí o akceptaci žádosti od MMR
6.9.2018
VŘ – podpis smlouvy o dílo 30.10.2018
Zahájení stavby 1.11.2018
Zamítnutí ČEZu umístit stavbu v ochranném
pásmu VN 13.11.2018
ZO – projednávání – leden, březen, duben
Kontrola MMR 3.5.2019
Výzva k úhradě nákladů VYSSPA 20.5.2019

Usnesení č. 2019/06/03 – 4 : .Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 3/2019, které je přílohou tohoto
zápisu.
Výsledek hlasování: Pro ...9.......... Proti
.....0........... Zdrželi se ......0..........
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
4.2. Zpráva finančního výboru
Finanční výbor provedl kontrolu č. 4 ve škole a
zaměřil se na některé faktury, provedl kontrolu
odpisů, účetní závěrky předložené zastupitelstvu,
proběhlo též hodnocení stavu majetku s
kontrolním výborem. Bylo potvrzeno, že
zastupitelé obdrželi dne 1.5.2019 zprávy
emailem.

Starostka zastupitele vyzvala k rozhodnutí, co
bude s hřištěm dál.

Usnesení č. 2019/06/03 – 5: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí zprávu finančního
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K tomuto bodu probíhala desetiminutová diskuze.
Postupně se vyjádřili: Jana Volemanová, Ing.
Vladimír Melč, Mgr. Lucie Jedličková, Mgr.
Tomáš Vostatek, Lenka Egertová, Roman Texl

Usnesení č. 2019/06/03 – 10: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje úhradu nákladů
společnosti VYSSPA Sports Technology s.r.o.
dle vyjádření ze dne 20.5.2019 v celkové výši
71.919,70 Kč bez DPH, (87.022,84 Kč s DPH)

V diskuzi bylo mimo jiné uvedeno, že celková
výše dosavadních nákladů za projekt, udělení
dotace a úhradu nákladů firmě VYSSPA se
vyšplhala na cenu více než 400 000,- s DPH.

Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti
.........0....... Zdrželi se .........2....(Ing. Melč,
RNDr.Dvořák)
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
6. Schválení účetní závěrky a hospodářského
výsledku ZŠ a MŠ Roztoky

Usnesení č. 2019/06/03 – 7: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje provedení přeložky VN z
pozemku p.č. 180/3 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu.

Zastupitelé obdrželi v měsíci březnu materiály ke
schválení účetní závěrky a hospodářského
výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
V Zahrádkách Roztoky dle Vnitřní směrnice k
Vyhlášce č. 220/2013 o požadavcích na
schvalování účetních závěrek. PO hospodařila
s rozpočtem 8.899.513,60 Kč. Z toho od
zřizovatele obdržela částku 330 tis. Kč, ze
státního rozpočtu 7.183.978,- Kč, z ostatních
dotací 333.326,- Kč, zapojení fondů 54.868,60 Kč
a ostatní výnosy tvořili částku 997.341,- Kč.
Starostka přítomné obeznámila s některými
nákladovými položkami: za spotřebu materiálu
947.967,57 Kč, ostatní služby 420.000,- Kč a na
mzdách škola zaplatila včetně zákonného
pojištění částku 7.109.435,- Kč. PO hospodařila
s 0,- Kč hospodářským výsledkem.

Výsledek hlasování: Pro .......0....... Proti
.........8....... Zdrželi se 1 (Ing. Peterková)
Usnesení č. 7 nebylo schváleno.
Starostka zpochybnila správnost číslování
usnesení vzniklých po nějakém neschválení.
Uvedla, že by se měla číslovat usnesení v pořadí
jak vznikla, tedy byla schválena, nikoliv číslovat
podle pořadí projednávaných návrhů usnesení.
Zastupitelé upozornili na skutečnost, že se dříve i
neschválená usnesení číslovala.
Usnesení č. 2019/06/03 – 8: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje realizaci Multifunkčního
hřiště dle stavebního povolení ze dne
7.11.2017.

Usnesení č. 2019/06/03 - 11: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje účetní závěrku
příspěvkové
organizace
ZŠ
a
MŠ
V Zahrádkách, Roztoky (rozvaha, výkaz zisku
a ztrát, příloha organizačních složek státu,
územních
samosprávních
celků
a
příspěvkových organizací) za rok 2018.
Hospodářský výsledek PO byl 0,- Kč. ZO
nebude schvalovat jeho převod.Výsledek
hlasování: Pro ....9.......... Proti .......0......... Zdrželi
se
.........0.......
Usnesení č. 11 bylo schváleno

Výsledek hlasování: Pro ....1 (Ing. Peterková)....
Proti .......6........ Zdrželi se .......2.....(Texl,
Mikovec)
Usnesení č. 8 nebylo schváleno.
Usnesení č. 2019/06/03 – 9: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje oznámit poskytovateli
dotace MMR, že nebude čerpat prostředky na
základě rozhodnutí č. 117D815007272.
Výsledek hlasování: Pro ….9….. Proti
.....…0........
Zdrželi
se
.........0.......
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

7. Projednání příspěvků z rozpočtu obce
7.1. Svaz zdravotně postižených Rakovník,
Klub Zbečno
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Obec Roztoky obdržela žádost Svazu zdravotně
postižených Rakovník, Klub Zbečno o poskytnutí
finančního daru. Klub by prostředky využil na
úhradu nákladů spojených s činností klubu. Dar
požaduje vyplatit v hotovosti, protože nemá
zřízen účet. Jelikož jsou v klubu angažováni i
někteří občané z Roztok, starostka navrhla
poskytnout dar ve výši 1000,- Kč.

Studánkách 2589, 269 01 Rakovník, IČO:
00473332, ve výši 5.000,- Kč, která bude
využita na nákup věcných cen pro 34. Ročník
Křivoklátských slalomů a na Český pohár
žáků 2019, konaných v červnu na slalomové
trati v Roztokách u Křivoklátu. K poskytnutí
dotace
bude
podepsána
veřejnoprávní
smlouva.
Výsledek hlasování: Pro ….4… (Ing. Peterková,
Egertová, Mikovec, Texl)
Proti ….4… (Ing.
Melč, RNDr. Dvořák, Mgr. Jedličková, Mgr.
Vostatek) Zdrželi se …1....(Bednaříková)
Usnesení č. 14 nebylo schváleno

Usnesení č. 2019/06/03 – 12: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje poskytnutí finančního
daru ve výši 1000,- Kč pro Svaz zdravotně
postižených Rakovník, z.s., Klub Zbečno,
nábř. T.G.Masaryka 2486, 269 01 Rakovník,
IČO 47013133. Dar bude vyplacen v hotovosti
proti podpisu darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro .......9....... Proti
........0........
Zdrželi
se
.......0.........
Usnesení č. 12 bylo schváleno

K tématu proběhla široká diskuze, kde se paní
Volemanová ptala, kolik prostředků obec obdržela
za zábor veřejného prostranství pro konání
závodů o víkendu. V diskuzi přímá odpověď
nepadla, nicméně z diskuze vyplynulo, že prostor
byl kanoistickému klubu k dispozici zdarma. Též
byla kritizována organizace závodů, zejména pak
parkování aut kolem silnice, kdy byl omezen
průjezd.

7.2. Linka bezpečí

8. Pozemkové záležitosti

Obec Roztoky obdržela žádost od Linky bezpečí
k poskytnutí podpory na zajištění provozu dětské
krizové linky. Letos Linka bezpečí požádala o
podporu ve výši 7.500,- Kč. Loni obec poskytla
částku 3 000 Kč. Starostka navrhla poskytnout
stejnou částku, nikdo jiný návrh nepřednesl.

Zastupitelstvo na zasedání konaném dne
20.3.2019 vzalo na vědomí návrh odkupu
pozemků p.č. 234/7 o výměře 129 m2 a 187/33 o
výměře 168 m2 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu.
Majitelka byla vyzvána k návrhu ceny za 1m2.
Dne 23.4.2019 obec Roztoky obdržela sdělení,
kde majitelka stanovila cenu 200,- Kč za 1 m2 k
oběma pozemkům. Starostka sdělila, že by raději
volila odhad ceny, ale požadavek by musel podat
vlastník pozemku.

Usnesení č. 2019/06/03 – 13 : Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje jednorázový finanční
dar ve výši 3.000,- Kč pro spolek Linka
bezpečí, z.s., IČ 61383198, se sídlem Ústavní
95, 181 02 Praha 8. K poskytnutí daru bude
podepsána darovací smlouva.
Výsledek hlasování: Pro .....9......... Proti
..........0......
Zdrželi
se
.......0........
Usnesení č. 13 bylo schváleno

Usnesení č. 2019/06/03 – 15 : Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje koupi pozemku p.č.
234/7 o výměře 129m2 a 187/33 o výměře 168
m2 v k.ú.Roztoky u Křivoklátu za cenu 200,Kč/1m2 od paní Marie Čechové, bytem
Roztoky 215, 270 23 Křivoklát, RČ
546207/0889.
Náklady
spojené
s koupí
pozemku bude hradit kupující.
Výsledek hlasování: Pro .....9......... Proti
.......0........
Zdrželi
se
..........0......
Usnesení č. 15 bylo schváleno

7.3. Kanoistický klub Rakovník
KK Rakovník zaslal žádost o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč na
pořádání Křivoklátských slalomů a na závody
Českého poháru žáků. Závody se tradičně konají
na slalomové trati zde v Roztokách.
Usnesení č. 2019/06/03 - 14: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje poskytnutí dotace pro
Kanoistický klub Rakovník, se sídlem Na

9. Projednání návrhu účetní závěrky
závěrečného účtu obce za rok 2018
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a

9.1. Účetní závěrka

přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, která
byla provedena 30. 5. 2019.

Zastupitelstvu obce byla předložena k
předběžnému posouzení účetní závěrka obce za
rok 2018, která obsahuje rozvahu, sestavenou k
31. 12. 2018, výkaz zisku a ztrát, sestavený k 31.
12. 2018, přílohu, sestavenou k 31. 12. 2018
inventarizační zprávu za rok 2018. Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2018 byla zaslána minulý týden po provedení
přezkumu, které proběhlo dne 30. 5. 2019.

Starostka vysvětlila, že návrh Závěrečného účtu
obce musí být vyvěšen na úřední desce
minimálně 15 dní před jeho schválením a poté
bude projednán a nejpozději musí být schválen do
30.6.2019.
Usnesení č. 2019/06/03 – 18: Zastupitelstvo
obce Roztoky předběžně posoudilo návrh
Závěrečného účtu obce za rok 2018 a nemá k
němu připomínky. Závěrečný účet bude
v předložené podobě vyvěšen na úřední desce.
Výsledek hlasování: Pro .......8....... Proti
........0........ Zdrželi se ......1 (Ing. Melč)
Usnesení č. 18 bylo schváleno

Ing. Melč opakovaně požaduje soupis
neevidovaného majetku, se kterým obec
hospodaří a tento soupis navrhuje doplnit do
účetní závěrky.
Usnesení č. 2019/06/03 – 16: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje doplnit účetní závěrku
o soupis neevidovaného majetku v užívání
obce.
Výsledek hlasování: Pro …2 (Ing. Melč, RNDr.
Dvořák). Proti ....3 (Bednaříková, Mgr. Vostatek,
Mikovec) Zdrželi se .......4 (Ing. Peterková, Texl,
Egertová,
Mgr.
Jedličková)
Usnesení č. 16 nebylo schváleno

10. Jmenování ředitele ZŠ a MŠ Roztoky
Jednání konkurzní komise proběhlo dne
27.5.2019. Konkurzní komise doporučila
jmenovat Mgr. Libuši Bulantovou.
V rámci diskuze Mgr. Jedličková vysvětlila,
důvody zastupitelstva pro vyhrazení pravomoci
schvalovat jmenování ředitelky ZŠ a MŠ
V Zahrádkách Roztoky.

Usnesení č. 2019/06/03 – 17: Zastupitelstvo
obce předběžně posoudilo a projednalo návrh
účetní závěrky za rok 2018 a na základě
předložených
dokladů
nevznáší
žádné
doplňující požadavky. V tomto znění bude
účetní závěrka předložena ke schválení
zastupitelstvu nejpozději do 30.6.2019.
Výsledek hlasování: Pro .....7..... Proti ....1…
(Ing. Melč).. Zdrželi se ..1…(RNDr. Dvořák)
Usnesení č. 17 bylo schváleno

Usnesení č. 2019/06/03 – 19: Zastupitelstvo
obce schvaluje v souladu s ustanovením § 166
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů jmenování paní Mgr.
Libuše Bulantové na pracovní místo ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky, IČO
70988196, Roztoky č.p. 230, Křivoklát, s
účinností od 1. 8. 2019 na funkční období 6 let.
Výsledek hlasování: Pro ...8... Proti ....0.....
Zdrželi
se
.....1
(Ing.
Peterková)
Usnesení č. 19 bylo schváleno

9.2. Závěrečný účet
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh
závěrečného účtu, jehož nedílnou součástí jsou
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (FIN
2-12), sestavený k 31. 12. 2018, Rozvaha,
sestavená k 31. 12. 2018, Roční účetní závěrka
příspěvkové organizace za rok 2018 a tabulky
finančního vypořádání dotací. Dále byla
zastupitelům zaslána Zpráva o výsledku

Usnesení č. 2019/06/03 – 20: Zastupitelstvo
obce Roztoky ukládá starostce obce Ing. Lence
Peterkové vydat jmenovací dekret ředitelky
školy Mgr. Libuše Bulantové, jmenované na
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základě usnesení č. 2019/06/03- 19, a to
nejpozději do 7. 6. 2019. Následně starostce
ukládá vydat v souladu s obecně právními
předpisy ředitelce příspěvkové organizace
Základní
škola
a
Mateřská
škola
V Zahrádkách,
Roztoky
Mgr.
Libuši
Bulantové nejpozději v den nástupu do funkce
1. 8. 2019 platový výměr.
Výsledek hlasování: Pro ....8.......... Proti
.........0....... Zdrželi se 1 (Ing. Peterková)
Usnesení č. 20 bylo schváleno

probírá samotný výběr projektanta pro budovu
OÚ i pro tělocvičnu a proč není výběr projektantů
soutěžen. Po dotazu pana Bulanta, uvádí starostka
důvody pro výběr projektanta. Diskuze se dále
zabývá projektem na opravu kuchyně ve školce,
do které se zapojila řada přítomných.
Pan Bulant žádá o sdělování cen včetně DPH.
Paní Janečková děkuje za rozhodnutí ve věci
jmenování ředitelky MŠ a ZŠ. V následující
diskuzi se připojují děkování a padají návrhy na
oficiální odměnu paní Janečkové a paní
Bulantové.
Mgr. Vostatek zve na vystoupení kočovného
divadla 29.6.2019 v kempu Mezi mosty. V
souvislosti s tím Ing. Melč upozorňuje na stav
sjezdu u starého mostu.
Starostka
zmiňuje
koncert
Českých
filharmoniků15.6.2019 v kostele na Křivoklátě.

Starostka obce poděkovala paní Janečkové za
dlouholetou práci ve škole. Zastupitelstvo obce
připraví do příštího zasedání návrhy na odměnu
paní Janečkové a doporučilo škole odměnu paní
Bulantové za celoroční zastupování funkce
ředitele. Odměna paní Bulantové je plně
v kompetenci současné ředitelky školy.

12. Různé
12.1. Rekonstrukce v ZŠ Roztoky
Obec obdržela dvě nabídky na rekonstrukci
rozvodů vody a rekonstrukci dívčích toalet v ZŠ.
1. Topmont Slapnička za částku 359 375,- Kč bez
DPH, 434 844,00 s DPH.
2. Stanislav Novotný, Mšecké Žehrovice - 399
940,00 Kč bez DPH, 483 927,40 Kč s DPH
Topmont navrhuje zahájit přípravné práce již
poslední týden v červnu s termínem dokončení do
10.8.2019.

11. Podněty a náměty občanů
Pan Jirásek podal stížnost na rušení nočního klidu
z tábořiště Mezi mosty. Starostka bude stížnost
tlumočit provozovateli kempu. Mimo jiné bylo
starostkou obce doporučeno volat v těchto
situacích vždy Policii ČR
Pan Rajtr se ptá, zda by bylo možné svést
dešťovou vodu ze střechy Restaurace U Křížku
do přilehlé nádrže. Svod by měl být veden pod
stávající komunikací, a proto bude prověřena
případná kolize se sítěmi.
Paní Ježková se ptá, zda se firma IVORY
vyjádřila k odpovědím na předloženou servisní
smlouvu. Starostka odpovídá, že ne, protože
dosud neobdržela všechna vyjádření. Zprávy
přepošle společnosti, též bude dle zjištěných
informací informovat společnost IVORY o
předávacích stanicích, jež jsou předmětem
pachtovní smlouvy. Odpovědi jednotlivých SVJ
na toto upozorňovaly.
Paní Fidrmucová se ptá na stav opravy kotle v
souvislosti s kolísáním tlaku vody na sídlišti. V
rámci diskuze bylo upřesněno, že se jedná o
domy s č.p. 201 a 196. Starostka situaci prověří.
Pan Hruška vznesl dotaz na vyvození
zodpovědnosti v souvislosti s neuskutečněnou
výstavbou multifunkčního hřiště. Starostka nechá
situaci prověřit právníkem. Ing. Melč opětovně
zdůrazňuje roli kontrolního a finančního výboru.
Zpochybňuje kvalitu projektu na opravu
tělocvičny. V následující diskuzi Mgr. Jedličková

Usnesení č. 2019/06/03 – 21: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje zadat provedení
rekonstrukce rozvodů vody a rekonstrukci
dívčích toalet v ZŠ firmě Petr Slapnička –
TOPMONT, nábř.T.G.Masaryka 516/II, 269
01 Rakovník IČO 13285912 za částku 434
844,00
Kč
s DPH.
Výsledek hlasování: Pro ....8.......... Proti
.........0....... Zdrželi se ..1… (Ing. Melč)
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Z důvodu nefunkčnosti a neefektivnosti opravy
pánve ve školní jídelně zastupitelstvo obce
projednalo 2 návrhy na nákup nové pánve. Pan
Šimon doporučil na základě praktických
parametrů nákup pánve RedFox v přibližné
hodnotě 89.000,- Kč.
Paní Bulantová upozorňuje na výsledek
hygienické kontroly v kuchyni. Bude dále
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konzultováno v rámci schůzky 11.6.2019. Bude
osloven vzduchotechnik za účelem kontroly
vzduchotechniky

jmenování paní Mgr. Libuše Bulantové na
pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola V
Zahrádkách, Roztoky, s účinností od 1. 8. 2019 na
funkční
období 6 let
−
provedení rekonstrukce rozvodů vody a
rekonstrukci dívčích toalet v ZŠ a MŠ firmou
Topmont
Slapnička za částku 434 844,00 Kč
s DPH.
−

13. Diskuze
Pan Vojtěch vysvětlil požadavek na nákup nové
sekačky z důvodu již nevyhovujícího stavu 15 let
staré
sekačky.. Po proběhlé diskuzi se
zastupitelstvo dohodlo na nákupu nové .
Diskutovalo se o geodetickém zaměření území
kolem bytovek a prodejny Jednoty za částku
160.000,- Kč. Částka je považována za vysokou a
je nutno částku podrobit dalšímu jednání,
případně oslovit dalšího geodeta.
Projektant bude osloven za účelem upřesnění
návrhu řešení finančního vyrovnání v souvislosti
s projektem na rekonstrukci obecního úřadu.
Ve věci trvalého bydliště pana Pfeffera starostka
odkázala na stavební úřad.
Starostka zmínila zájemce o pronájem pozemku
pod starým mostem. Žádost zastupitelé obdrží.

ZO bere na vědomí:
−
kontrolu usnesení
−
kontrolu hospodaření a
opatření č. 3/2019
−
zprávu finančního výboru
−
zprávu kontrolního výboru

rozpočtová

ZO předběžně posoudilo:
- návrh účetní závěrky za rok 2018 a na základě
předložených dokladů nevznáší žádné doplňující
požadavky.
- návrh závěrečného účtu za rok 2018 a nemá k
němu připomínky. Závěrečný účet bude
v předložené podobě vyvěšen na úřední desce.

14. Závěr
Shrnutí veřejného jednání:

ZO ukládá:
- Starostce vydat jmenovací dekret ředitelky
školy Mgr. Libuše Bulantové, do 7. 6. 2019

ZO schvaluje:
−
program jednání
−
ověřovatele zápisu a zapisovatele
−
oznámit poskytovateli dotace MMR, že
nebude čerpat prostředky na základě rozhodnutí
č.
117D815007272
úhradu nákladů společnosti VYSSPA
Sports Technology s.r.o. dle vyjádření ze dne
20.5.2019
v celkové výši 71.919,70 Kč bez
DPH, (87.022,84 Kč s DPH)

- Starostce ukládá vydat v souladu s obecně
právními
předpisy ředitelce
příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola
V Zahrádkách, Roztoky Mgr. Libuši Bulantové
nejpozději v den nástupu do funkce 1. 8.
2019 platový výměr.
Termín
následujícího
veřejného
jednání
zastupitelstva byl navržen na 26.6. 2019.
Starostka ukončila jednání ve 21:00

účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ V Zahrádkách,
−
finanční dar ve výši 1000,- Kč pro Svaz
zdravotně postižených Rakovník, z.s., Klub
Zbečno,
−
finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro spolek
Linka bezpečí, z.s.,.
−
koupi pozemku p.č. 234/7 o výměře
129m2 a 187/33 o výměře 168 m2 v k.ú.Roztoky
u
Křivoklátu za cenu 200,- Kč/1m2 od paní
Marie Čechové, bytem Roztoky 215, 270 23
Křivoklát,
RČ 546207/0889. Náklady spojené
s koupí pozemku bude hradit kupující.
−

Dne: 3. 6. 2019
Zapsal: Ing. Lukáš Pech
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lucie Jedličková
…...........................
Lenka
Egertová
…...............................
Starostka:
Ing.
Lenka
Peterková
…................................................
Mistostarosta:
Mgr.
Tomáš
Vostatek
…...........................................
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DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – PADALY, BOURALY, HOŘELY
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Období od minulých Roztockých listů se neslo ve znamení
mimořádných událostí, které se týkaly dopravních prostředků a
souvisejícími dopravními komplikacemi. Ve středu 22. května
dopoledne vyjížděli na záchranu „padlého“ koně v soukromé
stáji v Nezabudicích. Roztockým hasičům se společně s kolegy
z Rakovníka podařilo pomocí potřebných prostředků a osobního
vozidla tento, dnes už spíše „raritní dopravní prostředek“ opět
vrátit na kola. Hned druhý den odpoledne zkomplikoval
dopravu z Roztok do Karlovy Vsi padlý strom přes silnici.
Roztočtí hasiči sice velice rychle na místo dorazili, ale některý
z projíždějících řidičů je s motorovou pilou předběhl a nechal
jim na silnici už jen piliny a lupení. Uklidili tedy alespoň to a
vrátili se zpět na svou základnu.
V úterý 28. května zřejmě noční a ranní déšť překvapil řidiče
zajišťujícího traťovou výluku z Berouna do Roztok. Ten svůj
autobus „zaparkoval“ na jen pár měsíců stará svodidla
v poslední pravotočivé zatáčce nad Roztokami. Místní i
rakovnické hasiče na místo povolali až za několik hodin po
nehodě policisté, kteří jeli náhodou kolem. Ti, kromě jiného,
zjistili, že z autobusu uniká olej. Hasiči ho v poměrně silném
dešti zasypali sorbenty a poté se vrátili zpět na základnu.
Následující dva týdny si mohli od zásahů trošku oddechnout.
Až ve středu 12. června je operační středisko povolalo znovu.
Důvodem byla opět doprava. Tentokrát na silnici II. tř. č. 201
v úseku Sýkořice – Běleč u křižovatky na Lubech nezvládl řidič
své osobní vozidlo a skončil s ním na střeše nabouraný ve stromu. Protože bylo pro roztocké hasiče místo
události příliš vzdálené, řidiče z vozidla vyprostili jejich kolegové profesionálové ze Stochova, které
operační středisko také vyslalo. Kromě hasičů přijeli na pomoc policisté, záchranáři „pozemní“ i ti letečtí,
kteří řidiče transportovali do jedné z pražských nemocnic. Pro roztocké už na místě žádná práce nezbyla.
O dva dny později jim další z neopatrných řidičů nějakou tu práci „přihrál“. Se svojí bílou dodávkou, nám
z neznámých příčin, havaroval při cestě od Nižbora směrem ke kapličce na Leontýně. Silnice mu byla asi
moc úzká a asi po stometrové jízdě v protisměrném příkopu naboural do statného dubu, o který se zastavil.
K jeho štěstí ho zřejmě jízda příkopem trošku zbrzdila a následným nárazem utrpěl jen drobná zranění
v obličeji a na ruce, ta mu před příjezdem hasičů a záchranářů ošetřily ženy projíždějící kolem v osobním
vozidle. Roztočtí hasiči dorazili na místo chviličku po místních policistech, kteří se ihned ujali odklonění
dopravy. Hasiči následně zjistili, že dodávka je nepojízdná, ale také že z ní neunikají žádné provozní
kapaliny. Odpojili tedy autobaterii a připravili ruční hasicí přístroj pro případ náhlého zkratu a následného
požáru. Tentokrát už nenechali žádnou práci profesionálům z Berouna. Vzhledem k situaci se po příjezdu
dopravních policistů všichni hasiči vrátili zpět na své základny.
Zatím poslední zásah za uplynulý měsíc a opět v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích řešili
roztočtí společně s rakovnickými hasiči v úterý 18. června dopoledne. To se za vrcholem stoupání u
kapličky sv. Eustacha nad Křivoklátem vzňala izolace krytu motoru na téměř již historickém nákladním
vozidle značky Tatra 815 a plameny se začaly šířit dále. Jen díky duchapřítomnosti a celoživotní
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zkušenosti se řidiči podařilo rozšiřující se požár nejprve svým ručním hasicím přístrojem, a následně i
přístrojem jedné projíždějící řidičky částečně zastavit do doby, než na místo dorazili nejprve roztočtí i
rakovničtí hasiči. Těm prvním se pomocí dvou vysokotlakých proudů podařilo již téměř lokalizovaný
požár během několika minut, už za dozoru kolegů, i zlikvidovat. Přestože na první pohled vozidlo
neutrpělo větší újmu, oprava ho určitě nemine. Ke kontejneru naloženého starým papírem se naštěstí
plameny nedostaly! To by byl asi jiný fofr!

HASIČI RADÍ:
JAK SE CHOVAT V KOLONÁCH - RADY HASIČŮ
Blíží se léto, čas dovolených a prázdnin. Také ale čas dlouhých kolon na dálnicích a silnicích. Ty pak často
způsobují horší problémy než jen pozdní dojezd do cílové destinace.
K dopravním nehodám vyjíždějí hasiči častěji než k požárům. Jen v loňském roce zasahovali u 22 265
dopravních nehod. Při vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla a záchraně života jde přitom o
minuty. Jak rychle se hasiči ke zraněným osobám dostanou, je pak klíčové. Jako řidiči jim můžete pomoct
tím, že budete vědět, jak správně tvořit uličku pro průjezd vozidel složek integrovaného záchranného
systému.
A co nezapomenout přibalit? Pokud se již na cestu autem vydáváte, je potřeba počítat s tím, že v koloně
můžete uvíznout. Myslete tedy na to, abyste měli dostatek paliva a nikdy nejeli jen s rezervou. Přibalte
dostatečné množství tekutin a nějaké jídlo. Praktické jsou také zvlhčené ubrousky a powerbanka. Pokud
cestujete s dětmi, přibalte nějakou zábavu pro ně. Při vystupování z vozu dávejte pozor na to, co se děje za
vámi a vždy před otevřením dveří kontrolujte situaci ve zpětném zrcátku.
Zdroj: www.hzscr.cz
Foto: archiv hasiči

za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
…………………………………………………………………………………………………………………

SVOZ ODPADU
Papír

Plast

Sklo

Bio
Sudý týden

Tetrapak

1x za 14 dní
(lichý týden)

Lichý týden

1x za 3 týdny

Pondělí
Úterý

každý
týden

Středa
Čtvrtek
Pátek

každý
týden

Sobota
Neděle

Svoz odpadů zajišťuje MP Rakovník, který bohužel nezajišťuje odvoz odpadů v kvalitě, na kterou jsme
byli zvyklí od MP z Kralovic. Nekvalitní práci, podněty a stížnosti občanů okamžitě sdělujeme vedení MP
do Rakovníka s požadavkem na okamžitou nápravu. Bohužel ne vždy společnost MP reaguje rychle.
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Konec května a červen v MŠ
V naší školce se stále něco děje. Tak jako každý rok jsme se zúčastnili několika výtvarných soutěží. Děti
malují rády, s fantazií a baví je to. To je pro nás nejdůležitější. Tři obrázky našich dětí se líbily i
odborníkům a vysloužily si ocenění.
Společně s MŠ Křivoklát, MŠ Městečko a paní učitelkou hudby Dášou Pavlíčkovou pořádáme pro děti
každý rok také pěveckou soutěž - „Slavíček“, která se letos konala u nás v Roztokách. Všechny děti, které
si v soutěži zazpívaly, byly za své snažení a odvahu odměněny.
Starší děti opět nezapomněly na klienty Leontýna a potěšily je svým čarodějnickým vystoupením. Přidali
se k nám i kamarádi z MŠ Křivoklát. Naposledy jsme si pak začarovali na Zahradní slavnosti v základní
škole. Vystoupení kamarádů školáků se nám také moc líbilo.
Den dětí jsme si užili hlavně na školní zahradě. Pro děti byla připravena trať pro jízdu zručnosti na kolech,
koloběžkách nebo odstrkovadlech. Zábava byla i při skákání v pytlích, přetahování nebo přenášení
pingpongového míčku na lžíci. A protože děti slavily svátek, pro každého byl nachystán kromě medaile za
obratnost i malý dáreček. Koncem května a začátkem června jsme vůbec hodně sportovali. Připravovali
jsme se hlavně na okresní olympiádu MŠ v Rakovníku, ale děti se také učily, proč je pro nás sportování
zdravé. A tak se házelo do dálky, skákalo z místa a běhalo. Vybraní malí sportovci pak jeli reprezentovat
naši MŠ do Rakovníka. Všichni se snažili a byli jsme úspěšní. Přivezli jsme šest medailí. Malí gymnasté a
gymnastky zase předvedli všem, co se na gymnastickém kroužku během školního roku naučili. Kdo se
přišel podívat, ten viděl, jak jsou
děti šikovné při cvičení na
akrobacii, lavičce, ve skákání přes
bednu i při tanci.
K létu patří i voda, proto byla také
jedním z našich témat. Povídali
jsme si o koloběhu vody, o tom,
jak je pro nás voda důležitá, o
zvířátkách od vody a hráli jsme si
na vodníky. Za jedním jsme se i
vydali. Děti hledaly fáborky
označenou cestu a plnily úkoly, při
kterých procvičovaly své znalosti
a dovednosti. U řeky nakonec
všichni vodníka našli, a když mu
pomohli vyčistit rybníček a
zodpověděly několik jeho dotazů,
získaly za odměnu od vodníka
dobrůtku a knížku.
Letošní školní rok pomalu končí a my se v MŠ budeme loučit s našimi předškoláky. Anička se s kamarády
rozloučila originálně. S maminkou k nám do školky pozvaly veselého pána, který všechny děti pobavil
svým vystoupením. Slavnostní rozloučení s předškoláky s pasováním na školáky proběhne v MŠ
poslední úterý před prázdninami. Vy se s patnácti čarodějnickými předškoláky můžete potěšit i na tablu
v místní prodejně.
Školní rok utekl jako voda. Děti jsou zase větší, rozumnější, samostatnější i šikovnější. Jako každý rok. A
my (zaměstnanci MŠ) jsme rádi, že je můžeme alespoň chvíli na jejich cestě za poznáním provázet a
zprostředkovávat jim nejrůznější zážitky a zkušenosti. Děkujeme všem, kteří nám při tom pomáhají,
podporují nás a spolupracují s námi.
Přejeme Vám pěkné léto s Vašimi dětmi či vnoučaty.
G.T.
Foto: archiv školky
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OHLÉDNUTÍ
S blížícím se koncem školního roku začínáme pomalu bilancovat. Co se nám povedlo a co ne? Protože
akce děláme hlavně pro naše (vaše) děti, nechali jsme uplynulý půlrok zhodnotit právě jim. Vybíráme
nejčastější odpovědi na otázku: Co se ti líbilo - nelíbilo na pořádaných akcích?
Odpolední večírek – líbily se písničky, masky, úžasná tombola, soutěže, tančení a hlavičkování
Noc s Andersenem – zaujalo pejskování (vystoupení pejsků a jejich „páníčků“ – AGI Rakovník), hezká
byla překvapeníčka, noční hra, líbil se Ferda a pes Bohouš, hostina byla boží
Haló, co se stalo – pořad záchranné služby – bavila záchranka a hlavně Méďa Béďa, ukázky poskytnutí
první pomoci a předvedení sanitky se sirénou
Den Země – někoho nebavilo sbírat šišky na školní zahradě, ohlas měly i soutěže o naší zemi
Den s hasiči – překvapil rozbitý počítač a spálené věci, zklamání z toho, že se nestříkalo s hadicemi
Atletické závody v Rakovníku (naši nejlepší sportovci) – „ulití“ ze školy, nadšení ze získaných medailí
Školní výlet – Fábula – pobavilo strašidelné a tunelové bludiště, vyhovovalo běhání ve venkovním bludišti,
nudná byla dlouhá cesta autobusem
Dětský den – v areálu Lesy ČR – zábava byla super – houpačky, tobogán, nakupování, radost zkazila
utržená lanovka
Čteme si navzájem – líbilo se legrační čtení, vystoupení 3. třídy, hezké záložky a to, že jsme se chvíli
neučili
Zahradní slavnost – otravovalo nás vedro, super byla překvapeníčka, zpěv a boomwhackers
Co dodat na závěr? Akcí bylo
mnoho, někoho jsme potěšili někoho ne. Přesto si myslíme, že
jsme si vše společně parádně
užili a že budeme mít
s odstupem
času
na
co
vzpomínat.
A co nás ještě čeká?
No přece Olympijský den, Tajný
výlet, Pasování prvňáků na
čtenáře a rozloučení s páťáky na
hradě Křivoklátě.
Všem dětem, rodičům a
přátelům školy přejeme krásné
pohodové
léto
a
mnoho
společných zážitků.
A pokud zaprší, vytáhněte třeba knížku i to je bezva zábava!
Začátek nového školního roku 2019/2020 je 2. září v 8 hodin, ale to je ještě hodně daleko.
Učitelky ZŠ

Foto: archiv škola
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DĚTSKÝ DEN 2019
Věřím, že se Dětský den stane v naší obci tradicí. V neděli 2.6. obec Roztoky ve spolupráci s TJ Roztoky,
SDH Roztoky, Mysliveckým spolkem Klucná a W-arlet pořádala již třetím rokem zábavné odpoledne, kde
si mohly děti zasoutěžit, vyzkoušet svou zručnost, vytrvalost ale i pokusit štěstí.
Bylo až příliš horko, ale dorazilo 67 dětí, které obdržely kartičky se soutěžními disciplínami. Po celé
odpoledne mohly plnit připravené úkoly na jednotlivých stanovištích. Děti si mohly udělat pískovaný
obrázek ve výtvarném koutku. Hasiči umožnili dětem okouknout hasičské vozy, povozit se na řece nebo
proudem vody porazit připravené lahve. Všichni si v klidu mohli zkusit zatlouci hřebík, najít poklad,
skákat v pytli, střílet góly do brány, trefit se do cíle balónkem, zkusit střílet šípem, ale i prověřit znalost
rostlin nebo živočichů, povozit se na autíčku, podívat se na divadelní pohádku a mnoho dalšího. Odměnou
jim byly dárečky, které obec zakoupila nebo pro pořádání akce dostala od sponzorů. Mezi odměnami byly
velmi hodnotné dárky, proto se letos kartičky rozdělili do 3 věkových kategorií s tím, že byly ty
nejhodnotnější ceny losovány. Kromě knížek, plyšáků, nádobíčka do kuchyňky, lahví na pití a jiného byly
asi nejhodnotnější školní batohy. Bylo též zajištěno občerstvení. Každé dítko, které splnilo všechny úkoly,
obdrželo kartičku na limonádu, sušenku a párek.
Děkujeme mnohokrát za spolupráci dobrovolníkům ale i pracovníkům obce, bez kterých bychom program
pro děti nedokázali zajistit.
Jako poděkování uvádíme sponzory Dětského dne: Občerstvení Milan Franc, TJ Roztoky, SDH Roztoky,
Potraviny v č.p. 47 u Hotelu Roztoky, Carrier Beroun, N. Bajerová – TANAX, Efko CZ s.r.o., Šumavský
pramen a.s., BAAGL, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a.s., Zdravotní pojišťovna ministerstva
vnitra ČR a.s, GERLACH spol. s r.o., pan Miroslav Panenka, obec Roztoky, paní Maruška Procházková.
Lenka Peterková

…………………………………………………………………………………………………….
4. HUDEBNÍ VEČER SE ČLENY ČESKÉ FILHARMONIE
15. červen 2019 byl skutečně velmi horký. Kdo se chtěl před sluncem schovat nebo zalézt někam do
chládku, měl možnost využít kostel. Proč zrovna kostel? V Roztokách ho nemáme! Ano, ale v Křivoklátu
ano a obec Roztoky si ho již po čtvrté „vypůjčila“ k pořádání jedinečného koncertu. Členové České
filharmonie i letos přijeli zahrát krásné klasické melodie.
Prostory kostela poskytují nádhernou akustiku, jež je pro tento typ hudby žádoucí a umocní atmosféru.
S prostory Rudolfina se to asi srovnávat nedá, ale kde jinde byste se mohli muzikantů po koncertu na něco
zeptat?
Z publika přišla otázka na nástroje, které muzikanti používají. A věřte, že mne odpověď celkem překvapila.
Viděli jsme a hlavně slyšeli hrát violu, která nepatří samotnému muzikantovi, ale Petru Kellnerovi. Jako
investici zakoupil několik hudebních nástrojů s cílem zapůjčit je České filharmonii. Asi tušíte jejich
vysokou hodnotu.
Téměř dvouhodinový koncert letos doplňoval přednesem z povídek Ilji Hurníka herec Otakar Brousek
ml. Jeho skvělý přednes povznesl hudbu na mimořádný umělecký zážitek.
Slyšeli jsme klavír v podání Stanislava Gallina, na violoncello hrál František Host, violu rozezněl
Jaroslav Pondělíček a z houslí vyloudil krásné tóny Ota Bartoš. Společně zahráli díla od W.A. Mozarta,
G. Cassadose, A. Dvořáka nebo F.Schuberta.
Závěrečnou známou skladbu Air od J.S. Bacha muzikanti zahráli panu faráři Miškovskému, jemuž patří
velké poděkování za poskytnutí kostela. Poděkování patří též panu kostelníkovi Frýbertovi za vstřícnost při
přípravách kostela, Dětem Křivoklátska za zapůjčení osvětlení a zaměstnancům obce Roztoky.
Lenka Peterková
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Výsledky zápasů
A- Tým
26.5.

Řevničov - TJR A

1.6.

TJR A - Sýkořice

9.6.

Branov - TJR A

15.6.

TJR – Janov

7:2
4:5p
0:3
3:1

Čumpelík, Číhař
Číhař 2, Masarovič, Krůta V.
Masarovič, Vejvoda J., ČíhařČíhař, Vejvoda J., Hruška

B- Tým
26.5.

TJR B - Šanov

2.6.

Petrohrad - TJR

1:2
4:3

Zoufalý
Ejem 2, Mojsevyč

Mladší žáci
25.5.

TJR - Lužná

6:2

Barčot Dav. 4, Marčot M., Šifner

2.6.

Hředle - TJR

7:4

Ptáček 2, Barčot M., vlastní

8.6.

TJR - Mšec

3:0

kontumačně

Starší přípravka

TJR - Chrášťany

10:5
7:7p

Prokůpek 3, Kučera, Fráňa Václav, Hendrych, Makarský

9.6.

FK Rakovník dívky -TJR

5:17

Prokůpek 8, Hamouz J. 3, Hendrych 2, Kučera 2, Fráňa Vác.,
Makartský

2.6.

TJR - Nové Strašecí

8:8p

Kučera 3, Prokůpek 2, Hendrych 2, Hamouz J.

26.5.

Jesenice - TJR

5.6.

Prokůpek 2, Makarský, Jirásková, Hendrych
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