OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY

pozornění ČEZ.
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. vyzývá
vlastníky a uživatele dotčených pozemků
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení
distribuční
soustavy
v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Zásah je nutno
provést v období vegetačního klidu do 15.
listopadu
2019.
Bližší
informace
na
http://www.obec-roztoky.cz/samosprava/egovernment/elektronicka-uredni-deska/cezodstraneni-stromovi-22467.html

U

oděkování.
Lenka Egertová děkuje za SDH Roztoky
paní Bokové a paní Beránkové za dodání
skořápek pro výrobu svíček na Plovoucí naději
pro rok 2019.

P

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

I

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

V

alá křivoklátská.
TJ Sokol Křivoklát pořádá v sobotu 2. 11.
2019 47. ročník lesního běhu MALÁ
KŘIVOKLÁTSKÁ. Místem konání je opět
sportovní areál Kolečko na Křivoklátě. Akci
podpořila i obec Roztoky

M

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

R

ýročí sametové revoluce.
17. listopadu si připomeneme 30. výročí
dramatických událostí, které se odehrály
v roce 1989 na Národní třídě v Praze. Tehdy si
studenti připomínali 50 let od nacistických represí
vůči studentům, které vedly k uzavření vysokých
škol. Počáteční pokojný průvod, procházející
centrem města, přerostl v demonstraci proti
komunistickému režimu a v násilí ze strany
příslušníků pořádkových služeb. Tento den
slavíme jako „Den boje za svobodu a demokracii
a Mezinárodní den studentstva“. Vzpomeňte si,
co jste v té době právě dělali, jaké byly vaše
pocity, jak jste vše prožívali. Máte-li zajímavý
příběh nebo fotografie, které se přímo váží k naší
obci, podělte se o ně s námi. Zašlete nám článek
nebo přineste fotografie do kanceláře OÚ.
Děkujeme.

V

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

S

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

M

kustická zkouška.
Ve středu 6. 11. 2019 ve 12:00 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
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Zápis č. 11/2019 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
24.09.2019 od 17:30 hodin v budově OÚ
Roztoky.

11. Zajištění akceschopnosti Jednotky SDH
pro rok 2020
12. Různé
13. Podněty a náměty občanů
14. Diskuze
15. Závěr

Přítomní zastupitelé: 9
Eva Bednaříková, Lenka Egertová, Ing. Lenka
Peterková, Roman Texl, Mgr. Tomáš Vostatek,
Ing. Vladimír Melč, Jaroslav Nedbal, Mgr. Lucie
Jedličková, Martin Mikovec
Počet přítomných občanů: 8
Zapisovatel: Ing. Lukáš Pech
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Nedbal, Martin
Mikovec

Usnesení č. 2019/09/24 – 1: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování: Pro...8...Proti ...0… Zdržel
se ...0...
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

1. Zahájení, schválení programu jednání

2. Určení ověřovatelů zápisu

Jednání zahájila starostka obce Ing. Lenka
Peterková v 17.45h a řídila průběh jednání.
V úvodu přivítala
všechny přítomné
a
konstatovala, že je přítomno 8 z 9 zastupitelů
a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starostka
uvedla, že dnešní jednání zastupitelstva bylo
svoláno na základě pozvánky, která byla
v souladu se zákonem o obcích zveřejněna po
dobu 7 dnů na úřední desce a na internetu.
Upozornila, že z jednání je pořizován zvukový
záznam.

Starostka navrhuje, aby ověřovateli zápisu
z dnešního jednání byli pan Martin Mikovec a
pan Jaroslav Nedbal, zapisovatelem pak pan Ing.
Lukáš Pech.
V 17:47 se na zasedání ZO dostavil Jaroslav
Nedbal. Počet zastupitelů je nyní 9.
Usnesení č. 2019/09/24 – 2: Zastupitelstvo obce
Roztoky určuje ověřovateli zápisu pana
Martina Mikovce a pana Jaroslava Nedbala.
Za zapisovatele určuje pana Ing. Lukáše
Pecha.
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0... Zdržel
se ..0...
Usnesení č. 2 ne/bylo schváleno.

Na pozvánce byl zveřejněn tento program
jednání.
Program jednání:
Zahájení, schválení programu jednání
Určení ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení
Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
Volba člena finančního výboru a stanovení
odměny
6. Zprávy finančního výboru, zpráva
k likvidaci kotelny
7. Schválení podílu spolufinancování v rámci
projektů, které byly registrovány pro
poskytnutí dotací
8. Projednání žádostí o dotaci z rozpočtu
obce
9. Projednání členství ve spolku Berounsko,
z.s.
10. Schválení zpracovatele výběrového řízení
pro zhotovitele stavby „Stavební úpravy a
rekonstrukce kuchyně Roztoky 193“
1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Melč kritizuje úroveň zápisů, dle jeho mínění
jsou zápisy tvořeny účelově ve prospěch
starostky. Pro příklad cituje zápis z loňského
roku. Dále kritizuje úroveň a počet provedených
projektů. Ověřovatelka zápisu č. 10 se proti tomu
ohrazuje. Ing. Melč především zápisu z minulého
jednání vytýká, že neobsahuje zmínku o přípravě
tabulky pro pracovní schůzku ohledně kuchyně v
MŠ a z jednání nevzešel žádný úkol pro starostku
ani pro zastupitele. Dále se diskuze zabývala
přípravou a předkládáním podkladů k jednáním.
3. Kontrola usnesení
- starostce sjednat schůzku s firmou ENES s.r.o. a
uzavřít dohodu o provedení zápočtu - úkol trvá
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starostce nechat přepracovat projekt na
rekonstrukci budovy OÚ dle statického posudku úkol trvá
- starostce oslovit další dva projektanty na
zrevidování projektu rekonstrukce kuchyně MŠ a
ZŠ a zpracování nové projektové dokumentace –
splněno
- 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 – splněno
- Mgr. Vostatkovi inicializovat zlepšení značení
nebezpečné zatáčky nad hájovnou s odborem
dopravy – úkol trvá
- starostce nechat přepracovat vizualizaci
tělocvičny podle studie (valbová střecha v podobě
dvou
jehlanů) - splněno
- starostce projednat s právníkem podmínky
smlouvy pro případný pronájem obecního bytu úkol trvá
- starostce vznést dotaz na SŽDC ohledně zřízení
veřejných WC do 31.8.2019 - úkol trvá
- starostce postoupit podklady o přípravě,
průběhu a realizaci celého projektu výstavby
multifunkčního hřiště k posouzení právníkovi do
31.8.2019 za účelem zjištění odpovědnosti za
zmařený projekt. - úkol trvá
- starostce podat inzeráty na pronájem hospody U
Křížku - splněno
- oslovit projektanta na zpracování projektu menší
verze hřiště – projektant osloven, čekáme
odpověď – úkol trvá

4. Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření

Ing. Melč opětovně vyzývá k vyřazení tzv.
„kůlniček“ z projektu rekonstrukce OÚ a
upozorňuje na nedostatečné plnění úkolů.

Vzhledem k odstoupení pana RNDr. Petra
Dvořáka z funkce člena ZO a zároveň jeho
odstoupení z funkce člena finančního výboru,
zastupitelstvo by mělo zvolit jiného člena FV tak,
aby počet odpovídal minimálně 3 dle zákona.
Starostka navrhuje, aby novým členem FV byl
pan Jaroslav Nedbal.
V rámci rozpravy padly návrhy Lenky Egertové,
která jako nového člena navrhuje přítomného
pana Bulanta. Mgr. Lucie Jedličková navrhuje
přítomnou paní Volemanovou. Svůj návrh
zdůvodňuje zkušeností z okolních obcí, kde FV

Příjmy 1 – 8/2019
13.557.134,31 Kč
Výdaje 1 – 8/2019
7.241.175,34 Kč
Stav hospodaření zůstává stejný jako při minulém
zasedání, protože není uzavřen měsíc září.
Stav účtu k 24.9. 2019 je:
ČS
13.626.654,48 Kč
ČNB 13.967.686,06 Kč
Rozpočtové opatření ke schválení
Převod částky 170.000,- Kč z pol. 1340 –
Poplatky za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na pol. 1337 poplatek za
komunální odpad.
Rozpočtové opatření bylo provedeno na
doporučení krajského úřadu uvést do souladu
účtování s vyhláškou obce.
Navýšení rozpočtu o částku 11.200,- Kč v
příjmech i ve výdajích § 5512 SDH – jedná se o
příjem za pojistnou událost.
Usnesení č. 2019/09/24 – 4: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje rozpočtové opatření č.
15/2019.
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0... Zdržel
se ...0...
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Volba člena finančního výboru a stanovení
odměny

Nesplněné úkoly mají termín splnění do
příštího zasedání ZO.
Usnesení č. 2019/09/24 – 3: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí kontrolu usnesení z
předešlých zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0... Zdržel
se ...0...
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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tvoří občané se zkušenostmi v oboru ekonomie a
financí. Mgr. Tomáš Vostatek potvrzuje tuto
zkušenost ze Zbečna.

V následující diskuzi se probírá způsob
fakturování při stavbě hasičské zbrojnice a
kvalita práce finančního výboru v minulosti.

Všichni navržení přítomní kandidáti dostali
prostor pro prezentaci svých zkušeností v oblasti
financí a účetnictví.

Zastupitelé se dohodli, že budou hlasovat pouze o
vzetí na vědomí zprávy FV č. 6. Finančnímu
výboru zastupitelstvo, na základě poznámky Ing.
Vladimíra Melče, ukládá úkol doplnit zprávu č.
5 o formální náležitosti a to jméno a vyjádření
odpovědné kontrolované osoby k obsahu
zprávy FV a stručný shrnující závěr zprávy. O
vzetí na vědomí zprávy FV č. 5 budou hlasovat
po jejím doplnění na příštím zasedání ZO.

Dle jednacího řádu se hlasuje o posledním
návrhu.
Usnesení č. 2019/09/24 – 5: Zastupitelstvo obce
Roztoky volí členkou finančního výboru paní
Ing. Janu Volemanovou
Výsledek hlasování: Pro ...5... Proti ...0... Zdržel
se ...4 (Ing. Peterková, Texl, Mikovec, Nedbal)...
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Usnesení č. 2019/09/24 - 7: Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí zprávu FV č. 6/2019.
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0... Zdržel
se ...0...
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

5.1 Stanovení odměny novému členu FV
V rámci diskuze nabídla starostka odměnu ve
výši 500,- Kč/měsíc. Ostatní zastupitelé navrhují
700,- Kč/měsíc.
Usnesení č. 2019/09/24 – 6: Zastupitelstvo obce
Roztoky v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
stanoví, že odměna za výkon nového
neuvolněného člena FV bude poskytována od
1.10.2019 ve výši 700,- Kč za měsíc.
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0... Zdržel
se ...0...
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Na základě závěru kontroly předsedkyně FV
navrhuje přijmout dvě usnesení.
Usnesení č. 2019/09/24 - 8: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje vyřazení z účetní evidence
pohledávky v celkové výši 18 934,00 Kč s DPH
z důvodu, že pohledávky nejsou prokazatelné a
nebyly dohledány nájemní smlouvy (není
známa adresa, ani za co by se nájem vymáhal).
Výsledek hlasování: Pro ...8... Proti ...0... Zdržel
se ...1(Ing. Melč)...
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

6. Zprávy finančního výboru, zpráva o
likvidaci kotelny

Usnesení č. 2019/09/24 - 9: Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje storno vydané faktury č. FV
18-002-00011 a její vyřazení z účetní evidence
dle návrhu FV.
Výsledek hlasování: Pro ...8... Proti ...0... Zdržel
se ...1(Ing. Melč)...
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

6.1 Zprávy FV
V červenci a srpnu byly provedeny dvě kontroly
FV. Kontroly č. 5/2019 a č. 6/2019.
Předsedkyně FV Lenka Egertová přednesla
závěry kontrol, které jsou součástí zápisu.

6.2 Zpráva o likvidaci kotelny

Ing. Vladimír Melč chválí úroveň kontrol,
nicméně dle něj závěrům kontrol chybí formální
náležitosti, zejména pak jméno a vyjádření
kontrolované osoby a stručný srozumitelný závěr.

Paní starostka přečetla hlavní body zprávy.
Práce byly zahájeny 14.8.2018 a probíhaly ve
dvou etapách:
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1. Odstranění zařízení v majetku IVORY
ENERGY a.s.
2. Odstranění kotlů v majetku obce a likvidace
fluidního kotle včetně příslušenství
Vysoké náklady na likvidaci starého zařízení byly
způsobeny umístěním mobilní kotelny pro
dodávku tepla na ohřev vody v prostoru před
vchodem. Nebylo možno využít techniku
k odstranění likvidovaného zařízení z objektu
kotelny. Došlo k nárůstu paličských prací a
spotřeby provozních plynů. Práce probíhaly
v prostředí s vysokým bezpečnostním rizikem a
docházelo k prostojům z důvodu postupného
přechodu na nově instalovaná zařízení.

Výsledek hlasování: Pro ...8... Proti ...1(Ing.
Melč)... Zdržel se ...0...
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
7. Schválení podílu spolufinancování v rámci
projektů, které byly registrovány pro
poskytnutí dotace.
Paní starostka na doporučení auditorek
z Krajského úřadu Středočeského kraje přednesla
zastupitelstvu
požadavek
na
schválení
spolufinancování
projektů,
které
byly
registrovány a u nichž bylo vydáno rozhodnutí o
poskytnutí dotace od poskytovatele Ministerstva
ŽP v operačním programu ŽP.Obec obdržela tato
rozhodnutí na projekty:

Odpad – likvidace jiného než kovového odpadu
(3.040 kg)

1) Obecní úřad Roztoky – snížení energetické
náročnosti

Celkové náklady 369.599,34 Kč s DPH, za ocel
vytěženo celkem 175.756,- Kč s DPH (40.550 kg)

Dotace v maximální výši 1.278.371,- Kč* , podíl
vlastních zdrojů ve výši 50% 1.278.371,00 Kč

Ing. Melč upozorňuje, že zprávě o likvidaci
kotelny chybí formální náležitosti. Tedy plán
kontroly, jméno a vyjádření odpovědné
kontrolované osoby. Tuto podobu zprávy od firmy
Recycling-kovové odpady a.s. (dále také
„Recycling) neakceptuje a ptá, se proč se k
likvidaci vyjadřuje firma Recycling a ne kontrolní
výbor obce. Neakceptuje navýšení nákladů na
paličské práce. Dále kritizuje samotný průběh
likvidace. K tématu se otevřela diskuze, do které
se zapojila řada přítomných. Ing. Melč mimo jiné
řeší nutnost nákladného rozřezávání zařízení
uvnitř kotelny, separaci odpadů s vyšší výkupní
cenou kvůli čemuž dle něho obec prodělala
200.000,00 Kč. Členové kontrolního výboru se
brání, že předchozí zprávu zpracovali na základě
dostupných podkladů. Ing. Melč požaduje novou
zprávu kontrolního výboru. Roman Texl, Ing.
Lenka Peterková a Martin Mikovec mimo jiné
odpovídají, že likvidace proběhla v souladu s
usnesením zastupitelstva. Kontrolní výbor se
zavazuje v zápisech určovat odpovědnou osobu.

Celková částka na tuto část projektu – tj.
Zateplení budovy, výměnu oken – je
2.556.742,00 Kč bez DPH (3.093.657,82 Kč s
DPH)
Projekt pro celkovou rekonstrukci objektu OÚ je
rozpočtován na částku cca 15 mil.Kč s DPH
z toho venkovní sklady cca 1.700.000 Kč s DPH,
venkovní úpravy 1.800.000,00 Kč s DPH.
*U částek dotací se neuvádí údaj o obsahu DPH,
protože dotace nepodléhají DPH.
Mgr. Lucie Jedličková se ptá, do kdy je nutné
dotaci uplatnit. Starostka odpovídá, že realizace
akce musí proběhnout do 28.2.2022 a
dokumentace ke konečnému vyhodnocení by měla
být předložena do 31.5.2023. Lze požádat o
prodloužení lhůty pro předložení podkladů tj.
např. smlouvy o dílo se zhotovitelem, které by ale
měly být doloženy do konce tohoto roku.

Usnesení č. 2019/09/24 - 10: Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí zprávu o
likvidaci kotelny od firmy Recycling – Kovové
odpady a.s..

Usnesení č. 2019/09/24 – 11: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje spolufinancování
projektu „Obecní úřad Roztoky – snížení
energetické náročnosti“ z vlastních zdrojů ve
výši rozdílu nákladů na projekt a přijaté
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8.2. TJ Sokol Křivoklát

dotace.
Výsledek hlasování: Pro ...8... Proti ...1(Ing.
Melč) Zdržel se ...0...
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

TJ Sokol Křivoklát jako každý rok organizuje
vyhlášený závod Malá Křivoklátská, které se
zúčastňují i známí sportovci. Letos by měl být již
47. ročník, který se bude konat v termínu
2.11.2019
v
areálu sportoviště
Kolečko
v Křivoklátu. V minulém roce se zúčastnilo 296
závodníků. Žádost o podporu ve výši 3000 Kč
obdržela obec Roztoky dne 6.9.2019.

2) Stavební úpravy a rekonstrukce kuchyně
Roztoky č.p. 193 – Vzduchotechnika
Dotace v maximální výši 913.343,20 Kč, podíl
vlastních zdrojů ve výši 30% 391.432,80 Kč
Celková rozpočtovaná částka na tuto část projektu
– tj. vzduchotechnické zařízení – 1.304.776,- Kč
bez DPH

Usnesení č. 2019/09/24 - 14: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje poskytnutí finanční
dotace ve výši Kč 3.000,- pro Tělovýchovnou
jednotu Sokol Křivoklát, IČO 00509558 na
pořádání
47. ročníku závodu Malá Křivoklátská v roce
2019. Na dotaci bude uzavřena veřejnoprávní
smlouva.
Výsledek hlasování: Pro ...9... Proti ...0... Zdržel
se ...0...
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Usnesení č. 2019/09/24 – 12: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje spolufinancování
projektu „Stavební úpravy a rekonstrukce
kuchyně Roztoky č.p. 193 – Vzduchotechnika“
z vlastních zdrojů ve výši rozdílu nákladů na
projekt a přijaté dotace.
Výsledek hlasování: Pro ...8... Proti ...0... Zdržel
se ...1(Ing. Melč)
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

8.3. Kroužek Barvínek
8. Projednání žádostí o dotaci z rozpočtu obce

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

8.1. Spolek PRO ÚJEZDEC o.s.
Obec Roztoky obdržela žádost spolku PRO
ÚJEZDEC o.s. o dotaci na podporu šipkového
družstva Křižáci Roztoky, konkrétně na nákup
sportovních potřeb, spotřebního materiálu a
propagace. Loni obec podpořila spolek částkou
4.000,00 Kč.

V souvislosti s kontrolou dotace FV byl
dodatečně doložen přehled o počtu dětí v kurzu,
jeho výši, počtu skupin a informace o dalších
podporách obcí v okolí.

V rámci rozpravy se zastupitelé dohodli, že spolku
bude poskytnuta dotace na proplacení přihlášky
do ligy.

Jedním z návrhů je poskytnutí dotace na kurzovné
pro děti z Roztok, případně na materiál. Paní
Nedbalová navrhuje dotaci na materiál kvůli
snadnějšímu vyúčtování. Výše dotace bude
dořešena na pracovní schůzce.

Usnesení č. 2019/09/24 – 13: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje dotaci pro spolek PRO
ÚJEZDEC o.s., se sídlem Újezdec 25, 270 41
Hřebečníky, IČO:01759019, ve výši 3.500,- Kč,
která bude využita na úhradu přihlášky do
ligy na sezonu 2019/2020. Na dotaci bude
uzavřena veřejnoprávní smlouva.
Výsledek hlasování: Pro ...8... Proti ...0... Zdržel
se ...1(Ing. Melč)...
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

9. Projednání členství ve spolku Berounsko,
z.s.
Obec Roztoky byla oslovena s nabídkou
spolupráce s destinační agenturou, která by mohla
vzniknout na území Berounsko- Křivoklátsko
s cílem efektivního řízení systému cestovního
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ruchu, který je metodicky a finančně podporován
jak státem, tak krajem. Agentura by měla
sdružovat aktéry
z veřejného i soukromého
sektoru za účelem vzájemné komunikace,
kooperace a koordinace v oblasti cestovního
ruchu.

10. Schválení zpracovatele výběrového řízení
pro zhotovitele stavby „Stavební úpravy a
rekonstrukce kuchyně Roztoky 193“.
Vzhledem k potřebě do konce roku předložit
veškeré podklady poskytovateli dotace, kromě
jiného i smlouvu o dílo na zhotovitele stavby,
doporučila starostka zastupitelstvu schválit
společnost, která bude administrovat zadávací
řízení pro výběr zhotovitele stavby na projekt
„Stavební úpravy a rekonstrukce kuchyně
Roztoky 193“

Z předložených podkladů by města Beroun,
Králův Dvůr, Zdice a obce Tetín, Srbsko a Svatý
Jan pod Skalou měli být zakládajícími členy
spolku Berounsko (název právnické osoby), který
bude destinační agenturou.
Poslání
spolku
–
dodržování
principů
udržitelného rozvoje a optimalizace dopadů
cestovního ruchu na území

Již v březnu byla k projednání předložena
zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na
rekonstrukci kuchyně. Byla oslovena společnost
se zkušenostmi s VŘ na kuchyně, která předložila
nabídku na administraci VŘ na kuchyň. VŘ na
celou rekonstrukci kuchyně by mělo být
rozděleno na stavební část, kde předpokládaná
hodnota
zakázky malého rozsahu je cca
4.716.225,83 Kč bez DPH a na dodávku
gastrotechnologie ve výši 4 501 255,00 Kč bez
DPH – dle původního projektu. Nyní projekt
prochází celkovou revizí a po jejím dokončení
bude zahájeno zpracování zadávací dokumentace.
Toto VŘ by mělo proběhnout ve zjednodušeném
podlimitním řízení.

Dle stanov se lze do spolupráce na destinačním
managementu zapojit ve formě členství nebo
partnerství.
Členství – zakládající člen 30 tis. Kč + ročně 5
tis. Kč a 10 Kč na počet obyv. k 1.1. daného roku
Partnerství – zdarma – uzavřena smlouva o
partnerství – právo na informace o činnosti
spolku, účast na valné hromadě, mohou být členy
pracovních skupin, bez práva hlasovat – pouze
hlas poradní.
Ing. Melč se ptá, zda se plánuje založení
podobného spolu na Rakovnicku. Starostka
odpovídá, že nemá informace o záměru založení
destinační agentury, na území nyní pracuje MAS
Rakovnicko o.p.s. a Ing. Vladimír Melč je členem
správní rady. Zastupitelstvo se i na základě
informací z okolních obcí shodlo na hlasování o
partnerství.

Zadávací podmínky budou zpracovány až po
podpisu příkazní smlouvy, přičemž doba realizace
VŘ na stavbu by měla být dokončena tak,
abychom splnili podmínku předložit veškeré
podklady
poskytovateli
dotace
na
vzduchotechniku.
Starostka dále zmiňuje nabídku firmy DOTACE
SNADNO s.r.o., která ceny stanovuje dle výše
předpokládané ceny, cena za administraci řízení
by tedy byla pravděpodobně vyšší než v případě
firmy RTS a.s.. Starostka dále zmiňuje schůzku
ohledně kanalizační přípojky. Dle informací Ing.
Vladimíra Melče je dešťová voda z budovy
Mateřské školy a kuchyně svedena do staré
kanalizace a v případě rušení staré kanalizace
nebude kam dešťovou vodu svést. Jedno z řešení
dle pana Tichého má být zadržovací nádrž a
trativod. Ing. Vladimír Melč ještě dodává, že pro
zpracování technické specifikace pan Tichý

Usnesení č. 2019/09/24 – 15: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje přistoupení ke
spolupráci na úrovni partnera spolku v nově
vznikající destinační agentuře s názvem
Berounsko, z.s. a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy o spolupráci.
Výsledek hlasování: Pro ...8... Proti ...0... Zdržel
se ...1(Ing. Melč)...
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
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nedodá v případě vnitřních přípojek kompletní
podklady. Pan Tichý bude znovu osloven. Ing.
Vladimír Melč se ještě ptá, proč jsou využívány
firmy z daleka, proč se nevyužívají firmy z okolí.
Starostka odpovídá, že firmy vybrala na základě
doporučení. V rámci diskuze ještě padla
informace, že škola, mateřská škola a tělocvična
nejsou v tuto chvíli připojeny na rozvod tepla.
Paní Bulantová popisuje situaci. V budovách je
především z rána chladno přitápí se elektřinou.
Situaci prověří Starostka.

12. Různé
Dílčí přezkum hospodaření – bez závad –
doporučeno provádět minimálně 1 ročně
veřejnosprávní kontrolu v ZŠ a MŠ.
Starostka přednesla požadavek na odhlasování
provedení veřejnosprávní kontroly v ZŠ a MŠ
V Zahrádkách, Roztoky do konce roku 2019.
Lenka Egertová a Mgr. Lucie Jedličková se ptají,
jakým způsobem chce starostka kontrolu
zabezpečit, zda po odhlasování budou moci
ovlivnit, kdo a jakým způsobem bude kontrolu
provádět. Je dohodnuto, že zabezpečení kontroly
bude předmětem jednání na pracovní schůzce.
Starostka vyzvala k provedení veřejnosprávní
kontroly do konce roku 2019. Je dohodnuto, že
rozsah kontroly a osoby pro provedení kontroly
budou stanoveny na jednání na pracovní schůzce.

Usnesení č. 2019/09/24 - 16: Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje uzavřít příkazní
smlouvy se společností RTS, a. s., Lazaretní 13,
615 00 Brno, IČO: 255 33 843 na administraci
zadávacího řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce ve výši 36.300,- s
DPH a na administraci podlimitní veřejné
zakázky na dodávky gastrotechnologie ve
výši 72.600,- Kč s DPH pro projekt „Stavební
úpravy a rekonstrukce kuchyně Roztoky č.p.
193“.
Výsledek hlasování: Pro …8… Proti …0…
Zdržel se …1(Ing. Melč)…
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
11. Zajištění akceschopnosti Jednotky SDH
pro rok 2020

13. Podněty a náměty občanů
Paní Bulantová upozorňuje na nedostatečné
oplocení areálu školy z důvodu výstavby hřiště,
což snižuje bezpečnost dětí a plynulost výuky
venku. Lenka Egertová navrhuje výstavbu
oplocení, protože stavba hřiště, nebude ještě
dlouho pokračovat. Bude uskutečněna schůzka
v areálu hřiště a situace bude vyhodnocena na
místě.
Dále paní Bulantová upozorňuje na kvalitu sekání
trávy v areálu školy, kdy je tráva po sekání
nedostatečně sbírána a způsobuje znečištění
vnitřních prostor školy. Ing. Melč upozorňuje na
nešetrné zacházení s technikou ze strany
zaměstnanců obce. Je dohodnuto, že se bude
provádět sekání pouze suché trávy, aby
nedocházelo k nedostatečnému sbírání.
Pan Čech upozorňuje na poškozenou provizorní
opravu střechy OÚ. Dle starostky nedochází
k zatékání vody přes stropy, střecha bude
opravena při rekonstrukci budovy OÚ. Pan Čech
se dále dotazuje, proč plánovaná oprava střechy
nebyla provedena. Důvodem byla pravděpodobná
výměna krovů a pro takový zásah je nutné získat
stavební povolení. Vyčleněné prostředky na
opravu nebyly proinvestovány.
Dále pan Čech upozorňuje na nedostatečnou
průjezdnost komunikace pod Chaloupkami.

Obec Roztoky každoročně z rozpočtu vyčleňuje
prostředky k zajištění akceschopnosti jí zřízené
jednotky požární ochrany. I letos je potřeba
schválit finanční podporu z rozpočtu obce pro rok
2020. Finanční podpora pokrývá jak náklady
spojené s technickým vybavením, tak i s
odbornou přípravou jednotky a tedy pro její
akceschopnost.
Usnesení č.2019/09/24 - 17: Zastupitelstvo obce
schvaluje poskytnutí finanční částky z
rozpočtu obce na rok 2020 v minimálním
podílu 20% z celkové částky účelové
neinvestiční
dotace
na
zabezpečení
akceschopnosti jednotky požární ochrany obce
Roztoky kategorie JPO II/1.
Výsledek hlasování: Pro …8… Proti …… Zdržel
se ...1(Ing. Melč)...
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
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V ulici parkují auta. Dle vyjádření starostky, cesta
nebyla provedena dle původního územního plánu
z důvodu vysokých investičních nákladů a hrozby
zhroucení břehu nad silnicí.
14. Diskuze

starostka. Ing. Vladimír Melč dostal úkol zajistit
další dvě nabídky.
15. Závěr
Shrnutí veřejného jednání:

Zámková dlažba u pozemku pana Procházky –
bude uskutečněna schůzka na místě a bude
učiněno stanovisko. Nabízí se různé řešení
k zamezení toku povrchové vody na pozemek
pana Procházky. Ing. Vladimír Melč se
v souvislosti s tímto problémem ptá, proč mu
nebyl prodán pozemek, který leží mezi jeho
parcelou a komunikací, na kterém je vjezd na
jeho parcelu. Dle něj byl prodej schválen. Ostatní
zastupitelé odpovídají, že to zatím nebylo vůbec
řešeno.
Starostka
zmiňuje
závěry
jednání
Vodohospodářského sdružení Rakovnicka o
koupi
51%
podílu
společnosti
Ravos.
Zastupitelstva členských
obcí budou
po
předložení podkladů hlasovat o schválení tohoto
úkonu.
V souvislosti s uzavíráním nové smlouvy na
zajištění veřejného osvětlení přišel druhý návrh.
Zastupitelé budou na pracovní schůzce jednat o
cenách známek na popelnice pro rok 2020 a
obecně
závazné
vyhlášce
v souvislosti
s nakládáním s odpady, kterou bude třeba upravit
v souladu s platnou legislativou.
Ing. Vladimír Melč upozorňuje na nutnost začít
řešit rozpočet na příští rok. Bude řešeno na
pracovní schůzce. Lenka Egertová zmiňuje
potřebu dodat všechny podklady pro jednání o
rozpočtu zejména pak projekty a částky na opravy
mostů a lávek. Starostka zmiňuje komunikaci
ohledně
stanovení
termínu
schůzky
s
projektantem panem Křižákem, které by se měl
účastnil Ing. Vladimír Melč. Starostce nebyla
předána informace o dojednání termínu schůzky.
Nemělo dojít k předání informací o uskutečnění
schůzky starostce. Ing. Melč chce pokračovat
v jednání s panem Křižákem bez účasti starostky.
Zastupitelé souhlasí se zabezpečením jednání ze
strany Ing. Vladimíra Melče. Zastupitelům nebyla
známa nabídka od pana Raka, kterou zajistila

ZO schvaluje:
−
program jednání.
−
ověřovatele zápisu a zapisovatele.
−
rozpočtové opatření č. 15/2019.
−
odměnu za výkon nového neuvolněného
člena FV ve výši 700,- Kč za měsíc od
1.10.2019.
−
vyřazení pohledávky v celkové výši 18
934,00 Kč s DPH z účetní evidence z důvodu, že
pohledávky nejsou prokazatelné a nebyly
dohledány nájemní smlouvy.
−
storno vydané faktury č. FV 18-00200011 a její vyřazení z účetní evidence dle návrhu
FV.
−
spolufinancování projektu „Obecní úřad
Roztoky – snížení energetické náročnosti“ z
vlastních zdrojů ve výši rozdílu nákladů na
projekt a přijaté dotace.
−
spolufinancování
projektu
„Stavební
úpravy a rekonstrukce kuchyně Roztoky č.p. 193
– Vzduchotechnika“ z vlastních zdrojů ve výši
rozdílu nákladů na projekt a přijaté dotace
−
dotaci pro spolek PRO ÚJEZDEC o.s., ve
výši 3.500,- Kč
−
poskytnutí finanční dotace ve výši Kč
3.000,- pro Tělovýchovnou jednotu Sokol
Křivoklát, na pořádání 47. ročníku závodu Malá
Křivoklátská v roce 2019
−
přistoupení ke spolupráci na úrovni
partnera spolku v nově vznikající destinační
agentuře s názvem Berounsko, z.s.
−
uzavřít příkazní smlouvy se společností
RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČO: 255
33 843 na administraci zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce ve
výši 36.300,- s DPH a na administraci podlimitní
veřejné zakázky na dodávky gastrotechnologie ve
výši 72.600,- Kč s DPH pro projekt „Stavební
úpravy a rekonstrukce kuchyně Roztoky č.p.
193“.
−
poskytnutí finanční částky z rozpočtu obce
na rok 2020 na zabezpečení akceschopnosti
jednotky požární ochrany.
ZO volí:
členkou finančního výboru paní Ing. Janu
Volemanovou
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ZO bere na vědomí:
−
kontrolu usnesení z předešlých zasedání
zastupitelstva.
−
zprávu FV č. 6/2019
−
zprávu o likvidaci kotelny od firmy
Recycling – Kovové odpady a.s.

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO
Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své
chování a za technické zabezpečení svých
domovů proti požáru nesete pouze vy sami! Aby
k těmto požárům nedocházelo a nedocházelo k
úmrtím
a
zraněním,
dodržujte
toto
BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

ZO ukládá:
- starostce sjednat schůzku s firmou ENES s.r.o. a
uzavřít dohodu o provedení zápočtu.
starostce nechat přepracovat projekt na
rekonstrukci budovy OÚ dle statického posudku.
- Mgr. Vostatkovi inicializovat zlepšení značení
nebezpečné zatáčky nad hájovnou s odborem
dopravy.
- starostce projednat s právníkem podmínky
smlouvy pro případný pronájem obecního bytu.
- starostce vznést dotaz na SŽDC ohledně zřízení
veřejných WC.
- starostce postoupit podklady o přípravě,
průběhu a realizaci celého projektu výstavby
multifunkčního hřiště k posouzení právníkovi za
účelem zjištění zodpovědnosti za zmařený
projekt.
- finančnímu výboru doplnit zprávu č. 5 o
formální náležitosti a to jméno a vyjádření
odpovědné kontrolované osoby k obsahu zprávy
a stručný shrnující závěr zprávy.

1. ČTĚTE NÁVODY. Instalujte a užívejte
tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní
dokumentací výrobce.
2.
HLÍDEJTE
OTEVŘENÝ
OHEŇ.
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček,
sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.
3. POZOR NA CIGARETY. Při kouření a
odhazování nedopalků do odpadkových košů
nedopalky vždy dokonale uhaste.
4. KONTROLA KOMÍNŮ. Dodržujte pravidla
na údržbu a provoz spalinových cest.
5. TOPTE, JAK SE MÁ. Nedávejte do blízkosti
topidel hořlavé látky, popel ukládejte do
nehořlavé nádoby.
6. POUČTE SVÉ DĚTI. Dejte z dosahu dětí
zápalky, zapalovače, vysvětlete jim nebezpečí
vzniku požáru.

- Ing. Vladimíru Melčovi zajistit další dvě
nabídky na vybudování chodníků.

7.
VYBAVTE
SVOJI
DOMÁCNOST.
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost
hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji.

ZO pověřuje :
- starostku k podpisu smlouvy o spolupráci
s agenturou Berounsko, z.s.

8. UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. Hlavní vypínače
elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musejí
být řádně označené a přístupné.

Termín
následujícího
veřejného
jednání:
předběžně v závislosti na připravenosti podkladů
pro výběrové řízení na kuchyň dne 24.10.2019.
Starostka ukončila jednání ve 21:45
Dne: 24. 9. 2019

9.
KONTROLUJTE
ELEKTRICKÁ
ZAŘÍZENÍ.
Kontrolujte
pravidelně stav
spotřebičů a šňůrových vedení.

Zapsal: Ing. Lukáš Pech
Ověřovatelé zápisu: Martin Mikovec, Jaroslav
Nedbal…...............................
Starostka: Ing. Lenka Peterková
Místostarosta: Mgr. Tomáš Vostatek

10. UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A
SCHODIŠTĚ. V případě požáru oceníte, že
budete moci z hořícího domu rychle utéct a
zachránit členy rodiny.
Zveřejnil: Hasičský záchranný sbor ČR
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VÍTR A NEPOZORNOST
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
V uplynulém měsíci se roztočtí hasiči zabývali zejména odstraňováním překážek z komunikací a následky
nepozornosti a neopatrnosti obyvatel. Poslední zářijový den je od brzkých ranních hodin hned dvakrát
zaměstnala tlaková níže Mortimer, které se z východního Atlantiku přesunula až nad naše lesy. S ní
spojený vítr způsobil zřícení stromů na silnice a tím zablokování průjezdu vozidel. Krátce po páté hodině
se ulomila statná, ale nahnilá lípa v aleji od Karlova směrem na Svatou. Na její rozřezání a odstranění
poslalo operační středisko kromě našich i rakovnické hasiče. Další strom před devátou dopolední částečně
zabránil provozu na silnici z Karlovy Vsi na Branov. Na ten „dostali důvěru“ už jen roztočtí a hravě si
s ním poradili.
Po více než týdenním klidu se opět
roztočtí,
společně
s rakovnickými
hasiči, vydali na silnici vedoucí
z Požárů směrem na Lány, kde pár set
metrů za hájovnou Pařeziny čněl do
silnice smrk, vyvrácený z Lánské obory.
Vzhledem ke vzdálenosti byli tentokrát,
a zcela výjimečně, rychlejší hasiči
z Rakovníka, takže na našich zůstala už
jen „záloha na místě“.
Nejakčnějším dnem uplynulého
měsíce se stal hned následující den,
čtvrtek 10. října. Přesně v poledne
vyslalo KOPIS v Kladně roztocké a berounské hasiče na odstranění stromu přetínajícího silnici u zámečku
Leontýn. Poměrně silný, ale bohužel suchý dub se vyvrátil, a kromě zablokování průjezdu vozidel způsobil
i poškození plotu areálu DOZP. Než na místo po mokré silnici dojeli hasiči z Berouna, roztočtí strom
rychle rozřezali a odstranili mimo vozovku. Do té doby se v obou směrech vytvořily dlouhé kolony
vozidel, které se během několika okamžiků zase rozjely. Při návratu roztockých na základnu je ještě před
příjezdem ke zbrojnici požádalo operační středisko o pomoc znovu. V polích na Karlově se totiž převrátil
štěrkem naložený nákladní automobil. Než se ale naši hasiči otočili a dojeli na místo, na základě informací
kolegů z Berouna je KOPIS opět otočilo a vrátilo zpět na základnu, neboť jejich pomoci nebylo na místě
zapotřebí.
O něco více ale jejich pomoc potřeboval tentýž den krátce po 18. hodině řemeslník, který v rodinném
domě v Křivoklátě instaloval otopnou soustavu. Neopatrností při práci s otevřeným ohněm zapálil tepelnou
izolaci ve stropním prostupu. Pohotově ale použil ruční hasicí přístroj a rychlým a účinným zásahem tak
zabránil rozšíření požáru do stropních prostor a možná i na celý dům. Pro jistotu kontaktoval tísňovou
linku CTV 112, což je každý i v případě uhašení požáru povinen. A ani operační středisko nechtělo nechat
nic náhodě a k již uhašenému požáru vyslalo šest vozidel hasičů. První na místo dorazili naši a pomocí
infrateploměru zjistili, že se požár skutečně podařilo uhasit dokonale a jeho další rozhoření již nehrozí.
Profesionálové z Rakovníka jejich zjištění potvrdili a hasiči z Křivoklátu a Zbečna byli už na místě jen
skutečně jako záloha. No ale co kdyby…
Za zatím posledním zásahem roztockých a berounských hasičů v úterý 15. října odpoledne stálá opět
neopatrnost a nepozornost řidiče šedé Škody Octavia, který ze směru od Roztok nedal na křižovatce
Placanda přednost řidiči bílého Mercedesu, jedoucího po hlavní silnici od Karlovy Vsi, a obě vozidla se
v křižovatce střetla. Protože oznámení o nehodě opět na CTV (Centrum tísňového volání) provedlo
samotné havarované vozidlo a odpovědi se pracovnice operačního střediska nedočkala, vyslala k nehodě
berounské a roztocké hasiče se záchrannou službou. Roztočtí záchranáři a po nich i hasiči na místě zjistili,
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že při střetu vozidel naštěstí nedošlo k žádnému zranění a oba řidiči jsou již mimo svá vozidla. Přesto bylo
nutné provést opatření proti vzniku požáru a zamezit úniku provozních kapalin do přilehlého příkopu, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí. Po příjezdu hasičů z Berouna pak ti roztočtí zajišťovali řízení
dopravy v poměrně frekventované křižovatce. Po zdokumentování nehody dopravními policisty hasiči
společně obě vozidla odstranili mimo vozovku a po následném úklidu vozovky od úlomků vozidel a
použitých sorbentů se vrátili zpět na své základny.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ:
Roztočtí hasiči (resp. členky SDH Roztoky) pořádali o posvícenské neděli tradiční Roztockou
drakiádu. Ač počasí a zejména vítr nedosahovaly nejpožadovanější kvality, na louku pod Permonem se
alespoň za pokusem o vzlet doma vyrobeného nebo zakoupeného draka dostavilo téměř 40 závodníků
především z řad místních dětí s početnými doprovody. Na jejich počiny, resp. boj s větrem nevětrem, se
přišli podívat i další, nejen roztočtí občané. Pro všechny aktivně i pasivně zúčastněné připravili pořadatelé
malé občerstvení na zahřátí, doplnění tekutin i potřebné energie.
Hodnotící komise, složená z členů a členek SDH Roztoky, neměla vůbec jednoduché rozhodování. O
to, komu nakonec vzlétl jeho drak výše, udržel se nejdéle ve vzduchu, a to ať ten doma vyrobený nebo
zakoupený, vlastně až tak nešlo. Soudě podle atmosféry na místě, se bavili nejen „závodníci“ s čísly, ale i
jejich doprovody, které v nemalé míře bojovaly s větrem možná ještě více, než samotní závodníci.
Odpoledne, kdy se nakonec z nízké oblačnosti ukázalo i sluníčko, si snad každý zúčastněný alespoň trošku
užil. Všichni „závodníci“ za snahu i podaný výkon obdrželi od pořadatelek drobné věcné ceny, které
dostaly nebo zakoupily z příspěvků od sponzorů PaG Rakona Rakovník, Děti Křivoklátska a SDH
Roztoky. Snad už příští rok bude počasí přát více, aby i zábava byla větší!
HASIČI RADÍ:
Podzimní pálení – riziko požáru
Příchod podzimu je mimo jiné charakteristický padáním suchého listí a menších větví, které zejména
zahrádkáři velmi rádi spalují. Někdy i proto, že kontejnery na biologický odpad jsou plné, nebo už
zazimované. Toto pálení není zakázané, ale jsou s ním spojena určitá pravidla a povinnosti, které je nutné
dodržovat, aby se zamezilo případnému vzniku nežádoucího požáru. V první řadě je povinnost takové
pálení, ať už na hromadě nebo v plechové nádobě, nahlásit na HZS příslušného kraje. To se provádí
v případě našeho kraje přes web: http://paleni.izscr.cz, kde je uveden odkaz na jednoduchý formulář pro
registrované i neregistrované oznamovatele, který po odeslání zaeviduje pálení do systému a potvrzení o
něm je odesláno na váš e-mail.
Pálení se dále řídí pravidly, která jsou z hlediska rozšíření ohně mimo pálený odpad velmi důležitá.
Zejména v případě klestí dbejte dostatečné vzdálenosti ohně od okolních objektů. Kolem hromady
jakéhokoliv suchého biologického odpadu byste měli vytvořit pruh bez jakýchkoliv hořlavých látek až na
zeminu v šířce minimálně 1 metr, velikost hromady by měla být přiměřená možnostem přítomné
minimálně jedné osoby starší 18 let, která by až do úplného vyhoření nebo uhašení neměla místo pálení
opustit. To také z důvodu, kdyby kouř zpozoroval někdo z okolí a v domnění, že hoří, zavolal na tísňovou
linku. V případě řádně nahlášeného pálení vás pracovník z krajského operačního střediska telefonicky
kontaktuje, zda je vše v pořádku a oheň máte pod kontrolou. Pokud tomu tak je, nebudou na místo vysláni
hasiči a nehrozí vám pokuta. Ta je v případě nenahlášení pálení pro fyzické osoby až 25 tis. korun.
V případě zhoršení podmínek pálení, především zesílení větru, je nutné hořící hromadu uhasit pomocí
prostředků (lopat, vody v konvích, zahradních hadic apod.). Ty by měly být při každém pálení vždy
v dostatečném množství na místě připraveny. Mějte na paměti, že i ve zdánlivě uhašené hromadě může
zůstat nějaký oharek, ze kterého se může oheň opět rozhořet. Je nutné ještě 5 dnů po uhašení ohniště
pravidelně kontrolovat.
Pokud se vám i za dodržení uvedených pravidel řízené pálení vymkne kontrole a oheň se rozšíří
mimo prostor pálení, ihned kontaktujte linku 150, odkud vám rychle zajistí odpovídající pomoc hasičů.
za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
Foto: archiv hasiči
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Konec září a říjen v MŠ
Koncem září a začátkem října jsme zaměřili naši pozornost v mateřské škole na sklizeň úrody na poli i na
zahradě. Se staršími dětmi jsme se vydali na návštěvu Velké Bukové, abychom práci na poli poznali blíž.
Pozorovali jsme traktor na poli, v garážích jsme si prohlédli i další zajímavé zemědělské stroje a viděli
jsme část sklizené úrody. Děti zaujal šikovný stroj, který skládal z náklaďáku velké vaky s obilím.
Nezapomněli jsme ani na hospodářská zvířata, takže jsme se mohli potěšit s koníčky, ovečkami,
kravičkami i s telátky. Paní učitelka Miluška nás pozvala při procházce obcí na svoji zahrádku, kde jsme si
mohli nasbírat ořechy, a dokonce jsme pomohli i se sklizní řepy a celeru. Cestou domů jsme si ještě
prohlédli bramborové políčko, kde se právě sekala nať a vrcholily přípravy na vybírání. Sázelo a sklízelo se
pak i ve školce. Brambor byla plná třída a děti je s radostí převážely ve valnících a náklaďácích,
v kuchyňce se vařily a hlavně krájely bramborové dobroty, a děti hodně zaujaly i hry s moukou. Aby o
naše bramborové hraní nebyli ochuzeni ani rodiče, připravili jsme si společně s paní učitelkami ze ZŠ na
jedno odpoledne sportovní a tvořivé bramborování v naší základní škole. Domů z něj většina zúčastněných
odcházela příjemně unavená společným hraním a s pěknými podzimními dekoracemi.
Úrodu ze zahrádky
jsme spojili hlavně
s poznáváním
barev,
počítáním,
ochutnáváním,
poznáváním
podle
hmatu, ale i zdravým
životním stylem. Již
tradiční svátek ovoce a
zeleniny spojený se
zdravou hostinou jsme
oslavili přípitkem: „Na
zdraví!“. Všichni ve
školce už víme, jak
jsou pro nás vitamíny
ze zahrádky důležité. A
vědí to i naši kamarádi
Křemílek
a
Vochomůrka, kteří ve
školce dětem předvedli, co všechno vypěstovali na své zahrádce. Uvařili si také šípkový čaj i povidla a
zasadili semínko, ze kterého vyrostla slunečnice i kouzelná hrací květina. A samy děti si pak z jablíček
upekly výborné štrúdly.
Na zahrádkách, ale i v okolí naší vesnice jsme pozorovali příchod podzimu. Obdivovali jsme hlavně krásně
zbarvené listy na stromech. A za dalším poznáním jsme se všichni vypravili na Emilovnu. Pan revírník
Toník nás po myslivecku přivítal lesním rohem a pro děti připravil několik úkolů. Napřed jsme posbírali
kaštánky pro jeleny. Potom jsme je odnesli ke krmelci a děti se dozvěděly, na čem všem si tam lesní
zvířátka můžou pochutnat. Poznávali jsme stromy a v lese jsme hledali jelení parohy. Nakonec jsme
poznávali zvuky, které můžeme v lese slyšet. Než pro nás přijel autobus, stihli jsme si ještě v lese pohrát.
Někdo stavěl domečky pro skřítky, někdo hledal houby, někdo se jen tak procházel. Viděli jsme lesní
nakladač při práci a moc se nám líbila pěkná červená muchomůrka, o které jsme si i zazpívali. Děkujeme
panu revírníkovi za pěkné a poučné dopoledne a těšíme se na další procházky podzimní přírodou.
G.T.
Foto: archiv školky
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LASKAVEC
Vážení rodiče a přátelé dětí a školy,
věděli jste, že 13. listopad je Světovým dnem laskavosti? V naší škole ho budeme slavit a realizovat už
potřetí. Nechcete to letos zkusit s námi?
Děti budou začátkem listopadu pracovat na svém vlastním projektu ve škole. A vy máte jedinečnou
příležitost přesvědčit se na vlastní kůži o tom, že laskavé chování má podle odborníků blahodárné účinky
na naše zdraví. Laskavost prý plodí laskavost a je nakažlivá!
Jak se můžete zúčastnit? Darujte pokojovou rostlinu na výzdobu naší školy. Přijímáme všechny, malé, větší
i veliké. Prosím, opatřete květník praktickým obalem nebo miskou. Tento dar můžete doplnit darovací
jmenovkou (k vyplnění budou štítky připraveny na místě).
Tyto laskavé květinové dary přijímáme laskavě po celý měsíc listopad.
Za všechny ze ZŠ Z. Janečková

SPORTOVNÍ BRAMBOROVÁNÍ
Ve čtvrtek 10. října jsme měli možnost setkat se při společné akci Základní školy a Mateřské školy V
Zahrádkách, Roztoky, která se jmenovala "Sportovní bramborování". Tato akce ukázala, jak jinak se dají
využít "obyčejné" brambory a vytvořit z nich "neobyčejné" zážitky a výrobky. Děti, žáci a všichni přátelé
školy, kteří se přišli podívat, si mohli vyzkoušet sportovní aktivity i aktivity spojené s tvořivou činností.
Domů si pak odnesli nejen své úžasné bramborové výrobky (např. ježečky), dobrý pocit ze sportovních
výkonů (např. skákání v pytlích), ale hlavně úsměv, který rozzářil všechny přítomné.
Všem děkujeme za příjemné čtvrteční odpoledne.
J. Kozelková

DEN STROMŮ
Celé dopoledne jsme dne 25. 9. strávili v krásném areálu Střední lesnické školy a Středního lesnického
učiliště Křivoklát – Písky. Učitelé a žáci tohoto školského zařízení nám připravili mnoho pěkných zážitků.
Ukázali nám, jak funguje moderní technika určená pro těžbu a zpracování dřeva, jak se odborně trhají šišky
ze stromů i jak se řeže mohutná kláda na soutěži Dřevorubec junior. Děti měly možnost předvést i vlastní
znalosti a dovednosti. Na několika venkovních stanovištích poznávaly větvičky a šišky stromů a ukázky
paroží, vyráběly z přírodních materiálů, vyzkoušely si, jak správně zatlouct hřebík. Nejvíc nadšení a zájmu
vzbudila ale zvířata. Podle vlastní odvahy jsme se mohli seznámit se psem Maxem, prasátkem Otylkou,
hadem, morčetem, křečkem, mnohonožkou i koníky. Na těch se nadšené děti i svezly.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci akce podíleli. Byli milí, trpěliví, perfektně připravení a
ochotní dětem mnohé ukázat, poznat i vyzkoušet si.
Připojím několik písemných reakcí našich druháčků:
-

Líbilo se mi prasátko. Byl tam Zetor. Vzkazuju, aby se starali o prasátko. Štěpán
Viděl jsem hada a pohladil jsem si ho. Ať se vám nic nestane a jste hezky zdraví. Děkuju za kakao.
Šimon
Byla to zábava. Měli jste tam docela hezkou pilu a nebyla jen hezká, ale i docela těžká. Vzkazuju
vám, ať si dáváte pozor. Vali
Moc se mi to líbilo. Jste moc pracovití. Máte pracovité žáky. Máte dobrou sváču a pití. Terka
ZJ
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Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.

Teplý říjen - studený listopad.
Aspoň tak to říká jedna říjnová pranostika. Vůbec bych se nezlobila, kdyby to bylo jinak. Teplý říjen –
teplý listopad. Babí léto je takový příjemný, ale bohužel poslední záchvěv léta, a to sluníčko nabíjí
podstatně více než pošmourné deštivé počasí. Sluníčko ještě zkouší zahřát svými paprsky na tváři i na duši
a rozjasnit nám ty zkracující se dny. Pravda, podzim je plný barev – žluté, zelené, hnědé, červené a než
opadá listí ze stromů, můžeme se těšit takřka uměleckými přírodními díly. A nad nimi mohou poletovat
dráčci, také krásně barevní a s láskou vyrábění, nebo třeba jen koupení. Vlají za nimi ocásky s mašličkami
a děti se nemohou nabažit jejich přemetů ve vzduchu, pokud aspoň trochu fouká vítr. Letošní počasí přálo i
houbám a v lese se to jen hemžilo houbaři s plnými košíky, ale také bohužel následně odpadky. Asi se
někteří řídili pravidlem, že když z lesa něco odnesu, musím tam také něco nechat.
Ale abychom nebyli jen naštvaní a chmurně naladění, zkusíme si to podzimní počasí také užít. Já si třeba
vyčistím hlavu při lesním běhu, s dětmi jsme si vydlabali krásnou dýni a už nám trůní na balkoně i se
svíčkou. Letos se urodilo docela dost šípků, tak máme krásné větvičky v podzimních truhlících a v troubě
jsme si upekli výborný pečený čaj. Vonělo nám to doma po hřebíčku a skořici, skoro jako o Vánocích. Ale
ty zatím nejsou na pořadu dne. Nejprve nás potkal posun času, čekají nás dušičky, přezutí auta na zimní
pneumatiky, čtvrtletní třídní schůzky, obměna šatníku, a už teď vstáváme do tmy. Chtělo by to najít něco,
co nás povzbudí před dlouhou zimou.
Ale co by to tak mělo být? Pěkný výlet, procházka, zajímavá knížka, společnost blízkých lidí, které máme
rádi, možná nákup něčeho hezkého, co vám zvedne náladu. Já letos fandím barevným sukýnkám,
punčochám a šatovkám. Zvednou mi náladu, sebevědomí a líbí se i mému okolí. Zkuste si najít i vy, co
vám zpříjemní den. Obvykle to může být opravdu jen maličkost. Dobrá snídaně, horká káva, chutný oběd,
šťastná zpráva, návštěva kadeřnice nebo něco, co se vám povede jen tak. Třeba dáte nový ubrus, kytku do
vázy, rozesměje vás okolí nebo najdete poklad. No, to se nestává často, ale někdy stačí prozkoumat zákoutí
na půdě, ve sklepě, nebo být ve správný čas na správném místě. Třeba někde na posvícení, zábavě, pěkné
hodince, a roztočíte to v rytmu valčíku, polky nebo nějakého moderního tance u tupláku piva, sklenky vína,
panáka něčeho ostřejšího. Zapějete písně sprostonárodní i populární, tóny hudebních nástrojů vás naladí na
pozitivní vlnu a uvidíte, jak ten podzim překonáte.
Děti jsou v tomto období poměrně roztěkané a za žádnou cenu nechtějí obléknout teplejší oblečení. Stále
jim připadá, že kraťasy a tričko jsou oděvem dostatečným. Maminky si to rozhodně nemyslí, protože je
dost děsí představa unudlaných nosíků, kašle budícího děti ze spaní a vysoké horečky, kterou se snaží
permanentně krotit do únosných mezí. Nastal čas zakuklování a vrstvení. I motýlci se na zimu musí
schovat, aby na jaře v plné své kráse vylétli na pole, louky a dělali radost ostatním. My se tak úplně
neschováme, spíš je lepší vyrazit mezi lidi a navzájem si pomoci překonat podzimní chmury, deprese. Já
tedy ráda zalezu s knížkou do křesla a toulám se různými kraji a poznávám knižní hrdiny a jejich starosti i
radosti, ale každý máme jiné potřeby, touhy, přání a schopnosti překonat kratší dny a chladnější počasí.
Držím vám všem palce, ať se vám povede užít si ty podzimní měsíce a dát jim kouzlo jedinečnosti.
Sluníčko svítí pořád, i když je trochu schované a ztrácí sílu, ale stejně jako my lidé, i ono si potřebuje
odpočinout a přesouvá se na dovolenou do jižních krajů. A koho to tady nebaví, může vyrazit s ním, třeba
do Austrálie k protinožcům.
IV
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 23. 11. 2019 bude v naší obci opět organizován svoz nebezpečného odpadu. Sběrný vůz bude
přistaven na obvyklém místě u sběrného dvora v době od 12:10 do 12:25 hod. Ten samý víkend, tj. 23. –
24. 11. 2019., bude k dispozici i kontejner na velkoobjemový odpad u kotelny. Na Karlově kontejner
přistaven nebude. Zájemci o odvoz velkoobjemového odpadu z Karlova se mohou nahlásit do středy 20.
11. 2019 na tel. obecního úřadu 313558113. Pracovník obce by v pátek 22. 11. 2019 zajel na Karlov a za
přítomnosti zájemce převzal a naložil velkoobjemový odpad v čase mezi 13:00 – 13:30 hod..
Upozorňujeme všechny občany, že v tomto termínu proběhne poslední svoz pneumatik v rámci
odvozu nebezpečného odpadu. Následně už nebude pneumatiky přijímat ani sběrný dvůr. Zpětný
odběr pneumatik zajišťují pneuservisy a odběrná místa.
(např. seznam zde
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odber_pneu/$FILE/OODP-Seznam_MZO_pneu20191008.pdf)
Likvidaci pneumatik platíte v jejich pořizovací ceně. Obec Roztoky nebude již pneumatiky odebírat,
neboť jejich svoz na odběrná místa je pro obec finančně příliš nákladný.
Co je nebezpečný odpad?
Znečištěné obaly (prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.), odpadní barvy
(zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů), absorpční činidla (čistící tkaniny, znečištěné ochranné
oděvy a rukavice, znečištěné hadry), motorové a ostatní oleje, olejové filtry.
Pneumatiky (osobní, nákladové, traktorové). Použité elektrozařízení (malé spotřebiče (vysavače,
žehličky, fény, holící strojky, pily, vrtačky, TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty,
přehrávače), velké spotřebiče (pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné trouby, el. sporáky), chladící zařízení
(chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky), ostatní (olověné akumulátory, zářivky – trubicové,
výbojky, úsporné zářivky).
NE – běžné, reflektorové a halogenové žárovky.
Co patří mezi velkoobjemový odpad?
Starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy), podlahové krytiny (koberce, linolea), sanitární keramika
(umyvadla, vany, toalety), ostatní (lyže, kola, velká zrcadla, matrace).
Co nepatří mezi velkoobjemový odpad?
Veškerý nebezpečný odpad (lednice, televizory, počítačové monitory, zářivky a výbojky, autobaterie,
zbytky barev, zářivky…), tříděný odpad (papír, sklo, plasty, železo), kompostovatelný odpad (tráva, listí),
uhynulá domácí zvířata (ta patří do kafilérní stanice), běžný komunální odpad, stavební suť a kameny.
Jak třídit odpad?
Všeobecně platí, že veškeré odpady od vás převezmou ve sběrných dvorech. ZDARMA, máte-li v dané
oblasti místo bydliště.
Pamatujte, že existuje zpětný odběr. Vysloužilé věci můžete odkládat 'zdarma' u prodejců nebo na
vybraných místech.
Z papíru není třeba odstraňovat spony, svorky, zbytky izolep, průhledná okénka, apod.
Nemá smysl vymývat obaly. Jen si zanesete kanalizaci. Význam to má, jen když obaly delší dobu
skladujete.
Sklo zbytečně nerozbíjejte. Ztížíte tím jeho další třídění na třídícím pásu.
Z elektrospotřebičů není třeba vymontovávat vestavěné baterie. O to se postará zpracovatel.
Textil vždy do kontejnerů vhazujte v igelitových taškách nebo pytlích. Zjednodušíte tak svoz. Špinavý
textil patří do směsného odpadu.
Některé odpady od vás mohou převzít jen osoby k tomu oprávněné. Jedná se zejména o autovraky a
nebezpečné odpady, azbest, apod.
Pamatujte, že materiály, kterých není v oběhu dostatečné množství, skončí ve spalovně – i když jsou
recyklovatelné.
( převzato z webové stránky https://www.trideniodpadu.cz/kam-s-tim)

17

Čas na knihu
Dlouho jsme spolu nečetli, a já marně čekám na tipy krásných knížek od vás. Podzimní počasí přímo
nahrává splétat osudy knižních hrdinů, navštěvovat s nimi exotické země, nebo se jen toulat po těch
českých. Po cestě můžeme potkat zvířátka, kouzelné bytosti, obyčejné lidi, hrdiny, rytíře, krále, vládce,
loupežníky a jiné pozoruhodné postavy. Navíc mám ještě pár nesplněných položek do letošní Čtenářské
výzvy, a tak stále hledám inspiraci na zbývající letošní knihy.
Momentálně jsem se vrátila z Argentiny, kde jsem se seznámila s Annou, Victorií a Juliem, kteří
z Německa připluli do nové vlasti a hledají tam zhruba na konci 19. století své místo a štěstí, nový domov.
Projdete se s nimi po Buenos Aires, projedete pampou, seznámíte se s indiány i kolonizátory. Jejich osudy
splétá spisovatelka Sofia Caspari, a i když jsem knihu V zemi korálového stromu dočetla, nemusím
se s nimi ještě definitivně loučit, protože sága pokračuje dalšími dvěma díly – Lagunou plameňáků a Písní
vodopádu. Plameňáci jsou třeba oblíbená zvířátka mé dcery, a tak budu doufat, že i další osudy hrdinů
budou zajímavé a čtivé. Je to tedy spíše oddechové čtení pro ženy, ale pěkně se u toho odpočívá. Když
budu mít náladu na trochu napětí, vezmu do ruky další díl série Smrtící… od J.D. Robb, momentálně mě
čeká Smrtící klon. Taková detektivka z budoucnosti, ale i když nemám ráda sci-fi a fantasy, tak tahle série
mě neskutečně baví, protože je opravdu spíše tou detektivkou. Eva a Rourke, i Peabodyová, jsou zábavné a
zajímavé postavy, které se v průběhu čtení vyvíjí a posouvají dále. Navíc teď v říjnu vyšel i nový Harry
Hole, kterého stvořil Jo Nesbø. Tentokrát se s ním setkáváme již po dvanácté v knize Nůž. Sama jsem
zvědavá, co se tentokrát s Harrym bude dít a jak se mu bude dařit bojovat se svými i jinými démony.
Pro děti mám tip na Tomovu půlnoční zahradu. Měla by být plná kouzel, dobrodružství a také dětí. Jsou to
duchové? Nebo je snad duchem sám Tom? To se snad dozvíme po přečtení knížky od Philippy Pearceové.
Tuhle knihu ani autorku vůbec neznám, tak to bude opravdu objevování něčeho úplně nového. A o tom to
je. Syn má mít do školy připravené klasické pohádky od Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena, tak se
vrátíme ke klasice našeho dětství. Pohádky jako Sůl nad zlato, O chytré horákyni, Tři zlaté vlasy děda
Vševěda, O princezně se zlatou hvězdou na čele, Otesánek, Princ Bajaja a další, zná asi úplně každý.
Ráda bych doporučila i knihu Nely Rywikové Dům č. 6. Z toho, co jsem letos zatím četla, je to asi největší
překvapení. Opravdu čtivá kniha, která vás vtáhne do děje a charakterů postav. Našla jsem ji právě díky
Čtenářské výzvě 2019. Děj knihy české autorky se odehrává v Ostravě kdesi uprostřed bývalého továrního
areálu mezi vysokými pecemi vítkovických železáren a má detektivní zápletku. Autorka krásně pracuje
s jazykem a její postavy vám ožívají před očima. Opravdu čtivá kniha!
Z historického soudku jsem vytáhla poslední díl Husitské epopeje pana Vondrušky a chystám se na
Follettův Ohnivý sloup, třetí příběh, zasazený do anglického městečka Kingsbridge, příběh mocných
panovníků i jejich nepostradatelných pomocníků, plný intrik, vražd a zrady, ale také lásky, přátelství a
naděje. Pilíře země i Na věky věků jsem přečetla jedním dechem, tak snad ani po přečtení tohoto díla
nebudu zklamána.
Ať už sáhnete po jakékoliv knize, užijte si do dobrodružství a objevování, nalaďte se na pozitivní vlnu a
přeneste se aspoň na chvíli do světa snění a odpočinku, než vás pohltí každodenní povinnosti. Je důležité
najít si čas jen pro sebe a pokud vedle sebe nemáte nikoho, kdo by si s vámi povídal, mohou vám pomoci
třeba právě knižní postavy a možná vás k něčemu nebo něčím inspirují.
IV
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Výsledky zápasů
A- Tým
28.9.

TJR A – Pavlíkov

5.10.

Mutějovice - TJR A

12.10.

TJR A - Čistá

20.10.

Kroučová - TJR A

6:2
2:3
4:2
1:2

Čermák Michal 2, Farkas 2, Vrábík, Kaplan
Čumpelík 2, Číhař
Číhař 2, Čermák Michal, Farkas
Číhař 2

B- Tým
28.9.

Šanov - TJR B

0:6

Hladík 3, Zikmund, Bobo, Šindelář

6.10.

TJR B – Senomaty B

2:6

Čumpelík, Ejem

13.10.

TJR B – Jesenice B

Ježek Petr, Šindelář, Horáček

20.10.

TJR B – Ruda

3:8
4:3

Ježek Petr 2, S klenička 2

St. žáci - Berounsko
28.9.

Všeradice - TJR

0:1

Barčot M.

5.10.

TJR –
Rpety/Felbabka

6:0

Jirásek 3, Barčot M., Hamouz P., vlastní

12.10.

Tlustice - TJR

3:0

-

19.10.

TJR - Tlustice

3:2

Barčot M., Jirásek

Starší přípravka
29.9.

Nové Strašecí -TJR

9.10.

TJR - FK Rakovník dívky

13.10.

Slabce -TJR

11:6
6:7
4:6

Jirásková 2, Hamouz J. 2, Hruška, Makarský
Novák Š. 3, Hamouz J. 2, Jirásková
Novák Š. 3, Jirásková 2, Hamouz J.
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