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Moudrá slova
„Člověk je velký ve svých předsevzetích,
ale slabý v jejich provádění.“
Erich Marin Rernarque

Vánoce, Vánoce přicházejí

V

prodávají
supermarketechvánoční již kolekce,
dávno
v obchodech zní koledy a regály jsou
plné dárkových kosmetických kazet.
Ano, jsou tli opět Vánoce a z některých
žen se stávají kuchařky, cukrářky,
závodnice ve slalomu s vozíkem
a bojovnice o nejlepší parkovací místa
v nákupních centrech. Vánoční hodokvas
se blíží. Nebudeme ovšem jen hojně jíst
a pít, chceme být také překvapeni dárky
a chceme se také pěkně pobavit. Ale co
pro to uděláme? Nandáme si plné mísy
laskomin a zasedneme k televizi, kde
strávíme všechen vánoční čas. Doufám,
že mezi takové vánoční konzumenty
nepatříte. Už jste se zamysleli, jak a kde
chcete trávit letošní Vánoce nebo budete
vzpomínat a říkat si, j6 tenkrát to byly
Vánoce, ale dnes to nestojí za nic? Já si
to nemyslím a každému bych poradila,
nečekejte, až přijdete za čas na to,
že vlastně letos jsou Vánoce nádherné
a prostě si ty letošní Vánoce pěkně
užijte. Zádnému člověku není umožněno
opět si zopakovat své mládí, přesto se na
chvilku ponořte do časů, kdy jste byli
ještě dětmi a všechno bylo mnohem
jednodušší. Vánoce nejsou o úklidu,
pečení, smažení, ale o pohodě, kdy
se sejde
celá
rodina,
navštěvují
se příbuzní
a
známí,
povídá
se a vzpomíná. Tím největším vánočním
dárkem je láska, vstřícnost, otevřené
srdce a vnímavost k duši druhých lidí.
Já hrozně ráda vzpomínám na své dětské
Vánoce, svítící stromek
a vánoční
atmosféru, která u nás panovala, možná
i trochu na cukroví, které jsem ochutnala
vždy u tety. Nejhezčí Vánoce jsou však

v
rozzářených dětských očích. Ale
pozore dětská přání bývají někdy dost
náročná a drahá. I když reklamy
naznačují, že půjčit si peníze na dárky
pod stromeček je normální, experti jsou
opatrní a dokonce výslovně varují.
Upozorňují nejen na výši úroků, ale také
na všeobecné platební podmínky, které
leckdy nejsou pro klienty výhodné.
“Uvěry na spotřební zboží obvykle
nejsou takzvanými zdravými úvěry,
za které se obecně považují například
úvěry na bydlení.“ Navíc - má smysl
půjčovat si na dárky? Štědrý večer
odezní a vy budete mít celý rok starosti
se splácením půjčky. Ani za ty krásné
dětské oči to nestojí. Vánoce na dluh
nikdy! Všimli jste si, že jsou děti před
Vánocemi hodnější a poslušnější? Někdy
vánoční atmosféra působí i na dospělé
a jsou na sebe milí, laskaví a přejí si vše
dobré. S novým rokem jakoby někdo
mávl kouzelným proutkem a opět
si nadáváme, ubližujeme, vše se vrací,
do vyjetých kolejí.
Kdo je zlý
a zapšklý,
tomu
ani
ta vánoční
atmosféra nepomůže. Přeji Vám, aby
letošní Vánoce byly bez kosti v krku,
žlučníkové koliky a jiných zdravotních
potíží.
Ať trávíte Vánoce na horách, u moře,
ve městě či doma v Roztokách, prožijte
je v pohodě, lásce a zdraví, obklopení
jen dobrými lidmi.
Hodně zdraví, štěstí, lásky, peněz
a spokojenosti vroce 2011 Vám přeje
zastupitelstvo Obce Roztoky a její
zaměstnanci.
-hk
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KRIZOVKY + HADANKY+SUDOKU,~
Tajenka:
Do letošní tajenky jsme si vypůjčili slova z gratulace pana D. Líma:
Na ozdobu trochu sněhu,
do srdcí jen samou něhu,
k tomu po celý rok navíc
štěstí, zdraví řádný
viz, tajenka!
Přeje Redakční rada Roztockých listů.

VODOROVNĚ

SVISLE

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1. označení ČS letadel, značka
poloměru, prováděl očkování
2. vápencový útvar, dívčí jméno, sice
3. získati brambory z půdy, římsky
505
4. část vozu, ten i ten, ve svém bytě,
I. písmeno abecedy
5. vrba, chlapecké jméno, oral
6. kuchyňské dochucovadlo, primát,
český herec (J.V.)
7. saponáty, popěvek, zvolání na Evu,
chem. Zn. síry
8. osobní zájmeno, sušenka, stará
váhová jednotka
9. škrob, žlutohnědé barvivo
10. sloní zuby, „stoprocentní věc“
-os-

G.
H.
I.

J.

část domu, hračka, sportovní klub
tajenka, součást oleje
korýš, ochranné obleky
člověk, oslovovat ve 2. p. jed. čísla
tenisový úder, korálový útes, pštros
opak záporu, protiklady, značka
tuny
nula, nejmenší částice hmoty,
potřeba vodáka
osady, zvyk, honba
Verdiho opera, africký slon,
slongově souhlas, chem. zn. draslíku
římsky 50, pohyb koně, podzimní
květina

Pomůcka: AIDA, LOT
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~NEHÁDEJTE, PŘEMÝŠLEJTE!
Vánoce
Stává se to jednou v roce,
vždycky zrovna na Vánoce,
jedličkám a borovicím,
taky smrkům tiše spícím.
Podívej se na větvičky:
místo šišek mají svíčky,
zvonky na nich zlatě zvoní,
z kuchyně to sladce voní.
Vyluštění hádanek z minulého čísla: 1 souřadnice a hádanka č. 3 = vítr a náledí.
V tomto čísle Roztockých listů nemusíte přemýšlet, ale jen se bavit. Máme pro vás
nějaký nápad i pár vtipů.

Dobré nápady
Máme pro vás dobrý nápad na ledové ozdoby na stromeček. Potřebujete vykrajovací
formičky, bavlnku, hrnec a vodu. Vykrajovací formičky položte těsně vedle sebe
na dno hrnce. Naplňte formičky vodou. Do nich vložte kousek bavlnky s oběma konci
ponořenými do vody, aby bylo za co ozdoby pověsit. Hrnec postavce ven, aby voda
zmrzla. Pak hrnec ponořte na chvilku do horké vody a ledové ozdoby opatrně
vyklepňete z formičky a hurá na stromeček, ale pozor, tyto ozdoby se věší na
stromeček venku. Ve sluneční či měsíční záři se krásně třpytí.
Máme, pro vás TROCHU VTIPU
„Haló, haló, to je linka důvěry? Poslyšte, mám velké trápení. V manželství jsem
se spletl, v zaměstnání jsem se splet, v příteli jsem se spletl.“
„Telefonní číslo jste si také spletl, tady je kravín.“
Bratr malé Janičky,
asi sbírá jedničky.
Za to bratr Bětky,
sbírá samé pětky.
V bytě zvoní telefon: „Tady Janička Nováková!“ „Mohla bys mi dát k telefonu
tatínka?“ „A kdo volá?“ „Jeho šef!“ „Který? Ten hloupý tlusťoch nebo ten tlustý
náfuka?“
Přej eme všem malým čtenářům krásné Vánoce, bohatého Ježíška, radost z dárků
a chvíle pohody u vánočního stromečku. Nezapomeňte při tom na opeřené kamarády
a něco jim přistrčte do krmítka. Víte, že nejkrásnější svátky roku začínají adventem,
obdobím čtyř týdnů před Štědrým dnem? Tento čas vychází z biblického příběhu
o putování Marie a Josefa do Betléma, které jim trvalo právě čtyři týdny. Zda je to
pravda a proč noší dárky u nás Ježíšek, se zeptejte babička či dědy, rádi vám o tom
budou vyprávět.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

p

řejeme mnoho
dalších
let vkteří
plném
s veselou slavili
myslí asvá
s přívětivým
úsměvem
na tváři
všem,
v zdraví,
měsíci prosinci
životní jubilea. C~
82 let
Zdeňka Chňoupková
76 let
Jaroslav Mikovec
75 let
Jindřiška Gregorová
72 let
Anna Tolmanová
71 let
Jiřina Hamouzová
Nad‘a Monhartová
65 let
Rudolf Zovín
60 let
Iva Matějovičová
55 let
Olga Pokorná
. ~.
Připíjíme na zdraví, štěstí a lásku. Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let,
65 let, 70 let a dále již po roce všech trvale hlášených občanů obce Roztoky. Kdo
si nepřeje zveřejnit
své
výročí v Roztockých listech, oznamte to osobně
na obecním úřadě nebo na tel. 313 558 113. Děkujeme.
-hk

Život obce
Plovoucí naděje
Ctvrtek 23. 12. 2010 od 16.00 hod. Roztoky u jezu
Přijďte si pro betlémské světlo a nasát tu pravou vánoční atmosféru. Zazpívat vánoční
koledy s Křivoklátskými hudci, ochutnat svařené víno a poslat po Berounce svou lodičku.
Srdečně zve Sbor dobrovolných hasičů Roztoky, skupina šermu W-Arlet
a Sdružení Děti Křivoklátska.
~hk~

DÁMSKÁ JÍZDA
V ROCE 2011
V příštím roce opět pokračuje
konání dámské jízdy, která se koná
vždy první
středu
v měsíci
(připomene vám to zkouška
sirény) od 15.00 hod. v restauraci
U Křížku. Přijd‘te mezi nás, moc
se těšíme.
-ak- + .-zs
Foto: První sníh v Roztokách
a hasiči měli plné ruce práce. Kdo
nenasadil řetězy, dopadl takhle.
Přes veškerou snahu pracovníků
správy a údržby silnic se nedařilo
silnice udržet
sjízdné. Taková
situace byla v celé Ceské republice.
-hk
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Kalendář kulturních akcí ~

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

A

Ve
středu zkouška
5. 1. ve 12.00 h. bude
kustická
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.
V kancelářiodpad
obecního
jsou
Komunální
pro úřadu
rok 2011
k prodeji půlroční známky na odvoz
komunálního odpadu. Ceny
jsou
zachovány stejné jako v roce 2010.
Vývoz každý týden (červená známka)
1.000,- Kč.
Kombinovaný vývoz, v zimě každý
týden, od 1. S. do 30. 9. jedenkrát za 14
dnů - sudý týden (zelená známka)
850,- Kč.
Jedenkrát za 14 dnů — sudý týden (žlutá
známka)
550,- Kč.
Jedenkrát za měsíc (modrá známka)
(1. sudá středa v měsíci)
300,- Kč.
Jednorázové známky 65,- Kč.
Plastové pytle 55,- Kč.

V

ýměna řidičských
Výměna
části řidičských
průkazů
průkazů jde
do finále. 31. 12. 2010 končí platnost
řidičské průkazy vydané od I. 1. 1994
do 31. 12, 2000.

I

nformace
o Sb.
novele nařízení
Č.
37 /2003
Vláda schválila dne 7. prosince 2010
svým usnesením č. 891 návrh nařízení
vlády, kterým se mění nařízení vlády
Č. 37 / 2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev. Hlavním
smyslem
schváleného
návrhu
je s účinností od 1. ledna 2011 snížit
stávající
výši
odměn
členům
zastupitelstev územních samosprávných
celků, a to v průměru o 5 %. Schválená
právní úprava se týká uvolněných

i neuvolněných členů zastupitelstev
územních samosprávných celků.

N

V
ovela
souvislosti
zákona soplatností
požární ochraně
nařízení
vlády č. 91 / 2010 o požární ochraně
(viz. str. 11 — Hasiči informují).
Vyhlašuje Obecní úřad Roztoky průzkum
zájmu občanů o zajištění příslušných
kominických služeb. V případě vašeho
zájmu volejte 313 558 113 Obecní úřad
Roztoky. Při větším zájmu občanů zajistí
kominické služby obecní úřad hromadně.
V případě malého zájmu občanů si bude
muset každý občan zajistit tyto služby
sám.

Z

Č. 2/2010
zápis
veřejného
jednání Zastupitelstva
Obce Roztoky, které se kolo 22. 11.
2010
Jednání zahájil a řídil pan Ing. Vladimír
Melč •a konstatoval, že zasedání
je usňášeníschopné.
Program jednání:
Zahájení
Zpráva o hospodaření obce včetně
projednání rozpočtových změn
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2011
Různé
Diskuse
Závěr jednání
Zahájení
Zahájení provedl řídící veřejného jednání
starosta obce Ing. Vl. Melč přivítáním
všech přítomných.
Zpráva o hospodaření obce včetně
projednání rozpočtových změn
Ve zprávě o hospodaření bylo sděleno,
že příjem obce za období I -10/2010 činí
9 812 105,92 Kč. Výdaje obce za období
1-10/2010 činí 11 054 772,02 Kč. Stav
účtuk22.ll.2010 2721 549,96 Kč.
-*
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ČTVRTEK 23 12 SAL KULTURNIHO CENTRA
1900 HODIN
16. JAZZOVÉ VÁNOCE
~
Účinkují KoBra (saX band) - foyer KC, BRASS BAND Rakovník - šál KC, BRASS BAND
REVIVAL a Eva EMINGERQVÁ - sál KC
Vstupné 100,- Kč
SOBOTA 25. 12. SÁL KULTURNÍHO CENTRA
20.00 HODIN
BRUTUS
Pravá bigbeatová kapela. Vstupné v předprodeji 180,- Kč, v den konání 200,- Kč
NEDĚLE 26. 12. CHRÁM SV. BARTOLOMĚJE
15.00 HODIN
vÁNoČNÍ KONCERT
Účinkují - pěvecký sbor MAGISTRAE RACONENSES - řídí Miluše Seidlová, Vlasta Petržílková
a Barbora Polánková. RAKOVNICKY KOMORNJ ORCHESTR řídí Jan Rezek
Vstupné dospělí 50,- Kč, děti do 15 let 30,- Kč
PÁTEK 31. 12. SÁL KULTURNÍHO CENTRA
20.00 HODIN
SILVÉSTR 2010
DISCbSHÖW Báry a Jana LADROVÝCH. Hraje skupina ŠLAPETON
V ceně vstupenky je 1 láhev vína a slané pečivo ke každému stolu. Půlnoční vstup TV
Vstupné 200,- Kč
.
SOBOTA 1.1. AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

19.00 HODIN

PROSINEC - KINO
NEDĚLE 26. 12. TYLOVO DIVADLO
17.00 HODIN
FOTŘI JSOU LOTŘI
Nová komedie v českém znění. Režie Paul Weitz. Hrají - Ben Stiller, Ten Polo, Robert De Nino,
Dustin Hofflnan, Barbara Streissand a další. Mládeži přístupno - 100minut.
Vstupné 80,- Kč
PONDĚLÍ 27.12. TYLOVO DIVADLO
17.00 HODIN
ŽENY V POKUŠENÍ
Vášnivá komedie režiséra Jiřího Vejdělka. Hrají - Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Vojtěch
Dyk, Jiří Macháček, Roman Zach a další. Mládeži přístupný - 120 minut.
Vstupné 70,- Kč
ÚTERÝ 28. 12.
TYLOVO DIVADLO
17.00 HODIN
TRON. LEGACY
- -.
Rodinný dobrodružný film zasazený do digitálního světa v české verzi~Režie Joseph Kosinski.
Hrají Gan~ett Hedlund, Jeff Bridges, Olivia Wilde a další.
Mládeži přístupný - 100 minut
DIGITAL 3D
Vstupné 165,- Kč
STŘEDA 29. 12. TYLOVO DIVADLO
17.00 HODIN
OBČANSKÝ PRŮKAZ
Hořká komedie režiséra Ondřeje Ttoj ana na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha.
Hrají -Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček a další.
Mláde do 12 let nepřístupný - 140 minut
DIGITAL
Vstupi~é 100,- Kč
ČTvi~TEK 30. 12. TYLOVO DIVADLO
17.00 HODIN
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - části
Sedmé a poslední pokračování dobrodružství Hanyho Pottera v českém. žnění. Režie David Yates.
Hrají - Daniel Radcliffe, Ruppert Gnint, Emma Watsona další.
Mládeži do 12 let nepřístupný— 150 minut
DIGITAL Vstupné 90,- Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Bližší informace ifa tel. 313 512 997
13

Z NABÍDKY VZPOMÍNEK
Hc~, ty štědrý večere!

M

Jitka starší,
oje
si v posledních
dnes již zesnulá,
létech života
sestřenice
dala
tu práci, že pro své nejbližší zevrubně sepsala
své celoživotní vzpomínky. Idylickou dobu
dětství na statku v Zeměchách u Loun
vylíčila s až dojemnou nostalgii, což platí
zejména
nezapomenutelným
tradicím
vánočním.
A
pasáž
štědrovečerní
s neodmyslitelným putováním celé rodiny
od jednoho domácího zvířete k druhému
s nabídkou ochutnávky svátečních vánočních
dobrot selské kuchyně byla pro mne tou
nejpěknější. Proč? Především proto, že v naší
rodině bylo něco takového absolutně
nemyslitelné.
A přece jsem se tomu ve svém někdejším
dětském mozečku dokázal primitivně vzepřít.
Podnětem se mi stalo to, že nám ve čtvrté
třídě citobiské obecné školy paní učitelka
Šestáková zarecitovala úryvek z Erbenovy
Kytice, kde se v baladě Stědrý den mimo jiné
veršuje:
Hospodáři štědrovku,
kravám po výslužce,
kohoutovi česneku,
hrachu jeho družce.
U nás doma nepřicházelo v úvahu, že by se
byt‘ jen trochu málo z toho, co patřilo
k vánočnímu stolování, nabídlo drůbeži nebo
jiné němé tváři. Avšak já jsem již
od nejútlejšího věku měl různě po okolí své
tajné čtyřnohé nebo okřídlené kamarády
a na ty jsem se rozhodl pamatovat. Takže
jsem pilně schraňoval kousky vánočního
cukroví, které se při výrobě rozbilo, ba jsem
tu a tam nepozorovaně přispěl i k tomu, aby
těch rozbitých bylo o trochu víc. A tak, zatím
co jsem měl dovoleno si na takových
úlomcích smlsnout, dával jsem je potají místo
do úst do kapes a střádal je v dobře
ukryté krabičce na půdě. S tou jsem
potom na Štědrý den dopoledne objel
na kole všechna t~ místa, kde jsem
se samotářsky po většinu
roku
setkával se
svými osrstěnými
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a opeřenými přítelíčky: v bažatnici jsem dal
do vykotlaného stromu zlomky oříškových
pracinek pro veverku, kousky vanilkových
rohlíčků
jsem
u
splavu
nastrkal
za odchlípnutou kůru stromu, na jehož
kmeni jsem tak často vídával šplhat
strakapouda, nad břehem Brložského potoka
jsem pro „vodní myši“ (tehdy jsem ještě
nevěděl, že jsou to hryzci) položil do míst
chráněných před zasněžením jiné sladké
úlomky, pod převis meze oddělující od sebe
dva polní lány jsem koroptvičkám nasypal
tu nejrozdrobenější směs a na třešňový strom
na vrchu zvaném Chlum jsem rozvěsil
sýkorkám poloviny vlašských ořechu. Když
jsem nastoupil zpáteční cestu zábly mě sice
na řídítkách bicyklu roce, ale duší se mi
rozlévalo spokojené teplo.
To tedy byla moje klukovská vzpoura proti
nedostatku
poetického
přístupu
ke každoročním prosincovým zvyklostem
u nás doma. A tak, když jsme si spolu
s manželkou vybudovali vlastní útulné
prostředí již zcela po svém, nebylo ničím
mimořádným, že dcera mezi úhledně
zabalenými dárky nacházela pod stromečkem
kromě těch, které byly určeny jí, mně nebo
ženě,
též takové, na nichž stálo
PAPOUŠKOVI, PRO KRECKY a podobně.
Během pohádkových zimních svátků se to
naše
mlsání
pochopitelně
nabízelo
i do krmítka na ohně a nikdy se nestane,
že bychom
s tím,
co
jim
chutná,
nepamatovali při svém hodování též na naši
drobot‘ pokukující po nás z klece, vyhrívající
se pod lampou v teráriu nebo sledující okolní
svět skrze sklo akvária. Ti všichni mají právo
podílet se na spokojenosti těch dnů v rámci
rodiny, ke které patří a v níž i jim musí být
dobře. A já přeji
i všem vám, abyste
ty letošní Vánoce
měli co nekrásnější.
Dobromil Lim

Zastupitelstvo
obce
projednalo
Rozpočtové opatření č. 6/20 10 včetně
důvodové zprávy. K předloženému
dokumentu nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Schváleno 8 hlasy Zdržel se O Proti O
Projednání návrhu rozpočtu na rok
2011
Návrh rozpočtu na rok 2011 byl
zpracován finančním výborem obce
v součinnosti s účetní Obecního úřadu
na základě reálného plnění rozpočtu roku
2010.
Byly zpracovány 2 varianty návrhu
rozpočtu:
- v 1. variantě rozpočtu bylo uvažováno
s příjmy 9.089.000,- Kč, zapojením
zůstatku běžného účtu do rozpočtu ve výši
3.000.000,- Kč a výdaji 13.998.000,- Kč,
což představovalo schodek 1.909.000,- Kč.
- v 2.
variantě rozpočtu bylo uvažováno
s příjmy 9.359.000,- Kč, zapojením
zůstatku běžného účtu do rozpočtu ve výši
3.000.000,- Kč a s
výdaji ve výši
12.359.000,- Kč.
Členové zastupitelstva byli podrobně
seznámeni s jednotlivými položkami
rozpočtu a na základě rozpravy
k předloženým variantám se rozhodli pro
návrh schodkového rozpočtu podle
2. varianty a ten předložit v tzv.
paragrafovém členění ke schválení
na příštím
veřejném
jednání
zastupitelstva obce.
Různé
V rámci diskuse o způsobu zajištění zimní
údržby místních komunikací bylo
rozhodnuto využít techniky (traktor
a pluh) pronajaté panem Miloušem
Kopeckým za měsíční paušál 3 600,- Kč.
Obsluhu traktoru bude zajišt‘ovat pan
Miloš Cervený. Dále bylo doporučeno
zajistit dalšího pracovníka na příležitostný
úklid místních komunikací v období

kalamitních
stavů
prostřednictvím
inzerátu v Roztockých listech.
Zastupitelstvo obce Roztoky rozhodlo
ve smyslu zákona č.183/2006 Sb.
a ve
znění pozdějších předpisů,
že určeným zastupitelem pro zpracování
a pořízení územního plánu obce Roztoky
je Ing. Vl. Melč.
Schváleno 8 hlasy Zdržel se O Proti O
Zastupitelstvo obce projednalo návrh
složení školské rady ZS a MS Roztoky
a jako zástupce obce do tohoto orgánu
delegovalo paní Ing. M. Krumniklovou.
Schváleno 7 hlasy Zdržel se 1 Proti O
Zastupitelstvo
obce
projednalo
organizační
zajištění
inventarizace
majetku Obce Roztoky za rok 2010
a ustanovilo
ústřední
inventarizační
komisi ve složení
F.Mužík - předseda
A. Ježek, R. Texl — členové
Obsazení dílčích inventarizačních komisí
jmenuje starosta.
Schváleno 8 hlasy Zdržel se O Proti O
Zastupitelstvo obce rozhodlo o podání
žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu
rozvoje obcí a měst na rok 2011 na akci
Dostavba
objektu
nové
budovy
integrované
záchranné
služby
Středočeského
kraje.
Celkové
předpokládané náklady vynaložené v roce
2011 budou uvažovány ve výši lOmil.
Kč, přičemž 9 mil. Kč bude požadováno
jako dotace a 1 mil. Kč jako závazek
spolufinancování akce z rozpočtu Obce
Roztoky.
Schváleno 8 hlasy Zdržel se O Proti O
Zastupitelstvo obce určilo, že v případě
nepřítomnosti starosty bude zastupitelem
pověřeným k uzavírání manželství paní
Mgr. Z. Janečková.
Schváleno 8 hlasy Zdržel se O Proti O
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Zastupitelstvo obce potvrdilo platnost
stávajících podpisových vzorů zastupitelů
Obce Roztoky Ing. Vl. Melče, F. Mužíka,
Mgr.
Z.
Janečkové
u
státních
a bankovních institucí.
Schváleno 8 hlasy Zdržel se 0 Proti O
Starosta obce požádal o uzavření smlouvy
na
využívání
služebního
vozidla
Obecního úřadu i pro soukromé účely.
Přípravou návrhu této smlouvy byl
pověřen Ing. K. Pavlíček.
Starosta
obce
informoval
členy
zastupitelstva o vývoji situace související
s využitím
vodního
díla
náhonu
a výstavby malé vodní elektrárny.
Starosta obce informoval o žádosti pana
Jiřího Símy na odkoupení části pozemku
parc. Č. 44/2. Přípravou stanoviska k této
žádosti byli pověřeni pan Ing. K.
Pavlíček, pan A. Ježek.
Zastupitelstvo obce projednalo přípravu
setkání občanů Karlova s představiteli
obce připravené na čtvrtek 2. 12. 2010.
Diskuse
Z přítomných občanů uplatnil pan Pavel
Ptáček požadavek na zveřejňování
rozpočtových změn v průběhu daného
roku na webových stránkách obce.
Připomínka byla akceptována.
Obecní nabídka
úřad
Roztoky
přijme
Pracovní
sezónního pracovníka na úklid sněhu
na místních komunikací v období
kalamitních stavů.

U

snesení z
Zastupitelstva
veřejného
Obce Roztoky,
jednání
které se konalo dne 13. 12. 2010

Zastupitelstvo obce Roztoky
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 7 / 2010
Rozpočet obce~ na rok 2011 jako
schodkový. Příjmy 9.359.000,- Kč, výdaje
12.359.000,-Kč. Schodek 3 mil. Kč
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je kryt ze zůstatku minulého období.
Závaznými ukazateli je členění podle
paragrafů.
Záměr na komplexní rekonstrukci
elektrického rozvaděče v budově ZŠ
Roztoky.
Podání žádosti o dotaci z Regionálního
operačního programu Středočeského kraje
na akci Rekonstrukce místní komunikace
v hodnotě díla do 3,2 mil. Kč
s odpovídající 30 % spoluúčastí obce.
Zpracování žádosti o dotaci z ROP
na akci Rekonstrukce místní komunikace
prostřednictvím
firmy
FINEKOM
Consulting, 5. ľ. O.
Bere na vědomí
Hospodaření obce za období 1 - 11/2010
a stav běžného účtu ke dni 13. 12. 2010.
Hodnocení dosavadního průběhu zimní
údržby místních komunikací.
Zajištění likvidace komunálního odpadu
na sídlišti v období vánoc.
Vyhodnocení dosavadních zkušeností
s obsazením funkce školníka.
Ukládá
Starostovi obce Ing. Vl. Melčovi zajistit
provedení
zakončení
chodníku
na křižovatce
u
transformátoru
a odstranění panelů a betonové sutě
na sídlišti.
Starostovi obce Ing. Vl. Melčovi zjistit
zájem občanů o kominické služby.

V

Přejeme
všem
spoluobčanům
ánoční provoz
příjemné vánoční svátky. Aby i u nás bylo
vše doma nachystáno, bude ve středu 23.
12. zavřeno, dále zavřeme 30. a 31. 12.
Děkujeme za pochopení, zaměstnanci
obecního úřadu.

Zápis do 1. třídy
Základní školy V Zahrádkách,
Roztoky
pro školní rok 2011 —2012
se uskuteční
19. 1.2011 od 16.00 hod.~~

se jednotka dostavila na místo, strom
motorovou pilou rozřezala a odklidila.
Po průzkumu silnice až k „Branovským
vratům“ se vrátila zpět na základnu.
Školení a cvičení
21. listopadu Teoretické
školení
bezpečnosti práce a práce s motorovými
pilami.
Ostatní činnost
27. listopadu - Provizorní zazimování CAS
32 Tl48 v bývalé kovárně v dílnách
u nádraží ČD a částečné přikrytí
rozestavěné budovy hasičské zbrojnice.

HASIČI

INFORMUJÍ

U spotřebičů do 50kW (běžná kamna, kotle
v RD):
3x ročně u spotřebičů na pevná paliva
provozovaná celoročně nebo 2x ročně
u sezónního provozu (topení max. 6 měsíců
v roce), 3x ročně u spotřebičů na kapalná
paliva, lx ročně u spotřebičů na plynná
paliva.
U snotřebičů nad 50kW:
2x ročně u spotřebičů na pevná paliva,
lx ročně u spotřebičů na kapalná a plynná
paliva.
Při lhůtách čištěni 2x ročně nesmí doba
mezi čištěními přesáhnout 6 měsíců, při
čištění 3x ročně nesmí doba mezi čištěními
přesáhnout 4 měsíce.
O každé kbntrole a čištění musí být
proveden záznam do Požární knihy nebo
jiné dokumentace. Základní kolonky
požární knihy jsou: datum, jméno osoby
provádějící
kontrolu
nebo
čištění,
jednoznačné označení komínu (u RD např.
Č. p.), podpis. Jako ~‘zor uvádím následující:

Od 1. 1. 2011 vstupuje v účinnost
kprovedení zákona č. 133/1985 Sb.
o požární ochraně ve znění dalších
předpisů nařízení vlády č. 91/2010, které
nahrazuje vyhlášku č. 111/1981 Sb. Jedná
se o změnu v revizích, kontrolách a čištění
spalinových cest (kouřovodů a komínů)
z důvodu
zajištění
větší
požární
POŽÁi~Í KNIHA - EVIDENCE
bezpečnosti. Nejdůležitější změny uvádím
KOMÍNŮ
v následujících bodech:
RP Roztoky č. p. 268
Revize — provádí ji revizní technik
komínů,
který
je držitelem Datum: Čištění I Komín
Jméno a Podpis
příslušného oprávnění a to:
kontrola č.
příjmení a
1. u nových komínů před
razítko
zavedením do provozu,
15. 12. čištěni
1
Jan
Xxxxx
2. po stavebních úpravách,
2010
(západní) Novák
xxxx
3. při připojení nových topidel
(kamen, kotlů),
Jako požární kniha může posloužit
4. při změně druhu paliva.
linkovaný sešit nebo jiný papír, do kterého
Kóntrola — provádí ji odborně způsobilá
kominík potvrdí razítkem kontrolu.
osobh, která je držitelem živnostenského. V případě nedodržení tohoto nařízení Vám
oprávnění v oblasti kominictví — dále jen
po požáru komínu nebo celého domu
kominík.
od komínu hrozí pokuta a hlavně zkrácení
lx ročně u spotřebičů o výkonu do 50kW
pojistného plnění od pojišťovny. Neriskujte
(kamna, běžné kotle v RD) všech typů paliv
proto zbytečně vlastní střechu nad hlavou
(pevná, kapalná, plynná),
a čištění a kontroly nezanedbávejte!
lx ročně u spotřebičů o výkonu nad 50kW
Ušetříte si tím spoustu zbytečných starostí
na kapalná a plynná paliva,
a nám práci!
2x ročně u spotřebičů o výkonu nad 50kW
Sbor dobrovolných hasičů a požární
na pevná paliva.
jednotka obce Roztoky Vám přeje příjemné
Čištění — provádí bud‘ kominík nebo lze
a klidné prožití Vánoc a úspěšný vstup
provádět svépomocí a to v následujících
do nadcházejícího roku 2011.
lhůtách:
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Požární jednotka obce
SNĺH VODOU NEUHASĺŠ!

Na lince 150

Dopravní nehoda (13:10 — 14:00) okr.
Rakovník, k. ú, Roztoky
na velmi kluzké vozovce zapadla
v levotočivě zatáčce nad Roztokami
3 vozidla do příkopu a částečně bránila
průjezdu
dalších
vozidel.
Pomocí
jednoduchých
technických
prostředků
a vlastními silami jednotka všechna vozidla
vyprostila n velmi těžko sjízdnou
komunikaci uvolnila.
Technická pomoc (15:43

17:32) okr.

Rakovnik. k. ú. Velká Buková
- z velmi kluzké silnice z Roztok směrem
na Velkou Bukovou spadlo vozidlo C;itroeit
Berl ingo,
zarazilo
se o strom a hrozil
jeho pád z prudké
stráně, Opět pomocí
jednoduchých
technických
prostředků
a vlastních sil
se jednotce podařilo
vozidlo bez
poškození vytáhnout
zpět
na silnici. Z důvodu
zabráněni
opětovného
sklouznuti
do stráně jednotka
ve spolupráci
s majitelem vytlačila

Í. prosince
Technická pomoc (22:35
0:02) okr. Rakovník. k. 0. Roztoky
z důvodu sílného sněžení se na silnici
z Roztok směrem na Karlovu Ves v zatáčce
nad ..l~rmou“ zřítily dvě silné borovice
a bránily průjezdu vozidel, Jednotka
stromy pomocí motorové pily rozřezala
a odklidila mimo silnici. Při návratu
na základnu byl po dohodě s dispečinkem
v Kladně proveden průzkum celého úseku
silnice na Karlovu Ves,
2. prosince
Technická pomoc (0:57
1:51) okr. Rakovník, k. ú. Karlova Ves
opět pod tíhou sněhu se rovněž na silnicí
vedoucí na Karlovu Ves zřítil silný smrk,
který
znemožnil
průjezd
vozidel
a především zimní údržbě komunikace.
Jednotka strom motorovou pilou rozřezala
a odklidila mimo vozovku.
8. prosi,we - ‘[ecbnická pomoc (3:19
4:45) okr. Rakovník, k. 0. Branov
v brzkých rannich hodinách se na silnici
mezi Branovem a Karlovou Vsí skácel
menší smrk, Po velmi kluzké vozovce

obce Roztoky na rok 2011

Položka

vozidlo cca I km až k Velké Bukové.

29. Iižtopcrdu — Technická pomoc (10:01
10:44) okr. Rakovník, k. ú. Křivoklát
vlivem těžkého sněhu se mezí ZŠ
Křivoklát a železničním viaduktem zřítil
na silnici strom, který bránil provozu.
Po příjezdu na místo jednotka akát
o průměru cca 25 cm rozřezala a odklidila.
Při návratu na základnu ještě pomoci
vozidla Avia vyprosti In nákladní dodávku
z příkopu nad ZŠ Roztoky.

-

Rozpočet

2zxs

Nedaňové příjmy

477 (1(11).

3zzx

Kapitálové příjmy
i Přijaté dotace

1000001
14(1000

8115
Sxzx
2141
2212
2221
2310
3113

Celk~nl
Zapojeni zůstatku BŮ (10 rozpočtu

9359000
3 00(1 000

~celkcm
Rozpočtové výdaje
Vnitřní obchod, služby

12359000
5 000

870 000
150 000
I 087 000

E Pitná voda
Základní školy

500 000.

3314

Činnosti knihovnické

3399.
3631

ZáIc~itosti kulturní
Veřejné osvětleni

3419:

Tělovýchovná činnost

31) 000
585 000
638000:

3632
3722
3729

Pohřehnictvi
Sběr a svoz komunálního odpadu

301) 000

Ostatní nakl. s odpady
Péče o vzhled veřejné zeleně

lOt) 090
160 000

4351

Pečovatelská služba

160 000

5512

Jednotka požární ochrany obce

6112

Zastupitelstvo obec

3745

46 000

IS 000

247 000
700 0001
2774000

Činnost místní správy

6171 Or~l

Ostatní činnost
ZŠ a MŠ příspěvková organizace

~ ~kern~
óxxx

Kapitálové výdaje

31131
5512

Základní škola
Jednotka požární ochrany obce

6171

činnost místní správy
~alk~m
Uhrazeni splátek dlouhodobých půjček

~

8 642 000

Silnice
Provoz veř. silniční dopravy

6171
6409

~..

částka

Daůové přijmy

4xxx

E

Text

Ixxx

~‘ecclken~

116000
672 000

I ~Ľ

9155000
300 000

E.

I 000 000
140000(1

2700000;
504 000
123590001
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ZAHRÁĎKACH, POZTOKY

LABRADOŘI
‚j~,ho~~

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
~ mikulášské besídce děti potěšily
svým mi tým vystoupením. Nejmenší
se předvedli jako myšky a myšáci nejen
při tanci, ale i v pohádce či vaření kašičky.
Vtipné básničky a hry v podání těch
nejmenších byly roztomilé.
V dalším
vystoupení
se
předvedli
předškoláci jako čertici a čertice. Dokonce
si do pekla přinesli i Káču, která
si nenechala nic líbit, ale nakonec
se s čerty
skamarádila.
Společně
tancovali, evíčili, zpívali a hráli, jejich
pekelná kapela nenechala
přítomné
na pochybách, že jsou skutečně v pekle.
Při závěrečné písničce
o Mikuláši a čertech přišlo překvapeni.
Z pekla, které si děti postavi‘y pro své
představeni, vylezli opraveloví čerti.
Po chvíli překvapení a údivu se v dětských
očích vystřídala radost. Proč? čerti nebyli

vůbec zli, ale rozverní a veselí. při
kartách zahráli dětem scénku. četli
z pekelné knihy a připomněli, dětem
na co si mají dávat pozor, aby se rodiče
nezlobili. Děti slíbily, že budou hodné
a s čerty se jen neradi rozloučily. Veselá
nálada vládla i mezi diváky. čerti
v podání Lucie Pechové a Pavla Šebka
z Lesní správy Křivoklát pobavili nejen
děti, ale i všechny hosty v naší školce,
A Mikuláš‘? Ten nakonec také důstojně
a tajemně vkráčel mezi děti se svými
dvěma krásnými anděly a rozdával dárky
a radost.
Mikulášské
odpoledne
se vydařilo. Tak zbývá poděkovat všem,
kteří věnovali čas našim dětem; čertům.
Mikuláši pitní Sctně ‘Fišerové a andělům
Sabině Norské a Sabině
Karelové.
Děkujeme.
MS V

V

(~‚o(~

NA

NÁVŠTi~VĚ

domova na I..eonlýně a pak následovala
ukázka canisterapie,
která
příznivě

MATEŘSKÉ Ši~i.,E

působí

V

mateřské
školenašijsme
prožiliPovídali
prima
týden
na téma
mazličci,
jsme si převážně o psech a kočkách,
poznávali jejich zvyky i způsob života.
Připomněli si. jak se chovat ke psům, které
neznáme a jak se chovat, kdybychom
potkali agresivního psa,
Děti si do školky přinesly plyšové hračky
pejsků a kočiček a hned bylo spoustu
námětů pro dětské hry a činnosti.
A tak jsme viděli ve školce psí útulek,
veterinární ordinaci, nebo prodejnu
chovatelských potřel). Děti zpívaly.
malovaly i evíčily.. ‚ na toto téma.
Při návštěvě Informačního střediska Lesů
ČR v Křivoklátě jsme zhlédli film o dvou
labradořích fenkách Bety a Fany, které
pomfmhají při léčbě klientů na Lcontýnč.
Dětí byly z filmu nadšené. Jaké bylo pro
ně překvapení, když obě fenky navštívily
se svou chovatelkou a dvěma klienty naši
školku, To bylo radosti, hlazeni a mazlení.
Paní chovatelka pohovořila o tom,
co fi~nky dělají, jak pomáhají klientům

na psychiku
I
v dětských
očích
se zrcadlila pohoda, radost a dobrá
nálada. Chvilka m‘elaxace s asistenčním
psem, podle přáni každého dítěte,
přinesla dětem potěšeni a uvolněni.
Děkujeme paní ředitelce Marii Zímové,
paní
chovatelce
Věře
Proškové
a klientům Honzíkovi a Bohouškovi
za vsřícnost a příjemné dopoledne, které
se svými zvířecími miláčky přinesli
do naší školky.

POI)ĚKOVÁNÍ
‚

D

za krásnýpanu
ěkujeme
dárek
Václavu
k Vánocům
Štampt‘erovi
pro
naše děti nádherné ezkluzivní krmítko
pro ptáčky na zimu!
Dále
děkujeme
skupině
W-ArIel
za sponzorský dar 4.000,- Kč. který
využijeme na opravu a renovaci velkých
dřevěných stavebnic.

M. SV.
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Požární jednotka obce
SNĺH VODOU NEUHASĺŠ!

Na lince 150

Dopravní nehoda (13:10 — 14:00) okr.
Rakovník, k. ú, Roztoky
na velmi kluzké vozovce zapadla
v levotočivě zatáčce nad Roztokami
3 vozidla do příkopu a částečně bránila
průjezdu
dalších
vozidel.
Pomocí
jednoduchých
technických
prostředků
a vlastními silami jednotka všechna vozidla
vyprostila n velmi těžko sjízdnou
komunikaci uvolnila.
Technická pomoc (15:43

17:32) okr.

Rakovnik. k. ú. Velká Buková
- z velmi kluzké silnice z Roztok směrem
na Velkou Bukovou spadlo vozidlo C;itroeit
Berl ingo,
zarazilo
se o strom a hrozil
jeho pád z prudké
stráně, Opět pomocí
jednoduchých
technických
prostředků
a vlastních sil
se jednotce podařilo
vozidlo bez
poškození vytáhnout
zpět
na silnici. Z důvodu
zabráněni
opětovného
sklouznuti
do stráně jednotka
ve spolupráci
s majitelem vytlačila

Í. prosince
Technická pomoc (22:35
0:02) okr. Rakovník. k. 0. Roztoky
z důvodu sílného sněžení se na silnici
z Roztok směrem na Karlovu Ves v zatáčce
nad ..l~rmou“ zřítily dvě silné borovice
a bránily průjezdu vozidel, Jednotka
stromy pomocí motorové pily rozřezala
a odklidila mimo silnici. Při návratu
na základnu byl po dohodě s dispečinkem
v Kladně proveden průzkum celého úseku
silnice na Karlovu Ves,
2. prosince
Technická pomoc (0:57
1:51) okr. Rakovník, k. ú. Karlova Ves
opět pod tíhou sněhu se rovněž na silnicí
vedoucí na Karlovu Ves zřítil silný smrk,
který
znemožnil
průjezd
vozidel
a především zimní údržbě komunikace.
Jednotka strom motorovou pilou rozřezala
a odklidila mimo vozovku.
8. prosi,we - ‘[ecbnická pomoc (3:19
4:45) okr. Rakovník, k. 0. Branov
v brzkých rannich hodinách se na silnici
mezi Branovem a Karlovou Vsí skácel
menší smrk, Po velmi kluzké vozovce

obce Roztoky na rok 2011

Položka

vozidlo cca I km až k Velké Bukové.

29. Iižtopcrdu — Technická pomoc (10:01
10:44) okr. Rakovník, k. ú. Křivoklát
vlivem těžkého sněhu se mezí ZŠ
Křivoklát a železničním viaduktem zřítil
na silnici strom, který bránil provozu.
Po příjezdu na místo jednotka akát
o průměru cca 25 cm rozřezala a odklidila.
Při návratu na základnu ještě pomoci
vozidla Avia vyprosti In nákladní dodávku
z příkopu nad ZŠ Roztoky.

-

Rozpočet

2zxs

Nedaňové příjmy

477 (1(11).

3zzx

Kapitálové příjmy
i Přijaté dotace

1000001
14(1000

8115
Sxzx
2141
2212
2221
2310
3113

Celk~nl
Zapojeni zůstatku BŮ (10 rozpočtu

9359000
3 00(1 000

~celkcm
Rozpočtové výdaje
Vnitřní obchod, služby

12359000
5 000

870 000
150 000
I 087 000

E Pitná voda
Základní školy

500 000.

3314

Činnosti knihovnické

3399.
3631

ZáIc~itosti kulturní
Veřejné osvětleni

3419:

Tělovýchovná činnost

31) 000
585 000
638000:

3632
3722
3729

Pohřehnictvi
Sběr a svoz komunálního odpadu

301) 000

Ostatní nakl. s odpady
Péče o vzhled veřejné zeleně

lOt) 090
160 000

4351

Pečovatelská služba

160 000

5512

Jednotka požární ochrany obce

6112

Zastupitelstvo obec

3745

46 000

IS 000

247 000
700 0001
2774000

Činnost místní správy

6171 Or~l

Ostatní činnost
ZŠ a MŠ příspěvková organizace

~ ~kern~
óxxx

Kapitálové výdaje

31131
5512

Základní škola
Jednotka požární ochrany obce

6171

činnost místní správy
~alk~m
Uhrazeni splátek dlouhodobých půjček

~

8 642 000

Silnice
Provoz veř. silniční dopravy

6171
6409

~..
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4xxx

E

Text
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~‘ecclken~

116000
672 000

I ~Ľ

9155000
300 000

E.

I 000 000
140000(1

2700000;
504 000
123590001
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Zastupitelstvo obce potvrdilo platnost
stávajících podpisových vzorů zastupitelů
Obce Roztoky Ing. Vl. Melče, F. Mužíka,
Mgr.
Z.
Janečkové
u
státních
a bankovních institucí.
Schváleno 8 hlasy Zdržel se 0 Proti O
Starosta obce požádal o uzavření smlouvy
na
využívání
služebního
vozidla
Obecního úřadu i pro soukromé účely.
Přípravou návrhu této smlouvy byl
pověřen Ing. K. Pavlíček.
Starosta
obce
informoval
členy
zastupitelstva o vývoji situace související
s využitím
vodního
díla
náhonu
a výstavby malé vodní elektrárny.
Starosta obce informoval o žádosti pana
Jiřího Símy na odkoupení části pozemku
parc. Č. 44/2. Přípravou stanoviska k této
žádosti byli pověřeni pan Ing. K.
Pavlíček, pan A. Ježek.
Zastupitelstvo obce projednalo přípravu
setkání občanů Karlova s představiteli
obce připravené na čtvrtek 2. 12. 2010.
Diskuse
Z přítomných občanů uplatnil pan Pavel
Ptáček požadavek na zveřejňování
rozpočtových změn v průběhu daného
roku na webových stránkách obce.
Připomínka byla akceptována.
Obecní nabídka
úřad
Roztoky
přijme
Pracovní
sezónního pracovníka na úklid sněhu
na místních komunikací v období
kalamitních stavů.

U

snesení z
Zastupitelstva
veřejného
Obce Roztoky,
jednání
které se konalo dne 13. 12. 2010

Zastupitelstvo obce Roztoky
Schvaluje
Rozpočtové opatření č. 7 / 2010
Rozpočet obce~ na rok 2011 jako
schodkový. Příjmy 9.359.000,- Kč, výdaje
12.359.000,-Kč. Schodek 3 mil. Kč
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je kryt ze zůstatku minulého období.
Závaznými ukazateli je členění podle
paragrafů.
Záměr na komplexní rekonstrukci
elektrického rozvaděče v budově ZŠ
Roztoky.
Podání žádosti o dotaci z Regionálního
operačního programu Středočeského kraje
na akci Rekonstrukce místní komunikace
v hodnotě díla do 3,2 mil. Kč
s odpovídající 30 % spoluúčastí obce.
Zpracování žádosti o dotaci z ROP
na akci Rekonstrukce místní komunikace
prostřednictvím
firmy
FINEKOM
Consulting, 5. ľ. O.
Bere na vědomí
Hospodaření obce za období 1 - 11/2010
a stav běžného účtu ke dni 13. 12. 2010.
Hodnocení dosavadního průběhu zimní
údržby místních komunikací.
Zajištění likvidace komunálního odpadu
na sídlišti v období vánoc.
Vyhodnocení dosavadních zkušeností
s obsazením funkce školníka.
Ukládá
Starostovi obce Ing. Vl. Melčovi zajistit
provedení
zakončení
chodníku
na křižovatce
u
transformátoru
a odstranění panelů a betonové sutě
na sídlišti.
Starostovi obce Ing. Vl. Melčovi zjistit
zájem občanů o kominické služby.

V

Přejeme
všem
spoluobčanům
ánoční provoz
příjemné vánoční svátky. Aby i u nás bylo
vše doma nachystáno, bude ve středu 23.
12. zavřeno, dále zavřeme 30. a 31. 12.
Děkujeme za pochopení, zaměstnanci
obecního úřadu.

Zápis do 1. třídy
Základní školy V Zahrádkách,
Roztoky
pro školní rok 2011 —2012
se uskuteční
19. 1.2011 od 16.00 hod.~~

se jednotka dostavila na místo, strom
motorovou pilou rozřezala a odklidila.
Po průzkumu silnice až k „Branovským
vratům“ se vrátila zpět na základnu.
Školení a cvičení
21. listopadu Teoretické
školení
bezpečnosti práce a práce s motorovými
pilami.
Ostatní činnost
27. listopadu - Provizorní zazimování CAS
32 Tl48 v bývalé kovárně v dílnách
u nádraží ČD a částečné přikrytí
rozestavěné budovy hasičské zbrojnice.

HASIČI

INFORMUJÍ

U spotřebičů do 50kW (běžná kamna, kotle
v RD):
3x ročně u spotřebičů na pevná paliva
provozovaná celoročně nebo 2x ročně
u sezónního provozu (topení max. 6 měsíců
v roce), 3x ročně u spotřebičů na kapalná
paliva, lx ročně u spotřebičů na plynná
paliva.
U snotřebičů nad 50kW:
2x ročně u spotřebičů na pevná paliva,
lx ročně u spotřebičů na kapalná a plynná
paliva.
Při lhůtách čištěni 2x ročně nesmí doba
mezi čištěními přesáhnout 6 měsíců, při
čištění 3x ročně nesmí doba mezi čištěními
přesáhnout 4 měsíce.
O každé kbntrole a čištění musí být
proveden záznam do Požární knihy nebo
jiné dokumentace. Základní kolonky
požární knihy jsou: datum, jméno osoby
provádějící
kontrolu
nebo
čištění,
jednoznačné označení komínu (u RD např.
Č. p.), podpis. Jako ~‘zor uvádím následující:

Od 1. 1. 2011 vstupuje v účinnost
kprovedení zákona č. 133/1985 Sb.
o požární ochraně ve znění dalších
předpisů nařízení vlády č. 91/2010, které
nahrazuje vyhlášku č. 111/1981 Sb. Jedná
se o změnu v revizích, kontrolách a čištění
spalinových cest (kouřovodů a komínů)
z důvodu
zajištění
větší
požární
POŽÁi~Í KNIHA - EVIDENCE
bezpečnosti. Nejdůležitější změny uvádím
KOMÍNŮ
v následujících bodech:
RP Roztoky č. p. 268
Revize — provádí ji revizní technik
komínů,
který
je držitelem Datum: Čištění I Komín
Jméno a Podpis
příslušného oprávnění a to:
kontrola č.
příjmení a
1. u nových komínů před
razítko
zavedením do provozu,
15. 12. čištěni
1
Jan
Xxxxx
2. po stavebních úpravách,
2010
(západní) Novák
xxxx
3. při připojení nových topidel
(kamen, kotlů),
Jako požární kniha může posloužit
4. při změně druhu paliva.
linkovaný sešit nebo jiný papír, do kterého
Kóntrola — provádí ji odborně způsobilá
kominík potvrdí razítkem kontrolu.
osobh, která je držitelem živnostenského. V případě nedodržení tohoto nařízení Vám
oprávnění v oblasti kominictví — dále jen
po požáru komínu nebo celého domu
kominík.
od komínu hrozí pokuta a hlavně zkrácení
lx ročně u spotřebičů o výkonu do 50kW
pojistného plnění od pojišťovny. Neriskujte
(kamna, běžné kotle v RD) všech typů paliv
proto zbytečně vlastní střechu nad hlavou
(pevná, kapalná, plynná),
a čištění a kontroly nezanedbávejte!
lx ročně u spotřebičů o výkonu nad 50kW
Ušetříte si tím spoustu zbytečných starostí
na kapalná a plynná paliva,
a nám práci!
2x ročně u spotřebičů o výkonu nad 50kW
Sbor dobrovolných hasičů a požární
na pevná paliva.
jednotka obce Roztoky Vám přeje příjemné
Čištění — provádí bud‘ kominík nebo lze
a klidné prožití Vánoc a úspěšný vstup
provádět svépomocí a to v následujících
do nadcházejícího roku 2011.
lhůtách:
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Z NABÍDKY VZPOMÍNEK
Hc~, ty štědrý večere!

M

Jitka starší,
oje
si v posledních
dnes již zesnulá,
létech života
sestřenice
dala
tu práci, že pro své nejbližší zevrubně sepsala
své celoživotní vzpomínky. Idylickou dobu
dětství na statku v Zeměchách u Loun
vylíčila s až dojemnou nostalgii, což platí
zejména
nezapomenutelným
tradicím
vánočním.
A
pasáž
štědrovečerní
s neodmyslitelným putováním celé rodiny
od jednoho domácího zvířete k druhému
s nabídkou ochutnávky svátečních vánočních
dobrot selské kuchyně byla pro mne tou
nejpěknější. Proč? Především proto, že v naší
rodině bylo něco takového absolutně
nemyslitelné.
A přece jsem se tomu ve svém někdejším
dětském mozečku dokázal primitivně vzepřít.
Podnětem se mi stalo to, že nám ve čtvrté
třídě citobiské obecné školy paní učitelka
Šestáková zarecitovala úryvek z Erbenovy
Kytice, kde se v baladě Stědrý den mimo jiné
veršuje:
Hospodáři štědrovku,
kravám po výslužce,
kohoutovi česneku,
hrachu jeho družce.
U nás doma nepřicházelo v úvahu, že by se
byt‘ jen trochu málo z toho, co patřilo
k vánočnímu stolování, nabídlo drůbeži nebo
jiné němé tváři. Avšak já jsem již
od nejútlejšího věku měl různě po okolí své
tajné čtyřnohé nebo okřídlené kamarády
a na ty jsem se rozhodl pamatovat. Takže
jsem pilně schraňoval kousky vánočního
cukroví, které se při výrobě rozbilo, ba jsem
tu a tam nepozorovaně přispěl i k tomu, aby
těch rozbitých bylo o trochu víc. A tak, zatím
co jsem měl dovoleno si na takových
úlomcích smlsnout, dával jsem je potají místo
do úst do kapes a střádal je v dobře
ukryté krabičce na půdě. S tou jsem
potom na Štědrý den dopoledne objel
na kole všechna t~ místa, kde jsem
se samotářsky po většinu
roku
setkával se
svými osrstěnými
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a opeřenými přítelíčky: v bažatnici jsem dal
do vykotlaného stromu zlomky oříškových
pracinek pro veverku, kousky vanilkových
rohlíčků
jsem
u
splavu
nastrkal
za odchlípnutou kůru stromu, na jehož
kmeni jsem tak často vídával šplhat
strakapouda, nad břehem Brložského potoka
jsem pro „vodní myši“ (tehdy jsem ještě
nevěděl, že jsou to hryzci) položil do míst
chráněných před zasněžením jiné sladké
úlomky, pod převis meze oddělující od sebe
dva polní lány jsem koroptvičkám nasypal
tu nejrozdrobenější směs a na třešňový strom
na vrchu zvaném Chlum jsem rozvěsil
sýkorkám poloviny vlašských ořechu. Když
jsem nastoupil zpáteční cestu zábly mě sice
na řídítkách bicyklu roce, ale duší se mi
rozlévalo spokojené teplo.
To tedy byla moje klukovská vzpoura proti
nedostatku
poetického
přístupu
ke každoročním prosincovým zvyklostem
u nás doma. A tak, když jsme si spolu
s manželkou vybudovali vlastní útulné
prostředí již zcela po svém, nebylo ničím
mimořádným, že dcera mezi úhledně
zabalenými dárky nacházela pod stromečkem
kromě těch, které byly určeny jí, mně nebo
ženě,
též takové, na nichž stálo
PAPOUŠKOVI, PRO KRECKY a podobně.
Během pohádkových zimních svátků se to
naše
mlsání
pochopitelně
nabízelo
i do krmítka na ohně a nikdy se nestane,
že bychom
s tím,
co
jim
chutná,
nepamatovali při svém hodování též na naši
drobot‘ pokukující po nás z klece, vyhrívající
se pod lampou v teráriu nebo sledující okolní
svět skrze sklo akvária. Ti všichni mají právo
podílet se na spokojenosti těch dnů v rámci
rodiny, ke které patří a v níž i jim musí být
dobře. A já přeji
i všem vám, abyste
ty letošní Vánoce
měli co nekrásnější.
Dobromil Lim

Zastupitelstvo
obce
projednalo
Rozpočtové opatření č. 6/20 10 včetně
důvodové zprávy. K předloženému
dokumentu nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Schváleno 8 hlasy Zdržel se O Proti O
Projednání návrhu rozpočtu na rok
2011
Návrh rozpočtu na rok 2011 byl
zpracován finančním výborem obce
v součinnosti s účetní Obecního úřadu
na základě reálného plnění rozpočtu roku
2010.
Byly zpracovány 2 varianty návrhu
rozpočtu:
- v 1. variantě rozpočtu bylo uvažováno
s příjmy 9.089.000,- Kč, zapojením
zůstatku běžného účtu do rozpočtu ve výši
3.000.000,- Kč a výdaji 13.998.000,- Kč,
což představovalo schodek 1.909.000,- Kč.
- v 2.
variantě rozpočtu bylo uvažováno
s příjmy 9.359.000,- Kč, zapojením
zůstatku běžného účtu do rozpočtu ve výši
3.000.000,- Kč a s
výdaji ve výši
12.359.000,- Kč.
Členové zastupitelstva byli podrobně
seznámeni s jednotlivými položkami
rozpočtu a na základě rozpravy
k předloženým variantám se rozhodli pro
návrh schodkového rozpočtu podle
2. varianty a ten předložit v tzv.
paragrafovém členění ke schválení
na příštím
veřejném
jednání
zastupitelstva obce.
Různé
V rámci diskuse o způsobu zajištění zimní
údržby místních komunikací bylo
rozhodnuto využít techniky (traktor
a pluh) pronajaté panem Miloušem
Kopeckým za měsíční paušál 3 600,- Kč.
Obsluhu traktoru bude zajišt‘ovat pan
Miloš Cervený. Dále bylo doporučeno
zajistit dalšího pracovníka na příležitostný
úklid místních komunikací v období

kalamitních
stavů
prostřednictvím
inzerátu v Roztockých listech.
Zastupitelstvo obce Roztoky rozhodlo
ve smyslu zákona č.183/2006 Sb.
a ve
znění pozdějších předpisů,
že určeným zastupitelem pro zpracování
a pořízení územního plánu obce Roztoky
je Ing. Vl. Melč.
Schváleno 8 hlasy Zdržel se O Proti O
Zastupitelstvo obce projednalo návrh
složení školské rady ZS a MS Roztoky
a jako zástupce obce do tohoto orgánu
delegovalo paní Ing. M. Krumniklovou.
Schváleno 7 hlasy Zdržel se 1 Proti O
Zastupitelstvo
obce
projednalo
organizační
zajištění
inventarizace
majetku Obce Roztoky za rok 2010
a ustanovilo
ústřední
inventarizační
komisi ve složení
F.Mužík - předseda
A. Ježek, R. Texl — členové
Obsazení dílčích inventarizačních komisí
jmenuje starosta.
Schváleno 8 hlasy Zdržel se O Proti O
Zastupitelstvo obce rozhodlo o podání
žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu
rozvoje obcí a měst na rok 2011 na akci
Dostavba
objektu
nové
budovy
integrované
záchranné
služby
Středočeského
kraje.
Celkové
předpokládané náklady vynaložené v roce
2011 budou uvažovány ve výši lOmil.
Kč, přičemž 9 mil. Kč bude požadováno
jako dotace a 1 mil. Kč jako závazek
spolufinancování akce z rozpočtu Obce
Roztoky.
Schváleno 8 hlasy Zdržel se O Proti O
Zastupitelstvo obce určilo, že v případě
nepřítomnosti starosty bude zastupitelem
pověřeným k uzavírání manželství paní
Mgr. Z. Janečková.
Schváleno 8 hlasy Zdržel se O Proti O
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

A

Ve
středu zkouška
5. 1. ve 12.00 h. bude
kustická
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.
V kancelářiodpad
obecního
jsou
Komunální
pro úřadu
rok 2011
k prodeji půlroční známky na odvoz
komunálního odpadu. Ceny
jsou
zachovány stejné jako v roce 2010.
Vývoz každý týden (červená známka)
1.000,- Kč.
Kombinovaný vývoz, v zimě každý
týden, od 1. S. do 30. 9. jedenkrát za 14
dnů - sudý týden (zelená známka)
850,- Kč.
Jedenkrát za 14 dnů — sudý týden (žlutá
známka)
550,- Kč.
Jedenkrát za měsíc (modrá známka)
(1. sudá středa v měsíci)
300,- Kč.
Jednorázové známky 65,- Kč.
Plastové pytle 55,- Kč.

V

ýměna řidičských
Výměna
části řidičských
průkazů
průkazů jde
do finále. 31. 12. 2010 končí platnost
řidičské průkazy vydané od I. 1. 1994
do 31. 12, 2000.

I

nformace
o Sb.
novele nařízení
Č.
37 /2003
Vláda schválila dne 7. prosince 2010
svým usnesením č. 891 návrh nařízení
vlády, kterým se mění nařízení vlády
Č. 37 / 2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev. Hlavním
smyslem
schváleného
návrhu
je s účinností od 1. ledna 2011 snížit
stávající
výši
odměn
členům
zastupitelstev územních samosprávných
celků, a to v průměru o 5 %. Schválená
právní úprava se týká uvolněných

i neuvolněných členů zastupitelstev
územních samosprávných celků.

N

V
ovela
souvislosti
zákona soplatností
požární ochraně
nařízení
vlády č. 91 / 2010 o požární ochraně
(viz. str. 11 — Hasiči informují).
Vyhlašuje Obecní úřad Roztoky průzkum
zájmu občanů o zajištění příslušných
kominických služeb. V případě vašeho
zájmu volejte 313 558 113 Obecní úřad
Roztoky. Při větším zájmu občanů zajistí
kominické služby obecní úřad hromadně.
V případě malého zájmu občanů si bude
muset každý občan zajistit tyto služby
sám.

Z

Č. 2/2010
zápis
veřejného
jednání Zastupitelstva
Obce Roztoky, které se kolo 22. 11.
2010
Jednání zahájil a řídil pan Ing. Vladimír
Melč •a konstatoval, že zasedání
je usňášeníschopné.
Program jednání:
Zahájení
Zpráva o hospodaření obce včetně
projednání rozpočtových změn
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2011
Různé
Diskuse
Závěr jednání
Zahájení
Zahájení provedl řídící veřejného jednání
starosta obce Ing. Vl. Melč přivítáním
všech přítomných.
Zpráva o hospodaření obce včetně
projednání rozpočtových změn
Ve zprávě o hospodaření bylo sděleno,
že příjem obce za období I -10/2010 činí
9 812 105,92 Kč. Výdaje obce za období
1-10/2010 činí 11 054 772,02 Kč. Stav
účtuk22.ll.2010 2721 549,96 Kč.
-*
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ČTVRTEK 23 12 SAL KULTURNIHO CENTRA
1900 HODIN
16. JAZZOVÉ VÁNOCE
~
Účinkují KoBra (saX band) - foyer KC, BRASS BAND Rakovník - šál KC, BRASS BAND
REVIVAL a Eva EMINGERQVÁ - sál KC
Vstupné 100,- Kč
SOBOTA 25. 12. SÁL KULTURNÍHO CENTRA
20.00 HODIN
BRUTUS
Pravá bigbeatová kapela. Vstupné v předprodeji 180,- Kč, v den konání 200,- Kč
NEDĚLE 26. 12. CHRÁM SV. BARTOLOMĚJE
15.00 HODIN
vÁNoČNÍ KONCERT
Účinkují - pěvecký sbor MAGISTRAE RACONENSES - řídí Miluše Seidlová, Vlasta Petržílková
a Barbora Polánková. RAKOVNICKY KOMORNJ ORCHESTR řídí Jan Rezek
Vstupné dospělí 50,- Kč, děti do 15 let 30,- Kč
PÁTEK 31. 12. SÁL KULTURNÍHO CENTRA
20.00 HODIN
SILVÉSTR 2010
DISCbSHÖW Báry a Jana LADROVÝCH. Hraje skupina ŠLAPETON
V ceně vstupenky je 1 láhev vína a slané pečivo ke každému stolu. Půlnoční vstup TV
Vstupné 200,- Kč
.
SOBOTA 1.1. AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

19.00 HODIN

PROSINEC - KINO
NEDĚLE 26. 12. TYLOVO DIVADLO
17.00 HODIN
FOTŘI JSOU LOTŘI
Nová komedie v českém znění. Režie Paul Weitz. Hrají - Ben Stiller, Ten Polo, Robert De Nino,
Dustin Hofflnan, Barbara Streissand a další. Mládeži přístupno - 100minut.
Vstupné 80,- Kč
PONDĚLÍ 27.12. TYLOVO DIVADLO
17.00 HODIN
ŽENY V POKUŠENÍ
Vášnivá komedie režiséra Jiřího Vejdělka. Hrají - Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Vojtěch
Dyk, Jiří Macháček, Roman Zach a další. Mládeži přístupný - 120 minut.
Vstupné 70,- Kč
ÚTERÝ 28. 12.
TYLOVO DIVADLO
17.00 HODIN
TRON. LEGACY
- -.
Rodinný dobrodružný film zasazený do digitálního světa v české verzi~Režie Joseph Kosinski.
Hrají Gan~ett Hedlund, Jeff Bridges, Olivia Wilde a další.
Mládeži přístupný - 100 minut
DIGITAL 3D
Vstupné 165,- Kč
STŘEDA 29. 12. TYLOVO DIVADLO
17.00 HODIN
OBČANSKÝ PRŮKAZ
Hořká komedie režiséra Ondřeje Ttoj ana na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha.
Hrají -Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček a další.
Mláde do 12 let nepřístupný - 140 minut
DIGITAL
Vstupi~é 100,- Kč
ČTvi~TEK 30. 12. TYLOVO DIVADLO
17.00 HODIN
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI - části
Sedmé a poslední pokračování dobrodružství Hanyho Pottera v českém. žnění. Režie David Yates.
Hrají - Daniel Radcliffe, Ruppert Gnint, Emma Watsona další.
Mládeži do 12 let nepřístupný— 150 minut
DIGITAL Vstupné 90,- Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Bližší informace ifa tel. 313 512 997
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~NEHÁDEJTE, PŘEMÝŠLEJTE!
Vánoce
Stává se to jednou v roce,
vždycky zrovna na Vánoce,
jedličkám a borovicím,
taky smrkům tiše spícím.
Podívej se na větvičky:
místo šišek mají svíčky,
zvonky na nich zlatě zvoní,
z kuchyně to sladce voní.
Vyluštění hádanek z minulého čísla: 1 souřadnice a hádanka č. 3 = vítr a náledí.
V tomto čísle Roztockých listů nemusíte přemýšlet, ale jen se bavit. Máme pro vás
nějaký nápad i pár vtipů.

Dobré nápady
Máme pro vás dobrý nápad na ledové ozdoby na stromeček. Potřebujete vykrajovací
formičky, bavlnku, hrnec a vodu. Vykrajovací formičky položte těsně vedle sebe
na dno hrnce. Naplňte formičky vodou. Do nich vložte kousek bavlnky s oběma konci
ponořenými do vody, aby bylo za co ozdoby pověsit. Hrnec postavce ven, aby voda
zmrzla. Pak hrnec ponořte na chvilku do horké vody a ledové ozdoby opatrně
vyklepňete z formičky a hurá na stromeček, ale pozor, tyto ozdoby se věší na
stromeček venku. Ve sluneční či měsíční záři se krásně třpytí.
Máme, pro vás TROCHU VTIPU
„Haló, haló, to je linka důvěry? Poslyšte, mám velké trápení. V manželství jsem
se spletl, v zaměstnání jsem se splet, v příteli jsem se spletl.“
„Telefonní číslo jste si také spletl, tady je kravín.“
Bratr malé Janičky,
asi sbírá jedničky.
Za to bratr Bětky,
sbírá samé pětky.
V bytě zvoní telefon: „Tady Janička Nováková!“ „Mohla bys mi dát k telefonu
tatínka?“ „A kdo volá?“ „Jeho šef!“ „Který? Ten hloupý tlusťoch nebo ten tlustý
náfuka?“
Přej eme všem malým čtenářům krásné Vánoce, bohatého Ježíška, radost z dárků
a chvíle pohody u vánočního stromečku. Nezapomeňte při tom na opeřené kamarády
a něco jim přistrčte do krmítka. Víte, že nejkrásnější svátky roku začínají adventem,
obdobím čtyř týdnů před Štědrým dnem? Tento čas vychází z biblického příběhu
o putování Marie a Josefa do Betléma, které jim trvalo právě čtyři týdny. Zda je to
pravda a proč noší dárky u nás Ježíšek, se zeptejte babička či dědy, rádi vám o tom
budou vyprávět.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

p

řejeme mnoho
dalších
let vkteří
plném
s veselou slavili
myslí asvá
s přívětivým
úsměvem
na tváři
všem,
v zdraví,
měsíci prosinci
životní jubilea. C~
82 let
Zdeňka Chňoupková
76 let
Jaroslav Mikovec
75 let
Jindřiška Gregorová
72 let
Anna Tolmanová
71 let
Jiřina Hamouzová
Nad‘a Monhartová
65 let
Rudolf Zovín
60 let
Iva Matějovičová
55 let
Olga Pokorná
. ~.
Připíjíme na zdraví, štěstí a lásku. Uveřejňujeme výročí narození 50 let, 55 let, 60 let,
65 let, 70 let a dále již po roce všech trvale hlášených občanů obce Roztoky. Kdo
si nepřeje zveřejnit
své
výročí v Roztockých listech, oznamte to osobně
na obecním úřadě nebo na tel. 313 558 113. Děkujeme.
-hk

Život obce
Plovoucí naděje
Ctvrtek 23. 12. 2010 od 16.00 hod. Roztoky u jezu
Přijďte si pro betlémské světlo a nasát tu pravou vánoční atmosféru. Zazpívat vánoční
koledy s Křivoklátskými hudci, ochutnat svařené víno a poslat po Berounce svou lodičku.
Srdečně zve Sbor dobrovolných hasičů Roztoky, skupina šermu W-Arlet
a Sdružení Děti Křivoklátska.
~hk~

DÁMSKÁ JÍZDA
V ROCE 2011
V příštím roce opět pokračuje
konání dámské jízdy, která se koná
vždy první
středu
v měsíci
(připomene vám to zkouška
sirény) od 15.00 hod. v restauraci
U Křížku. Přijd‘te mezi nás, moc
se těšíme.
-ak- + .-zs
Foto: První sníh v Roztokách
a hasiči měli plné ruce práce. Kdo
nenasadil řetězy, dopadl takhle.
Přes veškerou snahu pracovníků
správy a údržby silnic se nedařilo
silnice udržet
sjízdné. Taková
situace byla v celé Ceské republice.
-hk
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Moudrá slova
„Člověk je velký ve svých předsevzetích,
ale slabý v jejich provádění.“
Erich Marin Rernarque

Vánoce, Vánoce přicházejí

V

prodávají
supermarketechvánoční již kolekce,
dávno
v obchodech zní koledy a regály jsou
plné dárkových kosmetických kazet.
Ano, jsou tli opět Vánoce a z některých
žen se stávají kuchařky, cukrářky,
závodnice ve slalomu s vozíkem
a bojovnice o nejlepší parkovací místa
v nákupních centrech. Vánoční hodokvas
se blíží. Nebudeme ovšem jen hojně jíst
a pít, chceme být také překvapeni dárky
a chceme se také pěkně pobavit. Ale co
pro to uděláme? Nandáme si plné mísy
laskomin a zasedneme k televizi, kde
strávíme všechen vánoční čas. Doufám,
že mezi takové vánoční konzumenty
nepatříte. Už jste se zamysleli, jak a kde
chcete trávit letošní Vánoce nebo budete
vzpomínat a říkat si, j6 tenkrát to byly
Vánoce, ale dnes to nestojí za nic? Já si
to nemyslím a každému bych poradila,
nečekejte, až přijdete za čas na to,
že vlastně letos jsou Vánoce nádherné
a prostě si ty letošní Vánoce pěkně
užijte. Zádnému člověku není umožněno
opět si zopakovat své mládí, přesto se na
chvilku ponořte do časů, kdy jste byli
ještě dětmi a všechno bylo mnohem
jednodušší. Vánoce nejsou o úklidu,
pečení, smažení, ale o pohodě, kdy
se sejde
celá
rodina,
navštěvují
se příbuzní
a
známí,
povídá
se a vzpomíná. Tím největším vánočním
dárkem je láska, vstřícnost, otevřené
srdce a vnímavost k duši druhých lidí.
Já hrozně ráda vzpomínám na své dětské
Vánoce, svítící stromek
a vánoční
atmosféru, která u nás panovala, možná
i trochu na cukroví, které jsem ochutnala
vždy u tety. Nejhezčí Vánoce jsou však

v
rozzářených dětských očích. Ale
pozore dětská přání bývají někdy dost
náročná a drahá. I když reklamy
naznačují, že půjčit si peníze na dárky
pod stromeček je normální, experti jsou
opatrní a dokonce výslovně varují.
Upozorňují nejen na výši úroků, ale také
na všeobecné platební podmínky, které
leckdy nejsou pro klienty výhodné.
“Uvěry na spotřební zboží obvykle
nejsou takzvanými zdravými úvěry,
za které se obecně považují například
úvěry na bydlení.“ Navíc - má smysl
půjčovat si na dárky? Štědrý večer
odezní a vy budete mít celý rok starosti
se splácením půjčky. Ani za ty krásné
dětské oči to nestojí. Vánoce na dluh
nikdy! Všimli jste si, že jsou děti před
Vánocemi hodnější a poslušnější? Někdy
vánoční atmosféra působí i na dospělé
a jsou na sebe milí, laskaví a přejí si vše
dobré. S novým rokem jakoby někdo
mávl kouzelným proutkem a opět
si nadáváme, ubližujeme, vše se vrací,
do vyjetých kolejí.
Kdo je zlý
a zapšklý,
tomu
ani
ta vánoční
atmosféra nepomůže. Přeji Vám, aby
letošní Vánoce byly bez kosti v krku,
žlučníkové koliky a jiných zdravotních
potíží.
Ať trávíte Vánoce na horách, u moře,
ve městě či doma v Roztokách, prožijte
je v pohodě, lásce a zdraví, obklopení
jen dobrými lidmi.
Hodně zdraví, štěstí, lásky, peněz
a spokojenosti vroce 2011 Vám přeje
zastupitelstvo Obce Roztoky a její
zaměstnanci.
-hk

V/V
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KRIZOVKY + HADANKY+SUDOKU,~
Tajenka:
Do letošní tajenky jsme si vypůjčili slova z gratulace pana D. Líma:
Na ozdobu trochu sněhu,
do srdcí jen samou něhu,
k tomu po celý rok navíc
štěstí, zdraví řádný
viz, tajenka!
Přeje Redakční rada Roztockých listů.

VODOROVNĚ

SVISLE

A.
B.
C.
D.
E.
F.

1. označení ČS letadel, značka
poloměru, prováděl očkování
2. vápencový útvar, dívčí jméno, sice
3. získati brambory z půdy, římsky
505
4. část vozu, ten i ten, ve svém bytě,
I. písmeno abecedy
5. vrba, chlapecké jméno, oral
6. kuchyňské dochucovadlo, primát,
český herec (J.V.)
7. saponáty, popěvek, zvolání na Evu,
chem. Zn. síry
8. osobní zájmeno, sušenka, stará
váhová jednotka
9. škrob, žlutohnědé barvivo
10. sloní zuby, „stoprocentní věc“
-os-

G.
H.
I.

J.

část domu, hračka, sportovní klub
tajenka, součást oleje
korýš, ochranné obleky
člověk, oslovovat ve 2. p. jed. čísla
tenisový úder, korálový útes, pštros
opak záporu, protiklady, značka
tuny
nula, nejmenší částice hmoty,
potřeba vodáka
osady, zvyk, honba
Verdiho opera, africký slon,
slongově souhlas, chem. zn. draslíku
římsky 50, pohyb koně, podzimní
květina

Pomůcka: AIDA, LOT
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