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Moudrá slova
„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!l!“
Jan Werich

Události měsíce října
Největší
října a nejdůležitější
byly
bezesporu
událostí měsíce
volby
do zastupitelstva obce. Na hlasovacím
lístku se sešlo 36 kandidátů čtyř volebních
stran. Bylo z čehó vybírat a účast 539
voličů z celkového počtu 826 voličů v obci
svědčí o tom, že lidé opravdu chtějí
rozhodovat o tom, kdo bude stát v čele
obce. Jednotlivé programy volebních stran
hlásaly do světa, čím se jejich kandidáti
budou v nadcházejícím. volebním období
zabývat a co je jejich prioritou. Někde
si s volebním programem hlavu moc
nelámali. Modernizace a údržba bytového
fondu obce pak vyzněla trochu komicky,
protože obec vlastní pouze jeden
a to prakticky nový byt. Někt~ré body
programu zní ovšem moc lákavě, Jen aby
to nebyly plané sliby.
Naše volby poprvé provázelo napětí,
emoce, pomluvy, křik, zloba, prohra,
zastrašování a nejistota. To vše se prohnalo
naší obcí jako větrná smršť. Napáchalo
to mnoho škody: Nebudu dráždit hada
bosou nohou a psát, že vyhráli ti nejlepší
nebo zdravý rozum zvítězil apod., volby
dopadly jak dopadly. Pro někoho dobře,
pro jiného špatně. On čas ukáže, zda volba
65,25 % voličů byla správná. Všichni přece
přesně víme, co by měl ten druhý dělat.
Necítím se být povolána ke kazatelství, ale
příště by neměly být volby tak emoční
a ještě na podzim. Sychravé počasí
a úbytek sluníčka náladu lidem nezlepší.
Ještě že jsme měli posvícení a hlavně
„Pěknou“, ta vyčistila nespočet hlav.
Přesto ve vsi zůstala pachut‘ zloby,
nenávisti a záště. Nikdy jsem se s tím
u nás v obci v takové míře nesetkala
a myslím, že většina z vás také ne. Snad
podzimní vítr rozežene rozbouřené emoce
a ochladí horké hlavy.
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Ono prohrát je . velké umění a málokdo
ho zvládá. O tom, kolik hlasů dostali
jednotliví kandidáti, se dočtete na straně
4 v rubrice obecní úřad informuje. Ted‘
si přejme, aby volba zastupitelstva byla
správná a nám všem přinesla jen a jen
užitek. Popřejme členům zastupitelstva
hodně chuti a elánu do zkrášlování naší
obce. Ať s~jim práce daří.
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K R I Z O V K Y + HÁDANKY + SUDOKU$
Pečte s námi. Přejeme dobrou chuť.

Tvarohová ...‚viz. tajenka
s citronem:
„Potřebovat budete 20 dkg cukru, 250 g tvarohu (měkkého ve vaničce), 250 g Hery, 3 celá
vejce, 30 dkg polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, I vanilkový cukr, citronovou kůru z
jednoho citronu, rozinky a rum.
A postup? Ušlehejte cukr se žloutky, přidejte změklou Heru, tvaroh, polohrubou mouku,
prášek do pečiva, vanilkový cukr a nastrouhanou kůru z chemicky neošetřeného citronu.
Na závěr přimíchejte rozinky, které jste předtím nechaly půl hodinky namoČené v rumu a
opatrně vmíchejte-sníh ze 3 bílků, které vám zbylý. Pečte na 160 stupňů asi 45 minut.“
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staršího učitel
člověka,
bychom
Nejlepší
životaproto
je minulost
se měli učit od našich seniorů nejen
zvládání emocí, ale i ‚~to, jak se opět
dokázali v úterý 12. říjím v hospodě
U Křížku pěkně bavit. Sešlo se jich zde 37.
Tradičně si odnesly seniorky domů malou
kytičku a všichni pak malý dárek vyrobený
dětmi z naší školní družiny. Děkujeme.
Roláda od paní M. Miesbauerové chutnala
všem, děkujeme.
S ješťě větší chutí
si všichni
zazpívali
a
někteří
i zatancovali. Bylo to opět příjemné
a vydařené odpoledne. Děkujeme kapele
Kastelán a personálu hospody U Křížku.
Děti z mateřské školky zazpívaly
a zatancovaly seniorům pro radost
a potěchu. Nechyběly ani „Sedmikrásky“
soukromé
učitelky
hudby
Dagmar
Pavlíčkové, opět překvapily, opět se to
povedlo a opět všem moc líbilo. Někde
jsem slyšela, že jsou tři etapy života:
Mládí, střední věk a „vypadáte dobře“. Asi
na tom něco bude, opravdu všichni naši
senioři vypadali moc dobře a spokojeně.
Jak je to možné? Dokáží se radovat
z maličkostí. Právě malé denní události
dělají život velkolepým a příjemným.
Všimli jste si, že kdykoliv vám odpovídá
na pozdrav starší člověk, dokáže se k tornu
na vás ještě usmát? Ať jim úsměv ještě
dlouho vydrží. Přejme si, ať v naší obci žijí
čestní, usměvaví a spokojení lidé.
-uk
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A
B
C
D
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E
F

č~H
I
J
VODOROVNĚ
A. průhledný materiál, pohovka
B. oslovovat ve 3. pádě, schránka
C. paní, udržoval oheň, značka síry
D. úklid, prostředek, hudební časová
jednotka, symetrála
E. tajenka, chlapecké jméno
F. palouk, střelná zbraň, římsky 49
G. malá oka, žeton, chem. zn. fosforu
H. čidlo, lyžařský vlek
I. počítačové zprávy, potravina
J. část těla, konec šachové partie (mn.
Č.) nervový projev
SVISLE
1. uhličitan sodný, malý notýsek

2. chem. zn. draslíku, opak staré, čidla
zraku, iniciály herečky Rosůlkové
3. podlahová lcrytina (mn. Č.), listnatý
strom, potom
4. nástrahy, milostně se projevoval,
římsky 999
5. část nohy, buničina, popěvek
6. opuchlina, potomstvo (mn. Č.),
značka tuny
7. dravý pták, pohádková postava, doly
8. hudební skladba pro tři nástroje,
okout
9. název písmene „N“, pasti, iniciály
herečky Konvalinkové~ solmizační
slabika
10. provazy se smyčkou, francovka,
označení čs. letadel
-oš
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~~NEHÁDEJTE, PŘEMÝŠLEJTE!
Marmeládu
Schoval jsem si nu polici
lžičku léta ve sklenici.
Zítra si dám ke snídani
slunce, moře, stanování.

p

řejeme
v plném
zdraví,
s veselou
mysli j‘
a s p‘
na
tváři mnoho
všeni, dalších
kteří v letměsíci
říjnu
slavili
svá životní
88 let
Anna Hrkalová
78 let
Karel Strnad
77 let
Karel Lipavský
75 let
Stanislav Reindl
74 let
Miloš Vydra
71 let
Ladislava Křížová
55 let
Stanislava Pospíšilová
50 let
Milan Hyka
Připíjíme no zdraví, štěstí a lásku. Uveřejňujeme
65 let, 70 let a dále již po roce všech trvale hláL..~
si nepřeje zveřejnit
své
výročí v Roztockých
na obecním úřadč nebo na teL 313 558 113. Dčlu~enie.

ŘÍJEN

Víte, co všechno se dá zavařovat

SPOLEČENSKÁ I~óNIKA

un zimu?

-~-i
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jubilantům,důvodů
ke kterým
nepřicházíme
s přáním
jejich narozenin.
Zmlouváme
časovýchse avšeni
organizačních
chodíme
gratulovat
jednouv den
až dvakrát
v měsíci.
Děkujeme za pochopeni.
Víte, která zvířátka si dělají zásoby na zinuui?

život obce
Hádej, hádej hadači....
Co to je? (můžete i namalovat)
Silný vítr zaduje,
z větví ježky shazuje.
l‘ichlavé a zelené:
pojď ochutnat, jelene!
Jedním otvorem tam vlezeš a třemi vylezeš
Jde panáček cestou chvíli před nevěstou, chvíli za nevěstou. Z dálky na ně kmotr kývá.
jim však cesty neuhýv~.
Bez nohou jsem, břicho mám, bez sluchu jsem. ucho mám, nedýchám. ač hrdlo

mám.

Má zuby. ale nebolí ji.

I ‘I

Ta
jsme před
lety 2
‘ému zastup stvu přejeme h
úspěchü a samá správná rozhodnutí.
Polo z I. veřejného Zcisíupile!slwi Obce Rozíoky ze dne 26. 10. 2006.

OBECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

A

Ve
kustická
středu zkouška
3. 11. ve 12.00 h. 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 prováděnoz Kladna.

V

ýsledky
do Zastupitelstev
obcí, kterévoleb
se konaly
dne 15. — 16.
října 2010
Volební komise:
Zapisovatelka: Jarmila Peštová
Předseda: Drahoslava Holá
Členové: Josef Bergendi, Hana Kaflanová,
Jitka Šímová a Jiří Urban.
Děkujeme volební komisi za odvedenou
práci.
Jak dopadly volby v naší obci?
Čísla v závorkách udávají celkový počet
hlasů pro volební stranu.
Volební strana č. 1 — ČSSD
Jaroslav Horáček
Roman Texl
Ivana Mikovcová
Martina Pidrmanová
Jan štěpnička
Jana Anýžová
Vít Brožek
Libor Pešta
Antonín Lukeš

(733)
130
197
48
78
149
28
24

Volební strana č. 2
(467)
„STAROSTOVĚ ~ NEZÁVISLÍ“
Lenka Peterková
95
Pavel Ptáček
63
Zuzana Hájková
52
Jaroslav Mikovec
27
Vendula Ptáčková
30
Petr Hájek
45
Marek Pavlis
27
Ivan Pech
25
Milan Komenda
103
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ÚTERÝ 23. 11.
Tylovo divadlo
PAVEL ŽALMAN LOHONKA a SPOL.
Koncert stálice folkové scény Kč 190,-

Volební strana č. 3
(2.145)
Sdružení nezávislých kandidátů obce
Roztoky
Vladimír Melč
344
František Mužík
240
Zdeňka Janečková
240
Pavla Jiráková
193
Antonín Ježek
272
Libuše Bulantová
177
Simona Keltnerová
233
Réné Porubský
183
Martina Krumniklová
263
Volební strana č. 4
Nezávislí — Roztoky
Jaroslav Fikejz
Karel Pavlíček
Jan Remiš
Jiří Prokůpek
Martin Mikovec
Štefan Farkas
Miroslav Krob
Karel Čermák
Pavel Matějovič

(1.267)
225
189
67
135
84
132
183
168
84

Členy Zastupitelstva obce Roztoky
se stali: (číslice před jménem člena
zastupitelstva je pořadí na kandidátní
listině výše uvedené strany, na konci
řádky je uveden počet hlasů kandidáta).
Ceská strana sociálnč demokratická
2 Roman Tezi
197
“STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“
9 Milan Komenda
103
Sdružení nezávislých kandidátů obce
Roztoky
I Ing. Vladimír Melč
344
5 Antonín Ježek
272
9 Ing. Martina Krumniklová
263
2 František Mužík
240
3 Mgr. Zdeňka Janečková
240
Nezávislí - Roztoky
1 Jaroslav Fikejz
225
2 Ing. Karel Pavlíček
189
Blahopřejeme.

19.30 h

STŘEDA 24. 11.
‚
Tylovo divadlo
17.00 h
WALL STREET: PEMZE NIKDY NESPÍ
Michael Douglas zpět ve své oscarové roli fínančního žraloka Gorgona Gekka. Režie Oliver
Stone. Dále hrají: Shia LaBeouf, Carey Mulligán, Josh Brolin, Susan Sarandon a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný - 130 minut Kč 80,STŘEDA 24. 11.
Sál Kulturního centra
19.30 h
MODRÁ r~uzw~
Výborná kapela z Nového Strašecí, která se dostala mezi naše přední soubory v tomto žánru,
poprvé v cyklu VEČERY S DECHOVKOU Kč 200,.
PÁTEK 26. 11.
Husovo náměstí 16.00 h
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU - ADVENT ZAČÍNÁ
Účinkují: MARCELA ŠKÁROVÁ - moderátorka TV Barrandov, BERUŠKY a BARUŠKY
Mutějovice
NEDĚLE 28. 11.
Sál Kulturního centra
18.00 — 22.00 h
AFRO-KARIBSKÝ VEČER V RAKOvNtK[J.
od Afriky přes Latinskou Ameriku. do Čech. Večer plný tance a zábavy, ve kterém vystoupí:
18.00 — 19.00 hodin — Monika REBCOVÁJtanečnice, choreografka a pedagožka
na taneční katedře FIAIVRJ/a hudební a taneční skupina BaToCu — afro tance, hra na djembe,
perkuse a další rytmické nástroje, vystoupení účastníků kurzu afrických tanců studia Harmonie
19.00 — 22.00 hodin — salsa, bachata, merengue, son v provedení špičkového tanečníka a
choreografa z Dominikánské ~epubliky Rubena PEGUERA a české partnerky Lenky
VACKOVE a kubánského tanečního páru Missael RAMOS - Yamilka CANADILLA,
vystoupeni účastníků kurzu karibských tanců studia Harmonie, miniškola tanců, hudební
doprovod DJ Pedro GUEVARA — Kuba. Celým tanečně společenským večerem provází
moderátor Ondřej LECHNYŘ.
Slosovatelné vstupenky. Pořádá Kulturní centrum Rakovník spolu se studiem Harmonie
Rakovník. Kč 150,PONDĚLÍ 29. 11. Tylovo dtvadlo
19.00 h
ANOLISOVÉ
Zajímavosti o malých ještěrech - leguáncích z tropické Ameriky bude přístupnou formou
vyprávět a diapozitivy promítat Pavel NOVÁK Kč 50,DALŠÍ POŘADY KULTIJRNf}IO CENTRA: www.kulturnicentrum.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Český rybářský svaz, místní organizace KŘIVOKLÁT
vás zve na
RYBÁŘSKOU ZÁBAVU DOLOVNÁ
13. 11. 2010 od 20.00 hod.
HOTEL SÝKORA
K tanci a poslechu hraje skupina KASTELÁNN
Prodej vstupenek v den konání akce od 18.00 hod. V Hotelu Sýkora
Bližší informace: Petr Smeták, Křivoklát 99, mobil. 724 042 554
Tombola
vstupné 80 Kč (každá vstupenka slosovatelná)
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Kulturní centrum Rakovník kalendář akcí
-

STŘEDA

10. 11.

Tylovo divadlo

17.00 h a 20.00 h

OBČANSKÝ PRŮKAZ
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha
Hrají Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný - 140 minut Kč 110,PÁTEK 12. 11.
Foyer Tylova divadla
20.00 h
44. JAZZOVY VECER
Koncert přední české jazzové zpěvačky ELENY SONENSHINE. Host BRASS BANI) —
Rakovník Kč 80,NEDĚLE 14. 11.
Sál Kulturního centra
14.30 h
HALLOWEEN S PALEČKEM
Účinkují DJ HONZÍK a BARBORKA, LINCEJS CREW KIDS. HRY - SOUTĚŽE SOUTĚŽ O NEJSTRAŠIDELNĚJŠÍ MASKU.
Pořádá Mateřské centrum Paleček ve spolupráci s Kulturním centrem Rakovník Kč 50,NEDĚLE 14. 11.

Tylovo divadlo

17.00 h

DÁBEL
Zbrusu nový horor. Pět lidí v pasti. A bude ještě hůř. Jeden z nich je totiž
Režie John Eric a Drew Dowdledovi. Hrají Chris Mesina, Matt Craven, Bojana Novakovic,
Jakob Vargas a další.
Mládeži do 15 let nepřístupný - 80 minut Kč 75,-

PONDĚLÍ 15. 11.
ZÁPADNÍ FBANCIE

Tylovo divadlo

19.00 h

Bretaň ajejí megality - zámky na Loiře - sopky střední Francie - historické památky a skvělá
příroda. Vyprávění Jaroslava TIŠERA doplněno diapozitivy Kč 50,ÚTERÝ 16.11.
Sál Kulturního centra
18.30 h
BOXEŘI DĚTEM
Předvánoční exhibice — výtěžek sbírky bude věnován dětem. Boxerské exhibiční utkání —judo
— taneční show. Spoluúčinkují PROFI FITNESS MILLENIUM, JUDO Jindra Janíček,
LINCEJS CREW, PŘEKVAPENÍ VEČERA.
Pořádá Kulturní centrum Rakovník a Oddíl boxu TJTZ Rakovník
Vstupné v předprodeji 100,- Kč, na místě 150,- Kč

SOBOTA

20. 11.
Tylovo divadlo
14.00 h
NEDELE 21. 11.
Tylovo divadlo
14.00 h 17.30 h
PONDELI 22. 11.
Tylovo divadlo
17.00 h 20.00 h
HARRY POTTER A RELWVJ]š SMRTI - části
Sedmé a poslední pokračování dobrodružství Harryho Pottera v českém znění. Režie: David
Yates. Hrají: Daniel Radcliffe, Ruppert Grint, Emma Watson a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný — 150 minut Kč 90,-

SOBOTA 20. 11.
ROCK vfKEND

Sál Kulturního centra

20.00 h

‘

Hrají: SIMPICITY BAND Praha, MEDITACE, JiŘÍ BÍBR ŠIMÁK — český Little Richard
a QR BAND Rakovník Kč 90,-

A jaký je postup při svolávání ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce?
Podle * 91 zákona o obcích svolává
ustavující zasedání zastupitelstva obce
dosavadní
starosta
(případně
místostarosta) tak, aby se konalo do 15
dnů ode dne uplynutí zákonné lhůty pro
podání návrhu soudu na neplatnost voleb
nebo hlasování. K jeho svolání však může
přistoupit až poté, kdy lhůta pro podání
návrhu soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování již marně uplynula. Dosavadní
starosta musí po uplynutí 10. dne ode dne
vyhlášení výsledků voleb Státní volební
komisí zjistit u příslušného krajského
soudu, zda byl podán návrh na neplatnost
voleb nebo hlasování. Teprve potom může
být ofkiálně zveřejněn termín konání
ustavujícího
veřejného
jednání
zastupitelstva obce v místě obvyldém, tj.
vyvěšením pozvánky na úřední desce
obecního úřadu. Zároveň musí být
dodrženo pravidlo, že pozvánka musí být
zveřejněna 7 dní před vlastním zasedáním
zastupitelstva obce. Prakticky to tedy
znamená, že ustavující jednání nového
zastupitelstva obce se může uskutečnit
nejdříve 8. listopadu 2010.

V

ýzva
ČEZ
ke kácení
a okleštění
stromoví
a jiných
porostů
Okleštění dřevin proveďte v termínu
od 1. 10. do 15. 11. Při práci prosím
dodržujte
bezpečnostní
vzdálenost
od vodičů pod napětím. Odstraňování
stromoví, pří kterém by mohla být
ohrožena bezpečnost a funkčnost vedení,
provádějte pouze se souhlasem společnosti
ČEZ Distribuční služby s. r. o. Pokud
nedodržíte uvedený termín, provede
okleštění, případně odstranění dřevin
společnost ČEZ Distribuční služby s. r. o.

Analogové
Jménem České
zemské televize
vysílání ČT
si Vás
dovolujeme informovat o dalším postupu
při vypínání analogového zemského
vysílání
ČT. Kroky připravované

na přelom října a listopadu 2010 se týkají
také naší obce.
Krátce před půlnocí z neděle 31. října
na pondělí 1. listopadu 2010 ukončí
řádný provoz analogový převaděč CTi
Roztoky u Křivoklátu (30. kanál).
Jeho vysílání před vypnutím není
z technických
důvodů
označené
piktogramem ani textovou lištou. Diváci
musí sami ověřit, zda-li přijímají daný
signál, a to podle kanálu naladěného,
V televizním přijímači.
Pokrytí digitálním zemským vysíláním
České televize — multiplexem veřejné
služby se všemi čtyřmi programy ČT —
v tzv. územní oblasti Praha, kam naše
obec spadá, zajišťují aktuálně vysílače
velkého výkonu Praha-město — Zižkov,
Praha — Cukrák a Votice — Mezivrata
(všechny na 53. kanálu). Příjem programů
ČT v lokalitách s neuspokojivou
intenzitou/kvalitou signálu zemského
digitálního vysílání v současnosti zajišťuje
také satelitní digitální vysílání — kdekoliv
v České republice je možné bezplatně
přijímat vysílání všech čtyř programů
České televize z družice Astra 3A,
respektive distribuci ČT HD z družice
Astra 3B (platformy CS Link a SkyLink).
Podrobnosti o nadcházejícím vypínání
analogového zemského vysílání České
televize jsou k dispozici vtiskové zprávě.
ČT vypne během podzimu dalších 90
analoaových vysílačů a převaděčů. .Yíce inform~cí o digitalizaci Ceské
televize diváci získají‘ ve zpravodajství
ČT, v teletextu ČTI od strany 650,
na stránkách
internetového
speciálu
www.diníct.cz i v Diváckém centru CT —
horká linka digitalizace 261 13 74 74
(denně od 7:30 do 20:00 hodin).
Připomínáme
Blíží se konec roku, máte uhrazeny
všechny místní poplatky za rok 2010?
Ještě několik z vás nemá uhrazený
poplatek za psa. Nejste to právě vy?
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ÚZEMNI PLÁN OBCE ROZTOKY

J

e téměř
že v návaznosti
na
zvolení symbolické,
nového zastupitelstva
obce
navazuje i proces schvalování nového
územního plánu obce. Ke cti bývalého
zastupitelstva bezesporu patří dodržení
dohodnutého slibu, že připraví podklady
pro zadání nového územního plánu a jeho
projednání
a
schválení
umožní
zastupitelstvu
nově
zvolenému.
Samotnému zadání předcházela více než
jednoroční příprava všech nezbytných
podkladů, jejichž výsledkem bylo textové
i obrazové zpracování zadání, které bylo
možné zhlédnout bud‘ přímo na Obecním
úřadu Roztoky a nebo v elektronické
podobě na webových stránkách obce.
Občané měli možnost se k tomuto zadání
vyjádřit v době od 20. září do 20. října
letošního
roku
formou
oficiálních
písemných
připomínek
á.
nutno
podotknout, že této možnosti náležitě
využili. Celkem bylo na obecním úřadu
zaregistrováno 9 připomínek.
Paní Eva Brožová (roz. Polcarová)
požádala o zvětšení plochy pro bytovou
výstavbu na pozemku louky přilehlé
k cestě do Stříbrňáku. Manželé Jana
a Karel Kůrkovi, jako noví
majitelé
pozemků u bývalé štoly firmy PERMON
požádali o překvalifikování této lokality
na smíšené obytné území, Domov pro
osoby se zdravotním postižením Leontýn
požádal o rozšíření ploch na občanskou
vybavenost na pozemcích v sousedství
stávajících rodinným domů typu „Okál“.
Paní Milada Prokůpková připomínkovala
umístění čerpací stanice a vymezení ploch
pro lehký průmysl. Manželé Radka a Jiří
Prokůpkovi připomínkovali zakreslení
místní
komunikace
v lokalitě
za truhlárnou. Ing. Karel Pavlíček rovněž
připomínkoval umístění čerpací benzínové
stanice a nebezpečnost silnice mezi dolní
a horní částí obce pro pěší. Paní Marie
Čechová požádala o překvalifikování

Oddíl kopané

pozemků za garážemi u transformátoru
na plochy
pro
bytovou
výstavbu,
respektive smíšenou výstavbu. Manželé
MUDr. Dana a Ing. Jiří Zikmundovi jako
vlastníci pozemků na Karlově uplatnili
nesouhlas s návrhem plochy pro bytovou
výstavbu v lokalitě proti Placandě. Celkem
11 stránek připomínek k zadání nového
územního plánu uplatnila paní Ing. Ivana
Kranichová a to jak jménem společnosti
Karlow-Karlshof a. s., tak i jménem svým
vlastním. Vypsání všech jejich připomínek
by vyžádalo rozšířené vydání Roztockých
listů a proto se musím omezit na pouhé
výše uvedené konstatování. Pro případné
zájemce jsou
veškeré
připomínky
k dispozici k nahlédnutí na obecním
úřadu. Veškeré připomínky všech devíti
připomínkujících byly předány
tzv.
pořizovateli našeho územního plánu panu
Ing. Petru Topinkovi a ten připraví
podklady pro jejich projednání.
Návrh zadání územního plánu obce
Roztoky byl také zaslán všem 34
dotčeným orgánům kjejich vyjádření.
V podstatě bezproblémová vyjádření jsme
již obdrželi od Ministerstva životního
prostředí České republiky odboru výkonu
státní správy, Městského úřadu Rakovník,
odboru životního prostředí, odboru
školství, památkové péče, kultury,
tělovýchovy a cestovního ruchu, odboru
dopravy, Středočeského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, odboru
dopravy a odboru kultury a památkové
péče, Ministerstva průmyslu a obchodu,
Centra dopravního výzkumu, divize
rozvoje dopravy, Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje, krajské
ředitelství, odloučené pracoviště prevence
Rakovník, ČR - Státní energetické
inspekce,
územní
inspektorát
pro
Středočeský kraj, ČEZ distribuce, odbor
obnovy sítí Střed a České geologické

Navštivte internetové stránky fotbalového klubu, kde najdete
plno neuvěřitelných momentů zápasů www.roztolcvfotbal.estrankv.cz.

Mladší žáci:
Roztoky - SK Rakovník 1: 3 (1 :1) Skramuský Albert
Roztoky - SKP Rakovník 3 : O (2 : 0) Pidrn-ian Jakub 2, Skramuský Albert
Čistá - Roztoky O : 9 (O : 4) Ondříček David 2, Skramuský Albert 2, Pidrman Jakub 2, Pliml Tomáš,
Zikmundová Lucie, Kebrle Jan
Roztoky - Lužná 3 : O (2 : 0) Ondříček 2, Čech
Řevníčov - Roztoky O : 3 (0 : 0) Skramuský Albert, Čech, Hruška Pavel

Starší žáci
Přebor
Roztoky - Oráčov 12 : O (5 : 0) Bureš Jan 5, Pudil Matěj 3, Faifr Jan 2, Hrubý Jan, Hruška Pavel
Senomaty - Roztoky O : 4 (0 : 2) Bureš Jan 2, Pudil Matěj, Hlavatý Václav
Roztoky - Lány 4 : 2 (2 : 0) Pudil Matěj, Bureš Jan, Čech Petr, Ondříček David
Slabce-Roztokyl :0(0:0)
Roztoky — Kolešovice 9 : O (0 : 0)
Pohár
Roztoky - Pavlíkov 3 : O kontumačně (hosté nepřijeli)
Pavlíkov - Roztoky I : 3 (0 0) Hrubý Jan, Kos Jiří, vlastní

Muži B
Olešná B - Roztoky B I : 1(1: 1) Pešta Petr
Roztoky B - Lišany 2 : 5 (2 : 4) Mikovec Martin, Procházka Tomáš
Šanov - Roztoky B 1: 2 (1: (~) Mikovec Martin, Ruprecht Martin
Roztoky B - Hořesedly O : 2 (0 : 2)
Zavidov B - Roztoky B 6 : 2 (3 : 1) Ruprecht Martin 2
Roztoky B - Kněževes B O : 3 (0: 1)
Lodenice - Roztoky B 3 : 1(1: 1) Jelínek Václav
Kounov-RoztokyB5 :0(1:0)

Muži
Pohár
Oráčov - Roztoky 4 : 4 (1: 1), pokutové kopy 3 : 1 Rösler Václav, Kněžík Jiří, Krůta Václav,
Kočárek Jiří

Přebor
Pavlíkov - Roztoky O : 2 (0 : 0) Horáček Jaroslav, Mika Martin
Roztoky - Olešná 2 : 2 (1: 0) Rösler Václav 2
Jesenice - Roztoky I : 5 (0 : 0) Rösler Václav, Povolný Jan, Fuksa Tomáš, Procházka Tomáš, Mika
Martin
Roztoky Srbeč 5 : 1(2 : 0) Rösler Václav 3, Krůta Václav, Mika Martin
Lány - Roztoky 2 : O (0: 0)
Roztoky - Kněževes O : 3 (0 : 2)
Mšec - Roztoky 5 : 1 (4: 1) Mika Martin

—+
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Z NABIDKY

vz:

Ještěrky, ještěrky, ještěrky

V

minulém ještěrek
čísle jsem
popslal
ostrovní
populaci
zedních
na Madeiře
a slíbil vylíčit výsledky své snahy o sblížení
se s nimi. Takže:
Ještěrky kolem hotelu (jako všude tam)
se jen hemžily, což se rozhodně nedá říct
o hmyzu, který jinde tvoří jejich hlavní
potravu. Dost možná, že ho tam bylo tak
málo právě proto, že tam ještěrek bylo tolik.
Každopádně, když jsem položil na zídku
ohraničující bazénový areál hotelu můrku,
která v noci zalétla do našeho apartmánu,
skočil po ní statný ještěrák jako šelma
a v mžiku ji do sebe vsoukal i s křídly.
A takových hladovců pobíhaly po zídce
desítky. Jaký div, že se sháněli i po lecčems,
co utrousili hoteloví hosté (bylo-li to pro
jejich žaludky alespoň trochu vhodné).
Moje vlastní kamarádění sještěrkami začalo
celkem náhodně. Po plavání v bazénu jsem
si nechtěl umokřit lehátko a tak jsem
se nejdříve šel nechat osušit snaživým
madeirským sluncem k zábradlí zapuštěnému
do zmiňované ‚ještěrčí“ zídky. Pro pohodlí
jsem si o ni opřel pravou nohu a byl jsem
zvědav, co ještěrky stále se pobíhající v obou
směrech udělají, až doběhnou k mé noze.
Vrátí se odkud přiběhly nebo si troufnou přes
ni přeběhnout? Ani jedno, ani druhé! První
ještěrka, která dorazila k mé noze, se zarazila
a začala si tu neobvyklou překážku zblízka
prohlížet. A ejhle: objevila na mém nártu
kapičku bazénové vody, vysunula rozeklaný
jazýček a slízla ji, jako kdyby tam přiběhla
právě za tím účelem. A už si dávala druhou,
třetí, čtvrtou, pátou! Víc jich tam nebylo.
Žhnoucí slunce stačilo moji pokožku vysušit
opravdu rychle. Co ted‘? Musil .j~em
se pousmát. Potvůrka rozevřela čelisti
a stiskla mezi ně miniaturní kousíček mého
chodila. Teprve po třetím marném pokusu
vymáčknout z té nohy další lok vody odběhla
mezi ostatní. To naznačené kousnutí
samozřejmě ani n~bolelo, ani pokožku

nepoškodilo. Zato vnuklo nápad. A tak
putovaly pecky z nádherných madeirských
blum, které jsme si pro osvěžení vzali
k bazénu s sebou, od té doby vždy na zídku.
A to jste měli vidět. Ty štíhlejší a také
šmejdivější se ve chvíli seběhly a okusovaly
zbytky ovocné dužiny z pecek, pak mezi
ně vletěl jeden statný bojovník, rozehnal
je, avšak své vítězství nevychutnal. Seběhli
se totiž další silní samci, začali se o pecky
tahat a nakonec i s nimi spadli se zídky mezi
rostlinstvo na svahu pod ní. Takže po této
zkušenosti jsme již oblíbené blumy
nekonzumovali nikde jinde, než u zídky
a ještěrky po zbytek našeho pobytu již vždy
pilně vyhlížely, kdy se z~se objeví na ~ídce
ta vynikající pochoutka. Že si ještěrky
mohou pochutnat i na ovoci, není ovšem
žádná madeirská zvláštnost. Dělají to i naše
ještěrky obecné (např. lesní jahůdky
a podobné drobné plody) a nečiní tak jen
pro uhašení žízně, ale i pro obsah cukrů.
S tím konečně
souvisí i další moje
madeirská zkušenost. Když jsme se totiž
v rozpáleném ostrovním klimatu zchlazovali
mraženým krémem v čokoládové polevě,
neodolal jsem, abych hromádku krému
nenabídl těm žroutkám na zídce. A zase byl
kolem mé nabídky shon a ještěrkám
až vypadávala ta dobrota z koutků tlamiček,
jak si nabíraly v návalu labužnického
opojení, každá pokud možno ještě víc, než
sousedky. Proto jsem pln zvědavosti rozšířil
příštího dne své pohoštění o několik šupin
pevné polevy. A zase. Každou některá
popadla a uháněla s
ul co nejdál
od ostatních, až to vypadalo, jako kdyby
si pes odnášel kus krajíce chleba. Proto jsem
si dlaň polepenou od mraženého ani nešel
umýt a bez hnutí jsem ji nechul na zídce.
V tu chvíli tam byla ještěrka a začala
mi stopy sladkého z dlaně slizovat a
nakonec se mi na ruce usadily čtyři
Dobromil Lím

služby GEOFOND, odbor nerostných
biotopy ani evropsky významné druhy.
surovin a územních vlivů.
Na základě výše uvedených skutečností
Ve
stanovisku
Krajské
dle Správy CHKO Křivoklátsko, v případě
hygienické stanice Středočeského kraje
realizace
záměru
»Návrh
zadání
je upozorněno na možnost střetů v oblasti
územního
plánu
Roztoky“,
ochrany veřejného zdraví (zejména hluku)
a to samostatně i ve spojení s jinými
u ploch navrhovaných pro bydlení, které
koncepcemi nebo záměry, lze podle ~ 45i,
navazují na plochy pro lehký průmysl.
odst. 1 „zákona“ vyloučit významný vliv
Komplikovanější vyjádření jsme obdrželi
~áměm na příznivý stav předmětu ochrany
od Povodí Vltavy z Plzně, kde je kladen - nebo celistvost evropsky významných
důraz jak na problematiku pitné vody, tak
lokalit ležících na území CHKO
i na odkanalizování, dále pak na záplavové. • Křivoklátsko
nebo
Ptačí
oblasti
území Berounky a na problematiku
Křivoklátško.
Správa CHKO Křivoklátsko uplatňuje
ukládání odpadů.
Nejobsáhlejší je tzv. koordinované
následující požadavky:
stanovisko
Krajského
úřadu
Z důvodu neúměrného rozšiřování
Středočeského kraje. Ze škály jejich
zastavěného území obce a navyšování
požadavků je zřejmě nejpodstatnější
zastavitelných ploch, které se nachází
zpracování vyhodnocení vlivů na životní
v místech
pohledově
velmi
prostředí pro lokalitu s čerpací stanicí
e‘xponovaných, kde jednoznačně není další
výstavba s ohledem a požadavek ochrany
pohonných hmot.
Největším problémem pro nás je nyní
krajinného rázu žádoucí (místy jsou
stanovisko Agentury ochrany přírody
situovány dokonce ve II. zóně ochrany
a krajiny České republiky — Správy
přírody a přiléhají k zóně I.), není možné
chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
v samotné obci Roztoky souhlasit
se zastavitelnými plochami bydlení (BV)
se sídlem ve Zbečně, které citujeme
v plném znění: „Z důvodu ochrany
a plochami smíšenými (SV) severně
od nového Permonu (bo navrhované
krajinného rázu nemůže Správa CHKO
plochy veřejné zeleně — ZV) a se všemi
Křivoklátsko
souhlasit s významným
návrhovými plochami východně od hlavní
rozšířením rozvojových ploch zejména
silnice Křivoklát — Beroun, s výjimkou
na východě obce a v osadě Karlov.
plochy na pozemku p. Č. 230. Návrhová
Za předpokladu, že tato omezení budou
plocha sadů a zahrad (NZ-Z) jižně
v návrhu
akceptována,
je
možné
od Permonu bude převedena do ploch
konstatovat, že záměr neovlivní hnízdní
přírodních (ZP).
možnos~i druhů ptáků, kteří jsou
V lokalitě Karlov je akceptovatelná
předmětem. ochrany PO Křivoklátsko.
z navrhovaných ploch bydlení (BV)
Realizací projektu nebudou dotčeny žádné
pouze ta část na pozemcích p. Č. 426/7,
lokality
soustavy
NATURA 2000
426/4 a v západní polovině pozemku
na území CHKO Křivoklátsko a ani
č.426/l, z ploch zemědělské výroby (VZ)
nebudou nijak ovlivněny význačné
na stávající areál navazující pblovina p. Č.
428/l.
‘Ddposud jsme neobdrželi stanoviska 1 ~
orgánů.
O dalším postupu projednávání Uzenmího
• j~lánu Obce Roztoky vás budeme
- pravidelně
informovat.
-vm
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Zša Mš V ZAHRÁĎKÁCH, ROZTOKY
VÝLET NA HRAD KŘIVOKLÁT

a

dobo~ ~olk.~

osvěžily se zmrzlinovým pohárem.
~ Na Křivoklátě jsme
se setkali s ochotou.
laskavostí a přátelským
‘.
jednáním.
Na hradě
nám
pan
kastelán
L Frencl ochotnČ
a
zdarma
zajistil
~‘
prohlídkn podle našeho
přání. V hotelu Sýkora
jsme se setkali s milým
přijetím a pohoštěnim
zdarma pro všech 2%
mlsných jazýčků.
Moc děkujeme!

Procvičili obratnost, postřeh. zručnost
a získali nové poznatky o moři, lodích
i vodních živočiších. A tak se ve školce
stavěly, skládaly z papini a mapovaly lodě.
Rušné a nápadíté byly hry na námořníky
a piráty. Mulí námořníci např. vyrobili
nádherné barevné rybky z papíru. Venku

ŠKOLKÁČEK

ZVE VŠEd-INY PĚTI A ŠESTILETÉ DĚTI
NA SETKÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE ROZTOKY.
KDY: V P(NDÉLÍ 6. 12. 2010 16,00— 12,00 hod.
Program: Vánoce se blíží
S SEBOU POTŘEBUJETE JEN PŘEZUTÍ.
TĚŠÍME SE NA VÁS.

mzv—

NÁMOŘNICKÝ
DEN

S kelunečné
zářijovéturistickému
počasí nás‘~zlákalo
krásnému
výletu

na hrad Křivoklát. Brzy po ránu s batůžky
na zádech se vydali naši malí turisté
na pěši túru ku hradu Křivoklátu. Cesta
po naučné
stezce
rychle
uběhla.
až se z lesě vynořil náš pohádkový hrad.
Nejprve jsme si ho prohlédli z nové
vyhlídky a pak jsme se ho
vydali
za doprovodu
ochotného
průvodce
prozkoumat.
Se zatajeným dechem děti
vstoupily do prostor vězení
í hladomorny, pozorovaly
makety hradu a po schodech
vystoupily do velké věže,
kde obdivovaly loveckou
sbírku a medvěda skoro
jako živého. Nakonec jsme
z hradních
ochozů
pozorovali
okolí
a prohlédli si nádvoří.
Při zpútečni cestě do školky
jsme
navštívili
hotel
Sýkora. kde si (tětí
pod slunečníky odpočinuly

S

létem jsme letní
se rozloučili
Poslední
den jako
byl námořníci.
ti
nás
„Námořnický“. Do školky chodily děti
oblečeny jako námořnicí či piráti, nebo ladily
v modrém oblečení. Moc to všem slušelo
a užili jsme si mnoho zábavy a legrace při
hrách, cvičení i dalšich činnostech.

vládlo ještě léto v plné sílo, a tak jsme
si s loďkami hráli nejen ve třídě,
ale i u řeky. Prosluněné údolí řeky
Berounky, malí námořníci zaujatí hrou
u vody, odraz slunce ve vodní hladinč,
šplouchání vody a letní pohoda, to byl
krásný zážitek končíciho léta.
-mzv-

«Oš-

Sběr papíru

Kepapír.
škole bude přivezen

kontejner, do kterého můžete ukládat od I. do 4. II. 2010
-OJ-

PODĚKOVÁNÍ

O

dvýmčna
13.10. dosavadního
už na nás zevytápěni
všech prostor
školy dýchá
přijemné
teploučko.
Podle
toho. jak
akumulačninii
kamny
za klasické
vytápění
teplovodními
radiátory vypadala pro nás laiky, se zdálo, že se topit jen tak nebude. Ale všechno dobře
dopadlo. Obrovské výkopy, vedoucí od kotelny přes zahradu mateřské školy i pod silnicí
končící ti naší školy, jsou zasypány. Uvnitř školy to ani nevypadá, že se tu něco dělo.
A to (tiky všem šikovným řemeslníkům, kteří se na téhle složité akci podíleli.
Také nesmíme zapomenout na pana starostu Melče, který byl u toho takřka ve dne
v nocí. Všem pánům moc děkujeme! Pracovali za plného provozu naší školy. A vlastně stále
ještě pracují na dokončeni tělocvičny, na kterou se všichni už moc těšíme.
J. Hadravová

PARLAMENT

D

dny
ne 1%.dříve
10. proběhly
přicházelidalší
jejich
volby
rodiče
v naší
a všichni
škole. Žáci
dospělí,
ve stejné
volilivolební
své zástupce
iriistnosti,
do kam
Dětského
o dva
parlamentu.
Volby probíhaly téměř stejně, včetně tujného hlasování a vyplňování lístků za plentou. Žáci
s velkou vážností přicházeli k volebním urnám a vhazovali lístky se jmény svých zástupců.
V každé třídě byli zvoleni dva. Ti se hudou pravídelně scházet a s vedením školy projednávat
dotazy, připomínky a zájmy svých voličů.
S. Vávrová

9

Zša Mš V ZAHRÁĎKÁCH, ROZTOKY
VÝLET NA HRAD KŘIVOKLÁT

a

dobo~ ~olk.~

osvěžily se zmrzlinovým pohárem.
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laskavostí a přátelským
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jednáním.
Na hradě
nám
pan
kastelán
L Frencl ochotnČ
a
zdarma
zajistil
~‘
prohlídkn podle našeho
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přijetím a pohoštěnim
zdarma pro všech 2%
mlsných jazýčků.
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ŠKOLKÁČEK

ZVE VŠEd-INY PĚTI A ŠESTILETÉ DĚTI
NA SETKÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE ROZTOKY.
KDY: V P(NDÉLÍ 6. 12. 2010 16,00— 12,00 hod.
Program: Vánoce se blíží
S SEBOU POTŘEBUJETE JEN PŘEZUTÍ.
TĚŠÍME SE NA VÁS.

mzv—

NÁMOŘNICKÝ
DEN

S kelunečné
zářijovéturistickému
počasí nás‘~zlákalo
krásnému
výletu
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z hradních
ochozů
pozorovali
okolí
a prohlédli si nádvoří.
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jsme
navštívili
hotel
Sýkora. kde si (tětí
pod slunečníky odpočinuly

S

létem jsme letní
se rozloučili
Poslední
den jako
byl námořníci.
ti
nás
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Z NABIDKY

vz:

Ještěrky, ještěrky, ještěrky

V

minulém ještěrek
čísle jsem
popslal
ostrovní
populaci
zedních
na Madeiře
a slíbil vylíčit výsledky své snahy o sblížení
se s nimi. Takže:
Ještěrky kolem hotelu (jako všude tam)
se jen hemžily, což se rozhodně nedá říct
o hmyzu, který jinde tvoří jejich hlavní
potravu. Dost možná, že ho tam bylo tak
málo právě proto, že tam ještěrek bylo tolik.
Každopádně, když jsem položil na zídku
ohraničující bazénový areál hotelu můrku,
která v noci zalétla do našeho apartmánu,
skočil po ní statný ještěrák jako šelma
a v mžiku ji do sebe vsoukal i s křídly.
A takových hladovců pobíhaly po zídce
desítky. Jaký div, že se sháněli i po lecčems,
co utrousili hoteloví hosté (bylo-li to pro
jejich žaludky alespoň trochu vhodné).
Moje vlastní kamarádění sještěrkami začalo
celkem náhodně. Po plavání v bazénu jsem
si nechtěl umokřit lehátko a tak jsem
se nejdříve šel nechat osušit snaživým
madeirským sluncem k zábradlí zapuštěnému
do zmiňované ‚ještěrčí“ zídky. Pro pohodlí
jsem si o ni opřel pravou nohu a byl jsem
zvědav, co ještěrky stále se pobíhající v obou
směrech udělají, až doběhnou k mé noze.
Vrátí se odkud přiběhly nebo si troufnou přes
ni přeběhnout? Ani jedno, ani druhé! První
ještěrka, která dorazila k mé noze, se zarazila
a začala si tu neobvyklou překážku zblízka
prohlížet. A ejhle: objevila na mém nártu
kapičku bazénové vody, vysunula rozeklaný
jazýček a slízla ji, jako kdyby tam přiběhla
právě za tím účelem. A už si dávala druhou,
třetí, čtvrtou, pátou! Víc jich tam nebylo.
Žhnoucí slunce stačilo moji pokožku vysušit
opravdu rychle. Co ted‘? Musil .j~em
se pousmát. Potvůrka rozevřela čelisti
a stiskla mezi ně miniaturní kousíček mého
chodila. Teprve po třetím marném pokusu
vymáčknout z té nohy další lok vody odběhla
mezi ostatní. To naznačené kousnutí
samozřejmě ani n~bolelo, ani pokožku

nepoškodilo. Zato vnuklo nápad. A tak
putovaly pecky z nádherných madeirských
blum, které jsme si pro osvěžení vzali
k bazénu s sebou, od té doby vždy na zídku.
A to jste měli vidět. Ty štíhlejší a také
šmejdivější se ve chvíli seběhly a okusovaly
zbytky ovocné dužiny z pecek, pak mezi
ně vletěl jeden statný bojovník, rozehnal
je, avšak své vítězství nevychutnal. Seběhli
se totiž další silní samci, začali se o pecky
tahat a nakonec i s nimi spadli se zídky mezi
rostlinstvo na svahu pod ní. Takže po této
zkušenosti jsme již oblíbené blumy
nekonzumovali nikde jinde, než u zídky
a ještěrky po zbytek našeho pobytu již vždy
pilně vyhlížely, kdy se z~se objeví na ~ídce
ta vynikající pochoutka. Že si ještěrky
mohou pochutnat i na ovoci, není ovšem
žádná madeirská zvláštnost. Dělají to i naše
ještěrky obecné (např. lesní jahůdky
a podobné drobné plody) a nečiní tak jen
pro uhašení žízně, ale i pro obsah cukrů.
S tím konečně
souvisí i další moje
madeirská zkušenost. Když jsme se totiž
v rozpáleném ostrovním klimatu zchlazovali
mraženým krémem v čokoládové polevě,
neodolal jsem, abych hromádku krému
nenabídl těm žroutkám na zídce. A zase byl
kolem mé nabídky shon a ještěrkám
až vypadávala ta dobrota z koutků tlamiček,
jak si nabíraly v návalu labužnického
opojení, každá pokud možno ještě víc, než
sousedky. Proto jsem pln zvědavosti rozšířil
příštího dne své pohoštění o několik šupin
pevné polevy. A zase. Každou některá
popadla a uháněla s
ul co nejdál
od ostatních, až to vypadalo, jako kdyby
si pes odnášel kus krajíce chleba. Proto jsem
si dlaň polepenou od mraženého ani nešel
umýt a bez hnutí jsem ji nechul na zídce.
V tu chvíli tam byla ještěrka a začala
mi stopy sladkého z dlaně slizovat a
nakonec se mi na ruce usadily čtyři
Dobromil Lím

služby GEOFOND, odbor nerostných
biotopy ani evropsky významné druhy.
surovin a územních vlivů.
Na základě výše uvedených skutečností
Ve
stanovisku
Krajské
dle Správy CHKO Křivoklátsko, v případě
hygienické stanice Středočeského kraje
realizace
záměru
»Návrh
zadání
je upozorněno na možnost střetů v oblasti
územního
plánu
Roztoky“,
ochrany veřejného zdraví (zejména hluku)
a to samostatně i ve spojení s jinými
u ploch navrhovaných pro bydlení, které
koncepcemi nebo záměry, lze podle ~ 45i,
navazují na plochy pro lehký průmysl.
odst. 1 „zákona“ vyloučit významný vliv
Komplikovanější vyjádření jsme obdrželi
~áměm na příznivý stav předmětu ochrany
od Povodí Vltavy z Plzně, kde je kladen - nebo celistvost evropsky významných
důraz jak na problematiku pitné vody, tak
lokalit ležících na území CHKO
i na odkanalizování, dále pak na záplavové. • Křivoklátsko
nebo
Ptačí
oblasti
území Berounky a na problematiku
Křivoklátško.
Správa CHKO Křivoklátsko uplatňuje
ukládání odpadů.
Nejobsáhlejší je tzv. koordinované
následující požadavky:
stanovisko
Krajského
úřadu
Z důvodu neúměrného rozšiřování
Středočeského kraje. Ze škály jejich
zastavěného území obce a navyšování
požadavků je zřejmě nejpodstatnější
zastavitelných ploch, které se nachází
zpracování vyhodnocení vlivů na životní
v místech
pohledově
velmi
prostředí pro lokalitu s čerpací stanicí
e‘xponovaných, kde jednoznačně není další
výstavba s ohledem a požadavek ochrany
pohonných hmot.
Největším problémem pro nás je nyní
krajinného rázu žádoucí (místy jsou
stanovisko Agentury ochrany přírody
situovány dokonce ve II. zóně ochrany
a krajiny České republiky — Správy
přírody a přiléhají k zóně I.), není možné
chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko
v samotné obci Roztoky souhlasit
se zastavitelnými plochami bydlení (BV)
se sídlem ve Zbečně, které citujeme
v plném znění: „Z důvodu ochrany
a plochami smíšenými (SV) severně
od nového Permonu (bo navrhované
krajinného rázu nemůže Správa CHKO
plochy veřejné zeleně — ZV) a se všemi
Křivoklátsko
souhlasit s významným
návrhovými plochami východně od hlavní
rozšířením rozvojových ploch zejména
silnice Křivoklát — Beroun, s výjimkou
na východě obce a v osadě Karlov.
plochy na pozemku p. Č. 230. Návrhová
Za předpokladu, že tato omezení budou
plocha sadů a zahrad (NZ-Z) jižně
v návrhu
akceptována,
je
možné
od Permonu bude převedena do ploch
konstatovat, že záměr neovlivní hnízdní
přírodních (ZP).
možnos~i druhů ptáků, kteří jsou
V lokalitě Karlov je akceptovatelná
předmětem. ochrany PO Křivoklátsko.
z navrhovaných ploch bydlení (BV)
Realizací projektu nebudou dotčeny žádné
pouze ta část na pozemcích p. Č. 426/7,
lokality
soustavy
NATURA 2000
426/4 a v západní polovině pozemku
na území CHKO Křivoklátsko a ani
č.426/l, z ploch zemědělské výroby (VZ)
nebudou nijak ovlivněny význačné
na stávající areál navazující pblovina p. Č.
428/l.
‘Ddposud jsme neobdrželi stanoviska 1 ~
orgánů.
O dalším postupu projednávání Uzenmího
• j~lánu Obce Roztoky vás budeme
- pravidelně
informovat.
-vm
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ÚZEMNI PLÁN OBCE ROZTOKY

J

e téměř
že v návaznosti
na
zvolení symbolické,
nového zastupitelstva
obce
navazuje i proces schvalování nového
územního plánu obce. Ke cti bývalého
zastupitelstva bezesporu patří dodržení
dohodnutého slibu, že připraví podklady
pro zadání nového územního plánu a jeho
projednání
a
schválení
umožní
zastupitelstvu
nově
zvolenému.
Samotnému zadání předcházela více než
jednoroční příprava všech nezbytných
podkladů, jejichž výsledkem bylo textové
i obrazové zpracování zadání, které bylo
možné zhlédnout bud‘ přímo na Obecním
úřadu Roztoky a nebo v elektronické
podobě na webových stránkách obce.
Občané měli možnost se k tomuto zadání
vyjádřit v době od 20. září do 20. října
letošního
roku
formou
oficiálních
písemných
připomínek
á.
nutno
podotknout, že této možnosti náležitě
využili. Celkem bylo na obecním úřadu
zaregistrováno 9 připomínek.
Paní Eva Brožová (roz. Polcarová)
požádala o zvětšení plochy pro bytovou
výstavbu na pozemku louky přilehlé
k cestě do Stříbrňáku. Manželé Jana
a Karel Kůrkovi, jako noví
majitelé
pozemků u bývalé štoly firmy PERMON
požádali o překvalifikování této lokality
na smíšené obytné území, Domov pro
osoby se zdravotním postižením Leontýn
požádal o rozšíření ploch na občanskou
vybavenost na pozemcích v sousedství
stávajících rodinným domů typu „Okál“.
Paní Milada Prokůpková připomínkovala
umístění čerpací stanice a vymezení ploch
pro lehký průmysl. Manželé Radka a Jiří
Prokůpkovi připomínkovali zakreslení
místní
komunikace
v lokalitě
za truhlárnou. Ing. Karel Pavlíček rovněž
připomínkoval umístění čerpací benzínové
stanice a nebezpečnost silnice mezi dolní
a horní částí obce pro pěší. Paní Marie
Čechová požádala o překvalifikování

Oddíl kopané

pozemků za garážemi u transformátoru
na plochy
pro
bytovou
výstavbu,
respektive smíšenou výstavbu. Manželé
MUDr. Dana a Ing. Jiří Zikmundovi jako
vlastníci pozemků na Karlově uplatnili
nesouhlas s návrhem plochy pro bytovou
výstavbu v lokalitě proti Placandě. Celkem
11 stránek připomínek k zadání nového
územního plánu uplatnila paní Ing. Ivana
Kranichová a to jak jménem společnosti
Karlow-Karlshof a. s., tak i jménem svým
vlastním. Vypsání všech jejich připomínek
by vyžádalo rozšířené vydání Roztockých
listů a proto se musím omezit na pouhé
výše uvedené konstatování. Pro případné
zájemce jsou
veškeré
připomínky
k dispozici k nahlédnutí na obecním
úřadu. Veškeré připomínky všech devíti
připomínkujících byly předány
tzv.
pořizovateli našeho územního plánu panu
Ing. Petru Topinkovi a ten připraví
podklady pro jejich projednání.
Návrh zadání územního plánu obce
Roztoky byl také zaslán všem 34
dotčeným orgánům kjejich vyjádření.
V podstatě bezproblémová vyjádření jsme
již obdrželi od Ministerstva životního
prostředí České republiky odboru výkonu
státní správy, Městského úřadu Rakovník,
odboru životního prostředí, odboru
školství, památkové péče, kultury,
tělovýchovy a cestovního ruchu, odboru
dopravy, Středočeského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, odboru
dopravy a odboru kultury a památkové
péče, Ministerstva průmyslu a obchodu,
Centra dopravního výzkumu, divize
rozvoje dopravy, Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje, krajské
ředitelství, odloučené pracoviště prevence
Rakovník, ČR - Státní energetické
inspekce,
územní
inspektorát
pro
Středočeský kraj, ČEZ distribuce, odbor
obnovy sítí Střed a České geologické

Navštivte internetové stránky fotbalového klubu, kde najdete
plno neuvěřitelných momentů zápasů www.roztolcvfotbal.estrankv.cz.

Mladší žáci:
Roztoky - SK Rakovník 1: 3 (1 :1) Skramuský Albert
Roztoky - SKP Rakovník 3 : O (2 : 0) Pidrn-ian Jakub 2, Skramuský Albert
Čistá - Roztoky O : 9 (O : 4) Ondříček David 2, Skramuský Albert 2, Pidrman Jakub 2, Pliml Tomáš,
Zikmundová Lucie, Kebrle Jan
Roztoky - Lužná 3 : O (2 : 0) Ondříček 2, Čech
Řevníčov - Roztoky O : 3 (0 : 0) Skramuský Albert, Čech, Hruška Pavel

Starší žáci
Přebor
Roztoky - Oráčov 12 : O (5 : 0) Bureš Jan 5, Pudil Matěj 3, Faifr Jan 2, Hrubý Jan, Hruška Pavel
Senomaty - Roztoky O : 4 (0 : 2) Bureš Jan 2, Pudil Matěj, Hlavatý Václav
Roztoky - Lány 4 : 2 (2 : 0) Pudil Matěj, Bureš Jan, Čech Petr, Ondříček David
Slabce-Roztokyl :0(0:0)
Roztoky — Kolešovice 9 : O (0 : 0)
Pohár
Roztoky - Pavlíkov 3 : O kontumačně (hosté nepřijeli)
Pavlíkov - Roztoky I : 3 (0 0) Hrubý Jan, Kos Jiří, vlastní

Muži B
Olešná B - Roztoky B I : 1(1: 1) Pešta Petr
Roztoky B - Lišany 2 : 5 (2 : 4) Mikovec Martin, Procházka Tomáš
Šanov - Roztoky B 1: 2 (1: (~) Mikovec Martin, Ruprecht Martin
Roztoky B - Hořesedly O : 2 (0 : 2)
Zavidov B - Roztoky B 6 : 2 (3 : 1) Ruprecht Martin 2
Roztoky B - Kněževes B O : 3 (0: 1)
Lodenice - Roztoky B 3 : 1(1: 1) Jelínek Václav
Kounov-RoztokyB5 :0(1:0)

Muži
Pohár
Oráčov - Roztoky 4 : 4 (1: 1), pokutové kopy 3 : 1 Rösler Václav, Kněžík Jiří, Krůta Václav,
Kočárek Jiří

Přebor
Pavlíkov - Roztoky O : 2 (0 : 0) Horáček Jaroslav, Mika Martin
Roztoky - Olešná 2 : 2 (1: 0) Rösler Václav 2
Jesenice - Roztoky I : 5 (0 : 0) Rösler Václav, Povolný Jan, Fuksa Tomáš, Procházka Tomáš, Mika
Martin
Roztoky Srbeč 5 : 1(2 : 0) Rösler Václav 3, Krůta Václav, Mika Martin
Lány - Roztoky 2 : O (0: 0)
Roztoky - Kněževes O : 3 (0 : 2)
Mšec - Roztoky 5 : 1 (4: 1) Mika Martin

—+
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Kulturní centrum Rakovník kalendář akcí
-

STŘEDA

10. 11.

Tylovo divadlo

17.00 h a 20.00 h

OBČANSKÝ PRŮKAZ
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha
Hrají Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný - 140 minut Kč 110,PÁTEK 12. 11.
Foyer Tylova divadla
20.00 h
44. JAZZOVY VECER
Koncert přední české jazzové zpěvačky ELENY SONENSHINE. Host BRASS BANI) —
Rakovník Kč 80,NEDĚLE 14. 11.
Sál Kulturního centra
14.30 h
HALLOWEEN S PALEČKEM
Účinkují DJ HONZÍK a BARBORKA, LINCEJS CREW KIDS. HRY - SOUTĚŽE SOUTĚŽ O NEJSTRAŠIDELNĚJŠÍ MASKU.
Pořádá Mateřské centrum Paleček ve spolupráci s Kulturním centrem Rakovník Kč 50,NEDĚLE 14. 11.

Tylovo divadlo

17.00 h

DÁBEL
Zbrusu nový horor. Pět lidí v pasti. A bude ještě hůř. Jeden z nich je totiž
Režie John Eric a Drew Dowdledovi. Hrají Chris Mesina, Matt Craven, Bojana Novakovic,
Jakob Vargas a další.
Mládeži do 15 let nepřístupný - 80 minut Kč 75,-

PONDĚLÍ 15. 11.
ZÁPADNÍ FBANCIE

Tylovo divadlo

19.00 h

Bretaň ajejí megality - zámky na Loiře - sopky střední Francie - historické památky a skvělá
příroda. Vyprávění Jaroslava TIŠERA doplněno diapozitivy Kč 50,ÚTERÝ 16.11.
Sál Kulturního centra
18.30 h
BOXEŘI DĚTEM
Předvánoční exhibice — výtěžek sbírky bude věnován dětem. Boxerské exhibiční utkání —judo
— taneční show. Spoluúčinkují PROFI FITNESS MILLENIUM, JUDO Jindra Janíček,
LINCEJS CREW, PŘEKVAPENÍ VEČERA.
Pořádá Kulturní centrum Rakovník a Oddíl boxu TJTZ Rakovník
Vstupné v předprodeji 100,- Kč, na místě 150,- Kč

SOBOTA

20. 11.
Tylovo divadlo
14.00 h
NEDELE 21. 11.
Tylovo divadlo
14.00 h 17.30 h
PONDELI 22. 11.
Tylovo divadlo
17.00 h 20.00 h
HARRY POTTER A RELWVJ]š SMRTI - části
Sedmé a poslední pokračování dobrodružství Harryho Pottera v českém znění. Režie: David
Yates. Hrají: Daniel Radcliffe, Ruppert Grint, Emma Watson a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný — 150 minut Kč 90,-

SOBOTA 20. 11.
ROCK vfKEND

Sál Kulturního centra

20.00 h

‘

Hrají: SIMPICITY BAND Praha, MEDITACE, JiŘÍ BÍBR ŠIMÁK — český Little Richard
a QR BAND Rakovník Kč 90,-

A jaký je postup při svolávání ustavujícího
zasedání zastupitelstva obce?
Podle * 91 zákona o obcích svolává
ustavující zasedání zastupitelstva obce
dosavadní
starosta
(případně
místostarosta) tak, aby se konalo do 15
dnů ode dne uplynutí zákonné lhůty pro
podání návrhu soudu na neplatnost voleb
nebo hlasování. K jeho svolání však může
přistoupit až poté, kdy lhůta pro podání
návrhu soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování již marně uplynula. Dosavadní
starosta musí po uplynutí 10. dne ode dne
vyhlášení výsledků voleb Státní volební
komisí zjistit u příslušného krajského
soudu, zda byl podán návrh na neplatnost
voleb nebo hlasování. Teprve potom může
být ofkiálně zveřejněn termín konání
ustavujícího
veřejného
jednání
zastupitelstva obce v místě obvyldém, tj.
vyvěšením pozvánky na úřední desce
obecního úřadu. Zároveň musí být
dodrženo pravidlo, že pozvánka musí být
zveřejněna 7 dní před vlastním zasedáním
zastupitelstva obce. Prakticky to tedy
znamená, že ustavující jednání nového
zastupitelstva obce se může uskutečnit
nejdříve 8. listopadu 2010.

V

ýzva
ČEZ
ke kácení
a okleštění
stromoví
a jiných
porostů
Okleštění dřevin proveďte v termínu
od 1. 10. do 15. 11. Při práci prosím
dodržujte
bezpečnostní
vzdálenost
od vodičů pod napětím. Odstraňování
stromoví, pří kterém by mohla být
ohrožena bezpečnost a funkčnost vedení,
provádějte pouze se souhlasem společnosti
ČEZ Distribuční služby s. r. o. Pokud
nedodržíte uvedený termín, provede
okleštění, případně odstranění dřevin
společnost ČEZ Distribuční služby s. r. o.

Analogové
Jménem České
zemské televize
vysílání ČT
si Vás
dovolujeme informovat o dalším postupu
při vypínání analogového zemského
vysílání
ČT. Kroky připravované

na přelom října a listopadu 2010 se týkají
také naší obce.
Krátce před půlnocí z neděle 31. října
na pondělí 1. listopadu 2010 ukončí
řádný provoz analogový převaděč CTi
Roztoky u Křivoklátu (30. kanál).
Jeho vysílání před vypnutím není
z technických
důvodů
označené
piktogramem ani textovou lištou. Diváci
musí sami ověřit, zda-li přijímají daný
signál, a to podle kanálu naladěného,
V televizním přijímači.
Pokrytí digitálním zemským vysíláním
České televize — multiplexem veřejné
služby se všemi čtyřmi programy ČT —
v tzv. územní oblasti Praha, kam naše
obec spadá, zajišťují aktuálně vysílače
velkého výkonu Praha-město — Zižkov,
Praha — Cukrák a Votice — Mezivrata
(všechny na 53. kanálu). Příjem programů
ČT v lokalitách s neuspokojivou
intenzitou/kvalitou signálu zemského
digitálního vysílání v současnosti zajišťuje
také satelitní digitální vysílání — kdekoliv
v České republice je možné bezplatně
přijímat vysílání všech čtyř programů
České televize z družice Astra 3A,
respektive distribuci ČT HD z družice
Astra 3B (platformy CS Link a SkyLink).
Podrobnosti o nadcházejícím vypínání
analogového zemského vysílání České
televize jsou k dispozici vtiskové zprávě.
ČT vypne během podzimu dalších 90
analoaových vysílačů a převaděčů. .Yíce inform~cí o digitalizaci Ceské
televize diváci získají‘ ve zpravodajství
ČT, v teletextu ČTI od strany 650,
na stránkách
internetového
speciálu
www.diníct.cz i v Diváckém centru CT —
horká linka digitalizace 261 13 74 74
(denně od 7:30 do 20:00 hodin).
Připomínáme
Blíží se konec roku, máte uhrazeny
všechny místní poplatky za rok 2010?
Ještě několik z vás nemá uhrazený
poplatek za psa. Nejste to právě vy?
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OBECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

A

Ve
kustická
středu zkouška
3. 11. ve 12.00 h. 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 prováděnoz Kladna.

V

ýsledky
do Zastupitelstev
obcí, kterévoleb
se konaly
dne 15. — 16.
října 2010
Volební komise:
Zapisovatelka: Jarmila Peštová
Předseda: Drahoslava Holá
Členové: Josef Bergendi, Hana Kaflanová,
Jitka Šímová a Jiří Urban.
Děkujeme volební komisi za odvedenou
práci.
Jak dopadly volby v naší obci?
Čísla v závorkách udávají celkový počet
hlasů pro volební stranu.
Volební strana č. 1 — ČSSD
Jaroslav Horáček
Roman Texl
Ivana Mikovcová
Martina Pidrmanová
Jan štěpnička
Jana Anýžová
Vít Brožek
Libor Pešta
Antonín Lukeš

(733)
130
197
48
78
149
28
24

Volební strana č. 2
(467)
„STAROSTOVĚ ~ NEZÁVISLÍ“
Lenka Peterková
95
Pavel Ptáček
63
Zuzana Hájková
52
Jaroslav Mikovec
27
Vendula Ptáčková
30
Petr Hájek
45
Marek Pavlis
27
Ivan Pech
25
Milan Komenda
103

4

ÚTERÝ 23. 11.
Tylovo divadlo
PAVEL ŽALMAN LOHONKA a SPOL.
Koncert stálice folkové scény Kč 190,-

Volební strana č. 3
(2.145)
Sdružení nezávislých kandidátů obce
Roztoky
Vladimír Melč
344
František Mužík
240
Zdeňka Janečková
240
Pavla Jiráková
193
Antonín Ježek
272
Libuše Bulantová
177
Simona Keltnerová
233
Réné Porubský
183
Martina Krumniklová
263
Volební strana č. 4
Nezávislí — Roztoky
Jaroslav Fikejz
Karel Pavlíček
Jan Remiš
Jiří Prokůpek
Martin Mikovec
Štefan Farkas
Miroslav Krob
Karel Čermák
Pavel Matějovič

(1.267)
225
189
67
135
84
132
183
168
84

Členy Zastupitelstva obce Roztoky
se stali: (číslice před jménem člena
zastupitelstva je pořadí na kandidátní
listině výše uvedené strany, na konci
řádky je uveden počet hlasů kandidáta).
Ceská strana sociálnč demokratická
2 Roman Tezi
197
“STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“
9 Milan Komenda
103
Sdružení nezávislých kandidátů obce
Roztoky
I Ing. Vladimír Melč
344
5 Antonín Ježek
272
9 Ing. Martina Krumniklová
263
2 František Mužík
240
3 Mgr. Zdeňka Janečková
240
Nezávislí - Roztoky
1 Jaroslav Fikejz
225
2 Ing. Karel Pavlíček
189
Blahopřejeme.

19.30 h

STŘEDA 24. 11.
‚
Tylovo divadlo
17.00 h
WALL STREET: PEMZE NIKDY NESPÍ
Michael Douglas zpět ve své oscarové roli fínančního žraloka Gorgona Gekka. Režie Oliver
Stone. Dále hrají: Shia LaBeouf, Carey Mulligán, Josh Brolin, Susan Sarandon a další.
Mládeži do 12 let nepřístupný - 130 minut Kč 80,STŘEDA 24. 11.
Sál Kulturního centra
19.30 h
MODRÁ r~uzw~
Výborná kapela z Nového Strašecí, která se dostala mezi naše přední soubory v tomto žánru,
poprvé v cyklu VEČERY S DECHOVKOU Kč 200,.
PÁTEK 26. 11.
Husovo náměstí 16.00 h
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU - ADVENT ZAČÍNÁ
Účinkují: MARCELA ŠKÁROVÁ - moderátorka TV Barrandov, BERUŠKY a BARUŠKY
Mutějovice
NEDĚLE 28. 11.
Sál Kulturního centra
18.00 — 22.00 h
AFRO-KARIBSKÝ VEČER V RAKOvNtK[J.
od Afriky přes Latinskou Ameriku. do Čech. Večer plný tance a zábavy, ve kterém vystoupí:
18.00 — 19.00 hodin — Monika REBCOVÁJtanečnice, choreografka a pedagožka
na taneční katedře FIAIVRJ/a hudební a taneční skupina BaToCu — afro tance, hra na djembe,
perkuse a další rytmické nástroje, vystoupení účastníků kurzu afrických tanců studia Harmonie
19.00 — 22.00 hodin — salsa, bachata, merengue, son v provedení špičkového tanečníka a
choreografa z Dominikánské ~epubliky Rubena PEGUERA a české partnerky Lenky
VACKOVE a kubánského tanečního páru Missael RAMOS - Yamilka CANADILLA,
vystoupeni účastníků kurzu karibských tanců studia Harmonie, miniškola tanců, hudební
doprovod DJ Pedro GUEVARA — Kuba. Celým tanečně společenským večerem provází
moderátor Ondřej LECHNYŘ.
Slosovatelné vstupenky. Pořádá Kulturní centrum Rakovník spolu se studiem Harmonie
Rakovník. Kč 150,PONDĚLÍ 29. 11. Tylovo dtvadlo
19.00 h
ANOLISOVÉ
Zajímavosti o malých ještěrech - leguáncích z tropické Ameriky bude přístupnou formou
vyprávět a diapozitivy promítat Pavel NOVÁK Kč 50,DALŠÍ POŘADY KULTIJRNf}IO CENTRA: www.kulturnicentrum.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Český rybářský svaz, místní organizace KŘIVOKLÁT
vás zve na
RYBÁŘSKOU ZÁBAVU DOLOVNÁ
13. 11. 2010 od 20.00 hod.
HOTEL SÝKORA
K tanci a poslechu hraje skupina KASTELÁNN
Prodej vstupenek v den konání akce od 18.00 hod. V Hotelu Sýkora
Bližší informace: Petr Smeták, Křivoklát 99, mobil. 724 042 554
Tombola
vstupné 80 Kč (každá vstupenka slosovatelná)
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~~NEHÁDEJTE, PŘEMÝŠLEJTE!
Marmeládu
Schoval jsem si nu polici
lžičku léta ve sklenici.
Zítra si dám ke snídani
slunce, moře, stanování.

p

řejeme
v plném
zdraví,
s veselou
mysli j‘
a s p‘
na
tváři mnoho
všeni, dalších
kteří v letměsíci
říjnu
slavili
svá životní
88 let
Anna Hrkalová
78 let
Karel Strnad
77 let
Karel Lipavský
75 let
Stanislav Reindl
74 let
Miloš Vydra
71 let
Ladislava Křížová
55 let
Stanislava Pospíšilová
50 let
Milan Hyka
Připíjíme no zdraví, štěstí a lásku. Uveřejňujeme
65 let, 70 let a dále již po roce všech trvale hláL..~
si nepřeje zveřejnit
své
výročí v Roztockých
na obecním úřadč nebo na teL 313 558 113. Dčlu~enie.

ŘÍJEN

Víte, co všechno se dá zavařovat

SPOLEČENSKÁ I~óNIKA

un zimu?

-~-i

ůsmčvem~~j1~~

O

jubilantům,důvodů
ke kterým
nepřicházíme
s přáním
jejich narozenin.
Zmlouváme
časovýchse avšeni
organizačních
chodíme
gratulovat
jednouv den
až dvakrát
v měsíci.
Děkujeme za pochopeni.
Víte, která zvířátka si dělají zásoby na zinuui?

život obce
Hádej, hádej hadači....
Co to je? (můžete i namalovat)
Silný vítr zaduje,
z větví ježky shazuje.
l‘ichlavé a zelené:
pojď ochutnat, jelene!
Jedním otvorem tam vlezeš a třemi vylezeš
Jde panáček cestou chvíli před nevěstou, chvíli za nevěstou. Z dálky na ně kmotr kývá.
jim však cesty neuhýv~.
Bez nohou jsem, břicho mám, bez sluchu jsem. ucho mám, nedýchám. ač hrdlo

mám.

Má zuby. ale nebolí ji.

I ‘I

Ta
jsme před
lety 2
‘ému zastup stvu přejeme h
úspěchü a samá správná rozhodnutí.
Polo z I. veřejného Zcisíupile!slwi Obce Rozíoky ze dne 26. 10. 2006.

Moudrá slova
„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!l!“
Jan Werich

Události měsíce října
Největší
října a nejdůležitější
byly
bezesporu
událostí měsíce
volby
do zastupitelstva obce. Na hlasovacím
lístku se sešlo 36 kandidátů čtyř volebních
stran. Bylo z čehó vybírat a účast 539
voličů z celkového počtu 826 voličů v obci
svědčí o tom, že lidé opravdu chtějí
rozhodovat o tom, kdo bude stát v čele
obce. Jednotlivé programy volebních stran
hlásaly do světa, čím se jejich kandidáti
budou v nadcházejícím. volebním období
zabývat a co je jejich prioritou. Někde
si s volebním programem hlavu moc
nelámali. Modernizace a údržba bytového
fondu obce pak vyzněla trochu komicky,
protože obec vlastní pouze jeden
a to prakticky nový byt. Někt~ré body
programu zní ovšem moc lákavě, Jen aby
to nebyly plané sliby.
Naše volby poprvé provázelo napětí,
emoce, pomluvy, křik, zloba, prohra,
zastrašování a nejistota. To vše se prohnalo
naší obcí jako větrná smršť. Napáchalo
to mnoho škody: Nebudu dráždit hada
bosou nohou a psát, že vyhráli ti nejlepší
nebo zdravý rozum zvítězil apod., volby
dopadly jak dopadly. Pro někoho dobře,
pro jiného špatně. On čas ukáže, zda volba
65,25 % voličů byla správná. Všichni přece
přesně víme, co by měl ten druhý dělat.
Necítím se být povolána ke kazatelství, ale
příště by neměly být volby tak emoční
a ještě na podzim. Sychravé počasí
a úbytek sluníčka náladu lidem nezlepší.
Ještě že jsme měli posvícení a hlavně
„Pěknou“, ta vyčistila nespočet hlav.
Přesto ve vsi zůstala pachut‘ zloby,
nenávisti a záště. Nikdy jsem se s tím
u nás v obci v takové míře nesetkala
a myslím, že většina z vás také ne. Snad
podzimní vítr rozežene rozbouřené emoce
a ochladí horké hlavy.

2

Ono prohrát je . velké umění a málokdo
ho zvládá. O tom, kolik hlasů dostali
jednotliví kandidáti, se dočtete na straně
4 v rubrice obecní úřad informuje. Ted‘
si přejme, aby volba zastupitelstva byla
správná a nám všem přinesla jen a jen
užitek. Popřejme členům zastupitelstva
hodně chuti a elánu do zkrášlování naší
obce. Ať s~jim práce daří.

V

‚

V

‚

K R I Z O V K Y + HÁDANKY + SUDOKU$
Pečte s námi. Přejeme dobrou chuť.

Tvarohová ...‚viz. tajenka
s citronem:
„Potřebovat budete 20 dkg cukru, 250 g tvarohu (měkkého ve vaničce), 250 g Hery, 3 celá
vejce, 30 dkg polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, I vanilkový cukr, citronovou kůru z
jednoho citronu, rozinky a rum.
A postup? Ušlehejte cukr se žloutky, přidejte změklou Heru, tvaroh, polohrubou mouku,
prášek do pečiva, vanilkový cukr a nastrouhanou kůru z chemicky neošetřeného citronu.
Na závěr přimíchejte rozinky, které jste předtím nechaly půl hodinky namoČené v rumu a
opatrně vmíchejte-sníh ze 3 bílků, které vám zbylý. Pečte na 160 stupňů asi 45 minut.“
1

staršího učitel
člověka,
bychom
Nejlepší
životaproto
je minulost
se měli učit od našich seniorů nejen
zvládání emocí, ale i ‚~to, jak se opět
dokázali v úterý 12. říjím v hospodě
U Křížku pěkně bavit. Sešlo se jich zde 37.
Tradičně si odnesly seniorky domů malou
kytičku a všichni pak malý dárek vyrobený
dětmi z naší školní družiny. Děkujeme.
Roláda od paní M. Miesbauerové chutnala
všem, děkujeme.
S ješťě větší chutí
si všichni
zazpívali
a
někteří
i zatancovali. Bylo to opět příjemné
a vydařené odpoledne. Děkujeme kapele
Kastelán a personálu hospody U Křížku.
Děti z mateřské školky zazpívaly
a zatancovaly seniorům pro radost
a potěchu. Nechyběly ani „Sedmikrásky“
soukromé
učitelky
hudby
Dagmar
Pavlíčkové, opět překvapily, opět se to
povedlo a opět všem moc líbilo. Někde
jsem slyšela, že jsou tři etapy života:
Mládí, střední věk a „vypadáte dobře“. Asi
na tom něco bude, opravdu všichni naši
senioři vypadali moc dobře a spokojeně.
Jak je to možné? Dokáží se radovat
z maličkostí. Právě malé denní události
dělají život velkolepým a příjemným.
Všimli jste si, že kdykoliv vám odpovídá
na pozdrav starší člověk, dokáže se k tornu
na vás ještě usmát? Ať jim úsměv ještě
dlouho vydrží. Přejme si, ať v naší obci žijí
čestní, usměvaví a spokojení lidé.
-uk
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B
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E
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č~H
I
J
VODOROVNĚ
A. průhledný materiál, pohovka
B. oslovovat ve 3. pádě, schránka
C. paní, udržoval oheň, značka síry
D. úklid, prostředek, hudební časová
jednotka, symetrála
E. tajenka, chlapecké jméno
F. palouk, střelná zbraň, římsky 49
G. malá oka, žeton, chem. zn. fosforu
H. čidlo, lyžařský vlek
I. počítačové zprávy, potravina
J. část těla, konec šachové partie (mn.
Č.) nervový projev
SVISLE
1. uhličitan sodný, malý notýsek

2. chem. zn. draslíku, opak staré, čidla
zraku, iniciály herečky Rosůlkové
3. podlahová lcrytina (mn. Č.), listnatý
strom, potom
4. nástrahy, milostně se projevoval,
římsky 999
5. část nohy, buničina, popěvek
6. opuchlina, potomstvo (mn. Č.),
značka tuny
7. dravý pták, pohádková postava, doly
8. hudební skladba pro tři nástroje,
okout
9. název písmene „N“, pasti, iniciály
herečky Konvalinkové~ solmizační
slabika
10. provazy se smyčkou, francovka,
označení čs. letadel
-oš
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