OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU ROZTOKY

schránky na připomínky. Všem moc děkujeme za
spolupráci.

tevírací doba úřadu v době od 22.12.2017
do 29.12.2017.
22.12. pátek ZAVŘENO
27.12. středa ZAVŘENO
28.12. čtvrtek 7:00 -15:30
(pokladna pouze do 12:00 hod)
29.12. pátek ZAVŘENO
Provoz matriky a CZECH POINTu bude uzavřen
od 22.12. do 29.12.2017. Po svátcích, tzn. v úterý
2.1.2018, se na Vás budeme těšit v obvyklé
otevírací době.

O

aplacení poplatků.
Blíží se konec roku 2017, proto dejte do
pořádku všechny své neuhrazené poplatky
vůči obci Roztoky, pokud jste na některé
zapomněli – např. za pejsky. Děkujeme.

Z

eník svozu a likvidace směsného
komunálního odpadu v obci Roztoky pro
období roku 2018.
Ceny známek: prodej pouze na celý rok.
Svoz odpadu:
každý týden – zelená - 2000,- Kč
kombinovaná ( léto 1x za 14 dní, zima 1x za týden)
červená – 1700,- Kč
1x za 14 dní – žlutá – 1200,- Kč
1x za měsíc – modrá – 700,- Kč
jednorázová známka – 65,- Kč
pytel s označením na odvoz – 55,- Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Známky budou v prodeji pravděpodobně druhý
týden v lednu.

C

lovoucí naděje.
I v letošním roce se před Štědrým dnem koná
tradiční vánoční setkání v Roztokách u jezu
spojené se zpíváním koled a pouštěním lodiček se
svíčkami po řece.
23.12.2017 od 16:00 u jezu
Srdečně zvou pořadatelé SDH Roztoky ve
spolupráci s obcí Roztoky a W- ARLETem.

P

ledá se zapisovatel/ka.
Obec Roztoky hledá zapisovatele/lku pro
tvorbu
zápisu
z veřejných
jednání
zastupitelstva. Náplň: účast na jednání
zastupitelstva cca 3 h 1 x za měsíc, tvorba zápisu
dle bodů jednání formou zkráceného záznamu dle
nahrávky a již předpřipravených podkladů. Ke
spolupráci bude uzavřena dohoda o provedení
práce. Bližší informace na tel. starostky
778546438

H

světlení na cestičce k nádraží.
Od poslední větrné smršti řešíme potíže s
osvětlením na cestičce k nádraží. Dráty
jsou ve špatném stavu, prověšené. I při malém
větru, při vzájemném dotknutí nebo pádu větve,
dojde ke zkratu. Po několika upozorněních na
stav vedení byla společností ČEZ, které má naše
veřejné osvětlení v majetku, přislíbena celková
rekonstrukce tohoto úseku osvětlení předběžně na
1. polovinu roku 2018. Nyní bylo provedeno jen
základní opatření, které snad omezí četnost
poruch. Prosíme o trpělivost při řešení této
situace.

O

ýzva pamětníkům.
Středočeský kraj zahajuje projekt „100 let
české státnosti ve Středočeském kraji“.
Projekt bude probíhat průběžně od listopadu
2017 do října 2018, kdy si připomeneme výročí
100 let od vzniku samostatného Československa.
K této slavnostní události by měla vyjít i knižní
publikace. Prosíme tedy všechny občany, kteří
mohou přispět svými střípky – fotografiemi,
vzpomínkami, znalostmi událostí, příhodou,
osobností,
spjatou
se
vznikem
státu,
meziválečným obdobím, či má spojitost přímo
s Roztokami a okolím, aby se s námi o ni podělili
donesením materiálů na obecní úřad, popsáním
situace na e- mailovou adresu, nebo dopisem
odeslaným na adresu úřadu či vložením do

V

es tulák.
Na konci listopadu se potuloval v areálu
kempů a chat na Višňové pejsek. Nalezenec
byl střední velikosti, černý, krátkosrstý kříženec.
Věk psa byl odhadnut na 2-3 roky, byl poslušný a
vděčný. Znáte-li někoho, kdo se po pejskovi
sháněl, byl umístěn do útulku do Rakovníka.

P

Informace k vánočním stromkům naleznete na
straně 11 v tomto čísle RL.
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Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
se 0

Zápis č. 34/2017 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
14.11. 2017
v budově Obecního úřadu
Roztoky.
Přítomní zastupitelé:
Ing. Lenka Peterková, Roman Texl, Jiří Prokůpek,
Ing. Vladimír Melč, Mgr. Tomáš Vostatek,
Antonín Ježek, František Jirásek, Hana Číhařová,
Martin Mikovec
Omluveni: 0
Počet přítomných občanů: 3
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tomáš Vostatek, Jiří
Prokůpek

Zdržel

Usnesení bylo schváleno.
2.
Volba
ověřovatelů

návrhové

komise

a

určení

2.1. Dle jednacího řádu obce Roztoky starostka
vyzvala zastupitele k volbě návrhové komise. Do
návrhové komise byli starostkou navrženi pan
Antonín Ježek, František Jirásek a pan Roman
Texl.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a
bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na
usnesení.

1.
Zahájení, schválení programu jednání
Zasedání zahájila starostka obce Ing. Lenka
Peterková v 18:10 hod. a řídila další průběh
jednání. V úvodu přivítala všechny přítomné a
konstatovala, že je přítomno 8 z 9 členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka uvedla, že zasedání bylo svoláno na
základě pozvánky, která byla v souladu se
zákonem o obcích zveřejněna po dobu 7 dnů na
úřední desce a také na elektronické úřední desce
na internetu.
Pořízením zápisu pověřila paní Vendulu
Ptáčkovou.
Starostka upozornila, že z jednání je pořizován
zvukový záznam jako podklad pro tvorbu zápisu.
Poté přítomné seznámila s programem, který byl
zveřejněn na pozvánce.

Usnesení č. 2.1–14/11/2017- Zastupitelstvo obce
Roztoky volí návrhovou komisi ve složení pan
Antonín Ježek, pan František Jirásek a pan
Roman Texl.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
2.2. Starostka navrhla, aby ověřovateli zápisu byli
Mgr. Tomáš Vostatek pan Jiří Prokůpek a dala
hlasovat k návrhu na usnesení.
Usnesení č. 2. 2. – 14/11/2017- Zastupitelstvo
obce Roztoky určuje ověřovateli zápisu Mgr.
Tomáše Vostatka a pana Jiřího Prokůpka.

Uvedla, že na pozvánce byl uveřejněn tento
program jednání:
1.
Zahájení, schválení programu jednání
2.
Volba návrhové komise a určení
ověřovatelů zápisu
3.
Podněty a náměty občanů
4.
Projednání dotací z rozpočtu obce
5.
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018
6.
Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
7.
Různé
8.
Diskuze
9.
Usnesení a závěr

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
3.
Podněty a náměty občanů
Starostka vyzvala přítomné účastníky jednání
k dotazům nebo přednesení námětů na jednání.
Ing. Melč se ohradil proti zápisu z minulého
zasedání, ve kterém bylo uvedeno, že parkuje na
travnaté ploše. K tomu se vyjádřil pan Rajtr, že
výtku myslel jako neoprávněné využívání
obecního pozemku, když má pan Ing. Melč hned
vedle rodinný dům. Ing. Melč uvedl, že tak
parkuje proto, aby nebránil průjezdu popelářů.
K tomu starostka podotkla, že vozidlo pana Ing.

Usnesení č. 1 – 14/11/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky po projednání schvaluje
program jednání.
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Melče často stojí přímo na silnici. Ostatní
zastupitelé k tomu uvedli, že v ulici stojí i další
vozidla, patřící majitelům domů v dané lokalitě.
Dále bylo zmíněno, že pozemky v této lokalitě
jsou obecní a je třeba vyřešit majetkové poměry.
Před projednáním dalšího bodu jednání se v 18:25
hodin dostavila paní Číhařová.

Usnesení bylo schváleno.
4.3. Dotace pro TJ Roztoky na rok 2018
Starostka uvedla, že i v letošním roce obec
Roztoky obdržela žádost o dotaci od TJ Roztoky
ve výši 267.000,- Kč pro rok 2018. V loňském
roce proti minulým obdobím obec přispěla
částkou vyšší kvůli nákupu pozemku, který TJ od
obce kupovala. Navrhla chválení dotace ve výši
250.000,- Kč.
Navržené částce nebyly vzneseny připomínky, a
proto bylo přistoupeno k hlasování o návrhu.

4.
Projednání dotací z rozpočtu obce
4.1. SDH Zbečno
Starostka přednesla zastupitelstvu žádost o
příspěvek od SDH Zbečno na činnost malých
hasičů. Z naší obce kroužek navštěvuje 7 dětí.
Požadavek na podporu byl 1.000,- Kč na jedno
dítě.
Starostka uvedla, že kroužek je velmi dobře
veden, děti pravidelně trénují a zúčastňují se
různých hasičských soutěží. Požádala zastupitele
o schválení této dotace.

Usnesení č. 4.3 – 14/11/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje neinvestiční dotaci pro
TJ Roztoky z.s., IČO: 47012676, se sídlem
Roztoky u Křivoklátu, Areál „U jezu“ pro rok
2018 ve výši 250.000 Kč. Na dotaci bude
uzavřena VPS. Částka bude vyplacena v roce
2018 ve 4 splátkách po čtvrtletí.

Usnesení č. 4.1 – 14/11/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje poskytnutí dotace pro
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zbečno,
IČO 63805936, Zbečno 7, 270 24 Zbečno ve
výši 7.000,- Kč na činnost mladých hasičů. Na
dotaci bude uzavřena VPS. Částka bude
vyplacena v 1. čtvrtletí roku 2018.
Výsledek hlasování: Pro 9
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

Proti

Výsledek hlasování: Pro 9
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

Proti 0

5.
Projednání návrhu rozpočtu na rok
2018
5.1. Návrh rozpočtu obce Roztoky
Starostka uvedla, že paní účetní ve spolupráci se
zastupiteli připravila návrh rozpočtu obce pro rok
2018.
V rozpočtu
jsou
zahrnuty
jak
předpokládané investiční výdaje, tak i nutné
výdaje na provoz obce. Předpokládané příjmy
v návrhu pro rok 2018 jsou 14.686.500,- Kč,
běžné výdaje tvoří částku 10.459.000, - Kč a
kapitálové výdaje pak tvoří částku 8.350.000,Kč. Návrh rozpočtu je schodkový se schodkem ve
výši 4.122.500,- Kč.
Ing. Melč se informoval, proč návrh nepočítá
s rekonstrukcí tělocvičny. Starostka uvedla, že
v návrhu rozpočtu je pouze projekt na
rekonstrukci, nic dalšího se v dalším roce již
nestihne, vzhledem k jiným projektům, jakým je
např. rekonstrukce obecního úřadu, kuchyně a
školní jídelny.
Dále sdělil, že rozpočet nepočítá s finančním
vyrovnáním za stavbu hasičárny.

0

4.2. Dotace pro SDH Roztoky
Další projednávanou žádostí o dotaci byla žádost
SDH Roztoky o částku ve výši 30 tis. Kč na
činnost.
K žádosti nebyly vzneseny žádné připomínky,
proto bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 4.2 – 14/11/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje poskytnutí dotace pro
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Roztoky,
IČO 63805634, Roztoky 128, 270 23 Křivoklát
ve výši 30.000,- Kč na činnost v roce 2018. Na
dotaci bude uzavřena VPS. Částka bude
vyplacena v 1. čtvrtletí roku 2018.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0
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Mgr. Vostatek uvedl, že k poznámce pana Ing.
Melče, že se vyjádří v průběhu diskuze.

2019-2020. K návrhu nebyly vzneseny žádné
připomínky, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Pan Rajtr se informoval, jak postupuje projekt na
renovaci rybníku vedle hasičárny. Starostka
uvedla, že se na projektu pracuje. Požární nádrž
by měla být zaměřena a na základě zaměření by
měl být zpracován projekt, tak aby mohl být
využit některý z dotačních programů.

Usnesení č. 5.3 – 14/11/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu PO ZŠ a MŠ V Zahrádkách,
Roztoky, Roztoky 230, 270 23 Křivoklát pro
roky 2019-2020 dle předloženého návrhu.
Návrh výhledu je přílohou zápisu.

5.2. Návrh rozpočtu PO ZŠ a MŠ
V Zahrádkách Roztoky pro rok 2018
Starostka dále uvedla, že v přípravných
materiálech zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu
pro rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na
roky 2019-2020 týkající se prostředků
poskytovaných z rozpočtu obce. V následujícím
roce by měla škola hospodařit s prostředky obce
ve výši 330.000,- Kč. Do původního návrhu byl
zahrnut požadavek školy o navýšení o částku 30
tis. Kč na výdaje spojené s 35. výročím školy.
V přípravě rozpočtu obce bylo již k požadavku
přihlédnuto, proto navrhla rozpočet upravit –
navýšit o 30 tis. Kč. Pokud bude schválen
rozpočet obce dle návrhu na následujícím
zasedání v paragrafu Základní škola, škola svůj
rozpočet řádně zveřejní.

Výsledek hlasování: Pro 8
Zdržel se 1(Prokůpek)
Usnesení bylo schváleno.
6.
Kontrola
opatření

Proti

rozpočtová

6.1. Hospodaření obce
Příjmy 1 – 10/2017 v částce 13.988.904,49 Kč
Výdaje 1 – 10/2017 v částce 17.647.724,20 Kč
Stav účtu k 14. 11. 2017 je:
ČS
ČNB

2.556.092,79 Kč
4.624.318,80 Kč

6.2. Rozpočtové opatření - na vědomí
Dne 23. 10. 2017 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 11/2017, které se týkalo
navýšení rozpočtu o částky:
18.226,- Kč - dotace na volby v příjmech pol.
4111 - ostatní transfery a ve výdajích § 6114 volby do Parlamentu ČR
30.000,- Kč - dotace na VPP v příjmech pol. 4116
- ostatní neinvestiční transfery a ve výdajích §
4222 – VPP

Usnesení č. 5.2 – 14/11/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje rozpočet PO ZŠ a MŠ
V Zahrádkách, Roztoky, Roztoky 230, 270 23
Křivoklát pro rok 2018 dle předloženého
návrhu navýšený o částku 30 tis. Kč. Návrh
rozpočtu je přílohou zápisu. Zápis bude
zveřejněn v upravené verzi nejpozději do
konce roku 2017.
Výsledek hlasování: Pro 9
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

hospodaření,

Proti 0

0

Převod částky:
8.000,- Kč z § 6171 správa na § 3314 knihovna
2.000,- Kč z § 6171 správa na § 3429 ost.
zájmová činnost
600,- Kč z § 6171 správa na § 3612 bytové
hospodářství.
Ostatní převody v rámci paragrafů.

5.3. Návrh střednědobého výhledu PO ZŠ a
MŠ V Zahrádkách Roztoky pro rok 20192020
Starostka
informovala,
že
v přípravných
materiálech zastupitelé obdrželi i návrh
střednědobého výhledu rozpočtu školy pro roky
5

Výsledek hlasování: Pro 9
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 6.2 – 14/11/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 11/2017, které je přílohou tohoto
zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 9
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

7.1.2. Pozemek p.č. 165/17
Na základě požadavku majitele pozemku
předložila zastupitelům návrh záměru na
odkoupení části pozemku p.č. 165/17. Pozemek
se nachází na veřejném prostranství, je zároveň
využíván jako komunikace. Majitel pozemku
navrhl odkoupení s tím, že část pozemku, který
má ve svém vlastnictví by si ponechal a další část
prodal obci. Na oddělení pozemku by měl být
vypracován GP. Majitel po konzultaci navrhl k
jednání cenu 250,- Kč za m2.
Náklady na zpracování GP ponesou obě strany
polovinou. Náklady spojené s převodem pozemku
bude hradit kupující.
Usnesení č. 7.1.2 – 14/11/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje záměr koupě části
pozemku p.č.165/17, který bude rozdělen GP o
přibližné rozloze 100 m2. Cena k jednání je
250,- Kč/m2.
Náklady na zhotovení
geometrického plánu ponesou obě strany
polovinou.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

Proti 0

6.3. Rozpočtové opatření – ke schválení
Návrh rozpočtového opatření č. 12/2017:
Převod částky 200.000,- Kč z § 3639 – územní
rozvoj na § 2212 – silnice a částky 100.000,- Kč z
§ 3639 – územní rozvoj na § 5512 – požární
ochrana.
Usnesení č. 6.3 – 14/11/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje rozpočtové opatření
č.12/2017, které je přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
7.

Proti 0

Různé

7.1. Pozemkové záležitosti
7.1.1. Pozemek p.č. st. 265/1
Starostka připomněla, že na minulém zasedání
zastupitelstvo rozhodlo o záměru prodeje
pozemku p.č. st. 265/1 v k.ú. Roztoky u
Křivoklátu. Záměr byl vyvěšen na ÚD dne 23. 10.
2017 a sejmut 8.11.2017. K záměru obec Roztoky
obdržela jednu žádost o koupi pozemku od
majitele chaty č.e. 89, která stojí na uvedeném
pozemku za navrhovanou cenu 180,- Kč/m2.
K návrhu nebyly vzneseny připomínky a bylo
přistoupeno k hlasování o prodeji pozemku.

7.2. Odpadové hospodářství
Současný poskytovatel služby na odvoz a
likvidaci odpadu společnost Odpady Bohemia,
s.r.o. předložila návrh na zvýšení cen za svoz
odpadu v naší obci. Trend zvyšování cen za
odpady je koncepcí státu a měl by vést ke
snižování skládkování a zvyšování třídění
odpadu. Aby nedocházelo ke zvyšování výdajů
obce za komunální odpad, je třeba nastavit
spolupráci se svozovou společností tak, aby bylo
zřejmé, kolik odpadu skutečně občané obce
vyprodukují. Současný trend tedy směřuje
k přesnému vážení odpadu a tím i na požadavek
vážení při sběru odpadu.
Starostka uvedla, že již v průběhu roku byly
zjištěny nesrovnalosti ve vykazování množství
odpadu v naší obci, navrhla nechat zpracovat
analýzu celého odpadového hospodářství.

Usnesení č. 7.1.1. – 14/11/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje prodej pozemku p. č.
st. 265/1 v k. ú. Roztoky u Křivoklátu o výměře
5 m2 panu Marku Nachtigalovi, trvale bytem
Alešova
692/9,
Poděbrady
II,
29001
Poděbrady, r.č. 640928/0163 za cenu 180,- Kč
za 1m2. Náklady spojené s převodem
nemovitosti hradí kupující.
6

V současné době se v regionu Hudlicko sdružují
obce k provedení celkové analýzy odpadového
hospodářství v jednotlivých obcích a směřují
k záměru optimalizovat koncepci odpadového
hospodářství. Pro získání dobrých podmínek je
lepší větší počet obcí s co nejvyšším počtem
obyvatel, které budou tvořit zajímavý cíl pro
získání zakázky pro společnost, která nabízí
odvoz a likvidaci odpadů. Uvedla, že okolní obce
o analýze odpadového hospodářství neuvažují,
proto přednesla návrh zapojit se do spolupráce
s regionem Hudlicko. Pro případné zapojení se do
výběrového řízení se může obec rozhodnout až po
zpracování analýzy. Poté přednesla návrh na
usnesení.

kompostárny. Starostka k tomu uvedla, že jsou
bohužel stále občané, kteří do bioodpadu vyhazují
komunální odpad nebo plasty a takto znečištěný
odpad nelze odvážet.
7.3 Trasa výstavby přeložky vodovodu
Starostka popsala nový návrh vedení přeložky
vodovodu. V návrhu by trasa přeložky vodovodu
měla být vedena přes pozemek školy, dále napříč
pod hlavní silnicí na pozemek p.č. 132 a 129/41 a
dolů hlavní komunikací, cestičkou p.č.130/8,
129/8 a10 a dále směrem k transformátoru, který
je na začátku cesty ke hřbitovu. Návrh byl
zpracován na základě předběžného jednání
s majiteli pozemků včetně KSÚS.
Ing. Melč s návrhem trasy zásadně nesouhlasil,
protože by došlo k narušení povrchu hlavní
vozovky. Ptal se, proč nepovede vodovod po
pozemku p.č.129/41, když tam již vede
kanalizace. K tomu starostka uvedla, že hlavní
přínos této trasy je, že se bude moci k vodovodu
připojit každý dům v této lokalitě. Nesouhlasila,
aby vodovod vedl po soukromém pozemku, návrh
je v souladu s Územním plánem. Poté zastupitelé
hlasovali o návrhu na usnesení.

Usnesení č. 7.2 – 14/11/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje zadat zpracování
analýzy současného stavu a monitoring dat
odpadového hospodářství obce Roztoky včetně
návrhu
nové
koncepce
odpadového
hospodářství (dále „body smlouvy“). ZO
Roztoky souhlasí s uzavřením Smlouvy o
zabezpečení
koncepce
odpadového
hospodářství se společností ARCH consulting
s.r.o., IČO 28779479, Lucemburská 2136/16,
130 00 Praha 3, která bude podepsána
v rozsahu „bodů smlouvy“ v předmětu
smlouvy dle předloženého návrhu. Návrh celé
smlouvy je přílohou zápisu. Na základě
výsledku analýzy ZO případně přijme další
usnesení, kterým by se obec mohla zapojit do
výběrového řízení na nového poskytovatele
služeb v oblasti odpadového hospodářství.
Výsledek hlasování: Pro 8
Melč)
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 7.3 – 14/11/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje navrženou trasu
přeložky vodovodu z prostoru před ZŠ,
pozemkem u školy, napříč pod hl. silnici 236/II
na pozemek p.č. 132 a 129/41 a dále dolů
z kopce po hlavní silnici na pozemek p.č. 130/8,
129/8, 129/10, dále na pozemek p.č. 129/7 a až
na pozemek p.č. 576. Návrh je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 8
Proti 1 (Ing.
Melč)
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
7.4. Odměny zastupitelům obce

Proti 1 (Ing.

Starostka seznámila přítomné s novým nařízením
vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávních celků,
které vstupuje v platnost od 1. 1. 2018. Pro
uvolněné zastupitele dojde ke zvýšení odměn dle
velikosti obce ze zákona. Pro neuvolněné
zastupitele je možné hranici odměn podle nařízení
upravit přijetím nového usnesení zastupitelstva.

K této problematice starostka ještě podotkla, že
občané požadují prodloužení svozu bioodpadu.
Uvedla,
že
svoz
bioodpadu
stanovuje
poskytovatel služby na svoz odpadu a letos byl
poslední svoz stanoven na 25.10. K problematice
zastupitelé diskutovali a předkládali různá řešení.
Mimo jiné bylo navrženo zpřístupnit kontejner na
bioodpad mimo sběrný dvůr, případně i zřízení
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Požádala zastupitele, aby do příštího jednání
zastupitelstva předložili návrhy na případné
navýšení odměn. Paní Číhařová navrhla navýšit
odměnu panu Texlovi jako místostarostovi obce.
8.

Zastupitelé dále diskutovali o hasičárně. Pan Ing.
Melč zmínil požadavek na provedení kontroly
hasičárny kontrolní komisí a zpracování
závěrečného hodnocení akce. K tomu pan Mgr.
Vostatek uvedl, že takové hodnocení bude
zpracováno až po ukončení veškerých stavebních
úprav, které se ještě plánují. Jde zejména o
zpřístupnění místností určených pro hasiče ve
3.NP a zajištění odděleného využívání prostor
záchrankou a hasiči. Dále Mgr. Vostatek uvedl,
že před provedením kontroly chce znát podklady
pro vypořádání pohledávek Ing. Melče vůči
hasičárně. Starostka ještě uvedla, že dle jejího
názoru byl projekt na stavbu zpracován
nevhodně, když se již před zahájením prací
vědělo, že budovu budou využívat dva subjekty.
Nyní je třeba tento nedostatek eliminovat
náhradním řešením. Popsala návrh řešení přímým
vstupem do 3.NP pomocí kovového schodiště.
Po návštěvě projektanta bylo zkonstatováno, že
realizace schodiště uvnitř budovy není možná
z důvodu nedostatečného prostoru pro takové
schodiště.

Diskuze

Starostka seznámila
přítomné
s prvotním
návrhem na řešení lokality u jezu. Návrh je
k dispozici v kanceláři OÚ. Zájemci mohou
vnášet připomínky a návrhy k řešení. Návrh
uvažuje o zlepšení prostředí pomocí různých
pochozích prvků v prostoru mezi kanoistickým
kanálem a bývalým mostem s případnou
vyhlídkou na řeku. Dále uvažuje o odvedení
dopravy z místa kolem hospody U Jezzu a
navrhuje prostředí bývalého tréninkového hřiště
využít k pořádání akcí pro větší počet lidí. Dále
za rekreačním střediskem Ludmila uvažuje o
zřízení komunikace pro vjezd vozidel k přilehlým
chatám a ke středisku. Zároveň v tomto místě
navrhuje cyklo trasu případně in-line dráhu, která
bude pokračovat až téměř ke skále proti Višňové.
Na loukách je navržen sportovní areál pro
bruslaře nebo pro volnočasové aktivity.
K propojení Roztok s Višňovou je navržen tzv.
transbordér, klec zavěšená na laně, která bude
využívat síly přepravovaných osob posouváním
klece po laně. Taková klec by umožnila přepravit
i několik osob zároveň včetně např. kol, nebo
kočárků.
Diskuse se ještě krátce vrátila k problematice
bioodpadu.
Starostka zastupitele informovala o tom, že se
bude obec muset nově řídit nařízením Evropské
unie, která ukládá mimo jiné povinnost obcím
zajistit ochranu osobních údajů vznikem pozice
tzv. pověřence. Uvedla, že se bude jednat o další
náklad z rozpočtu obce. Problematika je
pojmenovaná zkratkou GDPR (General Data
Protection Regulation). K tomuto nařízení vydalo
Ministerstvo vnitra metodické doporučení, jak
mají obce organizačně a technicky funkci
pověřence zabezpečit. Nové nařízení bude platit
od 25.5.2018 a její nesplnění bude sankcionováno
vysokými pokutami.

9. Usnesení a závěr
Na závěr starostka požádala návrhovou komisi o
vyjádření, zda bylo hlasováno o všech návrzích
na usnesení.
Předseda návrhové komise potvrdil, že
přednesené návrhy na usnesení byly správně
formulovány a o všech návrzích na usnesení bylo
řádně hlasováno v souladu s jednacím řádem obce
Roztoky. 14 návrhů usnesení bylo schváleno.
Starostka poté poděkovala přítomným za účast na
veřejném zasedání a ukončila jednání ve 21:00
hodin. Sdělila, že další veřejné zasedání se bude
konat dne 13.12.2017 v 17:30 hodin v zasedací
místnosti OÚ Roztoky.
Dne: 14. 11. 2017
Zapsala: Vendula Ptáčková
Ověřovatelé
zápisu:
Mgr.
Tomáš
Vostatek……………….. Jiří
Prokůpek…………………
Ing.
Lenka
Peterková
starostka
..……………….
Roman Texl - místostarosta
……..………….
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Ne ti milují knihy, kteří je netknuté schovávají ve skříních,
ale ti, kteří je ustavičně mají v ruce.
Erasmus Rotterdamský, holandský myslitel, augustiniánský kanovník (1466 – 1536)

Knihobudka, neboli miniknihovna.
Původně telefonní budka před budovou obecního úřadu v Roztokách se proměnila v „knihobudku“.
Dostala novou roli v dění obce, nový kabátek v podobě knižních polepů, místní truhlářská firma vyrobila a
umístila do budky police na knížky a časopisy. Co to ale taková knihobudka vlastně je? K čemu slouží? Je
to menší veřejná knihovna, kde se nemusíte registrovat. Je zdarma a má širší možnosti využití – můžete si
knihy nejen půjčovat, ale i věnovat, měnit za jiné, vzít domů. Jedná se o dostupnou službu bez otevírací
doby, je přístupná v kteroukoliv denní či noční dobu všem občanům i náhodným kolemjdoucím a knihy
pak mohou putovat mezi obcemi, městy, jinými knihobudkami a miniknihovnami (obvykle mají různý tvar
domečků). Jsou to vlastně takové dočasné domovy pro opuštěné knihy. Regály s knihami, nebo budky, jsou
již dnes běžně umístěné třeba na nádraží, v lese nebo v městských centrech. Pokud do knihy vložíte lístek,
mohou i ostatní čtenáři sledovat, kde všude kniha byla, kde začala její čtenářská pouť a další čtenáři v řadě
mohou sledovat její osud. Knížky se točí mezi mnoha lidmi a služba je velmi oblíbená. Např. mezi turisty –
nemusí s sebou nosit velké množství knih a přece si při svých toulkách přijdou na své, protože
v knihobudkách můžete najít opravdové poklady. Protože uznejte, že tahat s sebou na cesty například Pilíře
země od Folleta, které mají 928 stran, není moc praktické. Navíc tak trochu nahrazují sběrné dvory – knihy
se nemají likvidovat, měly by sloužit a nikde není psáno, že pokud se kniha nelíbí vám, nemůže jinému
udělat radost. Čtenářský vkus je pestrý a velmi rozdílný. Nebo knihu přečtete, zjistíte, že v knihovně doma
ji nepotřebujete, tak ji pošlete prostřednictvím této veřejné miniknihovny dál do světa. A možná si odtud
přinesete jinou, která vás osloví. Jednou jsem v takové knihobudce našla Vyhlídku na věčnost od
Kulhánka. Zatím jsem ji tedy nepřečetla, protože dle anotací se jedná o žánr, který běžně nečtu, ani
nevyhledávám, ale jeho knihy jsou vzácné a velmi špatně sehnatelné. Ale také se na ni dostane a pak ji zas
pošlu dál. Jednoduše můžete přijít k úřadu, prohlédnout si knížky, posadit se s nimi do parku a pěkně si
počíst na čerstvém vzduchu. Pravda, teď je na to krapet studené počasí, ale počkejte na jaře a v létě!
Budeme doufat, že si roztocká knihobudka získá vaši přízeň a bude stále plná knih k půjčení i výměně a že
její obsah bude průběžně obměňován i díky vám. Že tam najdete tu svou, která vás chytne za srdce, a jinou
věnujete, aby potěšila dalšího knihomola. Pokud tedy máte takovou nepotřebnou knížku doma, klidně ji
doneste.
Nápad s miniknihovnami pochází z USA. S nápadem přišel Tod Bol a následně se projekt a nápad rozšířil
i do jiných zemí. Mezi další cesty, jak zpřístupnit literaturu a knížky všem lidem jsou projekty „úschovna
opuštěných knih" nebo "knihotoč" (knihu můžete například nechat volně ležet na zastávce autobusu, na
sedadle v tramvaji a jiném přístupném místě).
Pár knih jsem také už poslala do světa, stačilo mi přečíst je jednou a nemáme nafukovací byt, tak by
zbytečně zabíraly místo jiným kouskům. I tak už máme doma slušnou knihovnu. Pravidelně nám knihy
nosí i Ježíšek. Ten už je prakticky za dveřmi, tak jsem zvědavá, jakou nadělí letos…hlavně dětem. Pak je
společně čteme večer před spaním. Jen škoda, že je tak málo času. Hlavně teď, v předvánoční době. Shání
se dárky, stromeček, peče se cukroví, zdobí se domovy a vytváří se ta kouzelná a útulná atmosféra. Sejdete
se s ostatními u rozsvícení vánočního stromu v obci, nebo na Plovoucí naději, případně na vánoční besídce
vašich dětí. Popíjíte horký čaj, nebo svařák, zachumlaní do teplého oblečení a je vám fajn. Aspoň někomu
určitě. Stačí se trochu zastavit a vynechat nákupy v nákupních centrech, kde je spíš boj o máslo, vajíčka,
hračky v akci a podobně.
Zkuste se vánočně naladit a užijte si svátky i příjemný vstup do roku 2018!
-IV-
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PODZIMNÍ KLID POKRAČUJE
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Bezzásahové období se o letošním podzimu protáhlo na rekordní a až po 6ti týdnech v úterý 7. prosince pár
minut po poledni rozhoukaly mobilní telefony hasičů SMS zprávy o požáru rodinného domu v Újezdě nad
Zbečnem. Podle množství techniky uvedené v Příkazu k výjezdu to skutečně vypadalo na požár většího
rozsahu. I přesto, že se jednalo o pracovní den, na pomoc vyrazila požadovanou „malou“ cisternou 5ti
členná posádka. Při příjezdu k udanému místu události ale zjistili, že zde nic nehoří. Asi o 200 m dále na
severozápadním konci vsi ale stoupal k prosluněné obloze hustší dým, který posádku cisternu navedl, na
rozdíl od elektronického příkazu, dobře. Naštěstí se nejednalo o požár přímo rodinného domu, ale jen o
zahradní fóliovník s kovovou konstrukcí, ve kterém se v plamenech ocitly různé věci včetně pohovky!?
Velitel roztocké jednotky, která dorazila na místo první, předal informace o zásadní změně charakteru
události na KOPIS. To následně odvolalo výškovou techniku, která uháněla na místo spolu s dalšími
hasičskými vozidly.
Majitel objektu zprvu ani nejevil o zásah hasičů velký zájem, ale přes hrozící riziko přenesení požáru na
dům vzdálený sotva 5 m od požáru vpustil nejprve roztocké a poté i dorazivší stochovské, rakovnické a
zbečenské hasiče na svou zahradu, aby mohli adekvátně zasáhnout. Ještě že tak, protože mezi ostatními
hořícími věcmi se nacházela i dvoukilogramová P-B láhev, ke štěstí majitele i hasičů už téměř prázdná.
Přesto jí po částečném uhašení plamenů jedním útočným proudem hasiči vhodili do plechového sudu
s vodou, aby dostatečně vychladla. Následně dohasili zbytek doutnajícího materiálu a požár na ploše asi 3
x 4 m tak zlikvidovali. Po příjezdu vyšetřovatele příčin vzniku požáru z KŘ HZS v Kladně se na příkaz
velitele zásahu postupně jednotky, včetně té roztocké, vydaly na své základny. Škoda způsobená požárem
asi nebyla zdaleka tak velká, jako kdyby vzplál poměrně velký rodinný dům. Ještě že tak…
Školení a cvičení:
12. prosince
Školení aktualizovaných kapitol Bojového řádu jednotek PO, dokumentace a
zveřejňování informací u zásahu.
Ostatní práce:
26. listopadu
Zajištění občerstvení při kácení vánočního stromu pro Prahu
28. listopadu
Kácení vánočního stromu pro Roztoky s p. Čechem a některými zastupiteli obce
1. prosince
Kácení obecních stromů ve stráni nad Ludmilou
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Roztočtí hasiči spolu se skupinou historického šermu W-Arlet za spolupráce Obce Roztoky si Vás dovolují
pozvat na tradiční:
PLOVOUCÍ NADĚJI
která se koná v sobotu 23. prosince 2017 do 16.00 hodin v areálu u jezu v Roztokách.
Svíčky, svařák a oheň na zahřátí budou jako vždy připraveny.
za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
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VÁNOČNÍ STROM
V letošním roce jsme řešili několik žádostí o pokácení stromů. Žádosti se běžně vyřizují ve správním
řízení. Jedna z nich nám přišla od majitele elektrárny pana Fryaufa. Chtěl povolit pokácení smrku u
loděnice, který mu bránil v opravě plotu. Tehdy mne napadlo, že je škoda, že ho chce kácet zrovna před
létem. Dovolila jsem se ho tehdy zeptat, jak na to spěchá a jak se stromem pak naloží. Když mi řekl, že ho
rozřeže na topení, přišlo mi ho líto, protože by mohl ozdobit parčík u Obecního úřadu v době adventu.
Tehdy mi řekl, že neví, jak to vyjde, měl úmysl ho pokácet buď zjara, nebo brzy na podzim. Naštěstí pro
nás ani jedno nevyšlo. A když už se to protáhlo, vzpomněl si na mou prosbu a domluvili jsme se, že nám
strom pro výzdobu v parku poskytne. Tehdy jsme netušili ani jeden, že o vánočním stromu se bude mluvit i
v médiích. Ne o tomto, ale shodou okolností o smrku, který byl také v majetku pana Fryaufa. První
informaci o zájmu o strom, který by měl zdobit Staroměstské náměstí, jsem obdržela od samotného pana
majitele již 16. října. Dodnes netuším, jak si strom vyhlédli. Údajně na něj dal typ někdo přímo od
společnosti TAIKO, a.s., která zajišťuje organizaci a výzdobu vánočních trhů na Staroměstském náměstí,
jedněch z nejkrásnějších trhů na světě.
Začátkem listopadu byla poprvé v médiích zveřejněna informace o tom, že by vánoční strom pro
„Staromák“ mohl být od nás z Roztok. Na poskytování jakýchkoli informací o tom, kde se strom nachází,
bylo uvaleno embargo. Na úřad nám volalo několik novinářů, ale od nás dostali pouze informaci
s odkazem na tiskovou mluvčí společnosti TAIKO. Vše záleželo na tom, zda bude strom zdravý. Jeho
kvalitu proto ověřovali dendrologové.
Tehdy jsem také začala zjišťovat, jak taková akce probíhala v minulosti. Několikrát byl strom kácen i
přímo v obcích a každá to pojala po svém. Říkala jsem si, že by byla škoda, kdyby u nás něco kolem toho
neproběhlo. Základní neznámou však bylo, že nikdy není jisté, zda přijdou lidi a hlavně pak, kolik jich
přijde.
Společnost TAIKO měla přesný harmonogram provedení kácení, aby se vše stihlo, proběhlo bez
komplikací a hlavně bezpečně. Na nás pak bylo, jak to spojíme dohromady a uděláme pro lidi zábavu.
Když bylo potvrzeno, že strom je zdravý a kácení proběhne v Roztokách, oslovila jsem hasiče s prosbou na
zajištění obsluhy u občerstvení a skupinu W-arlet o přípravu svařáku. W-arlet nakonec svařáček
nezajišťoval, nebylo kde dělat oheň. Svařák nám připravily kuchařky ze školní kuchyně, za což jim veřejně
mnohokrát děkuji. Taktéž jim děkuji i za přípravu svařáku a čaje na rozsvícení vánočního stromku před
budovou Obecního úřadu. I hasičům patří velké díky za zajištění bezpečnosti a za to, že se zhostili důležité
funkce distribuce čaje, svařáku a občerstvení v podobě koblih, koláčků a preclíků, které nám dodala
Pekárna Hořovice. I pekárně děkujeme, že nám své výrobky dodali čerstvé i v neděli.
Dovolím si malou rekapitulaci událostí dne „D“, kam přijel krásný americký tahač společnosti Švestka a
jeřáb téže firmy. Práce byly zahájeny časně ráno při rozbřesku. Kolem osmé hodiny se začala sjíždět média
na tiskovou konferenci, která se uskutečnila v 8:30 h v zasedací místnosti OÚ. Důležitou osobou byl
několikanásobný šampion v kácení motorovou pilou pan Jiří Vorlíček. Ten představil úplně novou
motorovou pilu Husqvarna, která vstoupí na trh v roce 2018. U nás s ní kácel poprvé. Kácení bylo zahájeno
kolem 9:30 h za účasti médií. Některá z toho udělala i přímý přenos s možností sledování na internetu.
Tady se musím pozastavit nad trpělivostí manželů Texlových, jejichž zahrádka byla okupována všemi těmi
zvědavci. Snad se jim tam něco nepoškodilo a i jim patří poděkování za umožnění přístupu ke stromu.
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Foto : Radka Prokůpková

Počítali jste již někdy letokruhy? Já nikdy před tím. Dopočítala jsem se 66 let. Tipovat si mohl každý. Byla
vyhlášena soutěž a pět nejpřesnějších tipujících bylo oceněno. Po odříznutí byl strom vyzdvižen jeřábem a
přemístěn nad silnici, kde pan Vorlíček upravil kmen na požadovaný průměr. A pak již nastala práce pro
přepravce, kteří strom položili na tahač a svázali ho tak, aby mohl být přepraven. Tahač vyrazil
s naloženým stromem těsně před 14 h. Komplikovaný úsek byl v zatáčce u kaštanu, která byla ještě
předtím připravena tak, aby se tam strom na tahači vešel. Byly ořezány náletové dřeviny a společnost
Švestka si prý trochu nájezd nacvičila dopředu. Bylo to znát. Jsou to profíci, kteří to měli přesně vyměřené
a tahač projel bez komplikací.
Zvláštní poděkování patří panu Fryaufovi, majiteli malé vodní elektrárny. Jak jsem již na začátku článku
psala, byl majitelem obou stromů. Za strom na Staroměstské náměstí měl obdržet odměnu 10 tisíc korun,
které mu chtěla vyplatit společnost TAIKO. Pan Fryauf přijel až téměř na konci celé akce. Netušila jsem
nic, když mi volal, že dorazil a že by se rád sešel. Když jsem dorazila, nastal okamžik předání odměny, jak
jsem již zmiňovala v úvodu. Jenže odměna byla vyplacena obci. Byla jsem z toho velmi překvapená a
musím tlumočit slova pana Fryufa: „Domluvili jsme se s rodinou, že nám odměna za strom vlastně nepatří.
Strom si tu rostl dávno před tím, než jsem elektrárnu koupil. Peníze za strom proto věnuji obci Roztoky.“
Ještě tedy jednou veliké díky, pane Fryaufe.
Na tiskové konferenci jsem zmínila, že u občerstvení, které bylo zdarma, byla umístěna schránka na
dobrovolný příspěvek. Vybralo se 1 101,- Kč a za tuto částku mám v úmyslu vysadit nový strom. Stalo se,
že některá média uvedla, že obec strom prodala. Obec strom nevlastnila, v závěru však obdržela finanční
dar. Částku použijeme na úpravu a výsadbu zeleně v obci. Jen ještě zbývá vymyslet, kam nový strom
vysadit. Zkuste nám poradit!
Lenka Peterková
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Psí radovánky v mateřské škole
Pro zpestření činností jsme si udělali v mateřské škole „Týden s domácími mazlíčky“, hlavně s pejsky. A
tak se ve školce malovalo, zpívalo, počítalo i recitovalo na toto téma. Děti mají moc rády plyšové hračky, a
proto se tentokrát ve školce pochlubily svými plyšovými pejsky. A že se jich sešlo malých i velkých.
Postavit boudu pro psa, připravit psí žrádlo, jít s pejskem na procházku, nebo zajít k veterináři. To byly
nejčastější náměty dětských her. Mile nás potěšily fotografie na téma Já a můj pes, které si děti přinesly
z domova. U tabule si pak děti povídaly o tom, co umí a jak se jmenuje právě jejich domácí mazlíček.
Nezapomněli jsme si připomenout, jak se chováme ke zvířatům, která neznáme. Děti jsme také důrazně
poučili, jak se chovat k cizím psům a jak se chovat, kdybychom potkali agresivního psa.
Pěkné chvíle si prožily děti nad knihou Karla Čapka „Povídání o pejskovi a kočičce“ nebo při pohádce
“Jak se pes Argo ztratil“. Pohádku zahrály paní učitelky při společném setkání dětí z naší a křivoklátské
školky. Děti uvítaly známé herce v podobě učitelek, které skvěle ztvárnily postavy v pohádkovém příběhu.
Děti měly při pohádce
možnost upevnit si své
znalosti
o
domácích
mazlíčcích, jejich způsobu
života i péči o ně.
Na vycházce nám udělal
radost tatínek Edíka, který
nám předvedl jejich velkého
psa hovawarta
a pověděl
zajímavosti ze psího života.
Do naší mateřské školy přišly
na návštěvu paní Jarmila
Pidrmanová a paní Marcela
Šímová, členky Základní
kynologické
organizace
v Novém Strašecí, se svými
čtyřnohými
kamarády,
vycvičenými a poslušnými
psíky. Předvedly ukázky
výcviku uvnitř mateřské školy i na zahradě. Děti obdivovaly Peruánského naháče, Bruselského grifonka,
Jorkšírského terriéra, Irského pšeničného terriéra i Německého ovčáka. Paní chovatelky předvedly skvěle
ukázku poslušnosti, aportování, práci s pachovou stopou i výcvik psa obranáře a stopaře. Při ukázce
canisterapie se děti dozvěděly, jak pozitivně pes působí na člověka i jaký je pomocník. Bylo to příjemné
dopoledne, kdy se děti potěšily, ale i poznaly něco nového. Až se nechtělo věřit, co čtyřnozí kamarádi
dokážou! Děkujeme paní Jarmile a paní Marcele za ochotu a čas, který našim dětem se svými psy
věnovaly.
A co my dospělí, jaký máme vztah ke zvířatům? Mnohdy bychom se mohli od nich lecčemu přiučit – lásce
i věrnosti. Psychologové potvrzují, že domácí mazlíčkové nejsou jen věrnými kamarády a společníky,
nýbrž přispívají k našemu fyzickému zdraví! Dokážou nás přijmout bez výhrad, vzájemný vztah nepodléhá
momentálním výkyvům nálad a je trvalý. O zvířátko se musíme starat, jsme za něho odpovědní. Vše nám
však vrací, blahodárně na nás působí jeho klid, který z něho vyzařuje. Při hraní se psem nebo kočkou se
zvyšuje produkce hormonu štěstí a odplavuje se stres. Vědci zjistili, že domácí mazlíčkové posilují náš
imunitní systém a přispívají k prevenci onemocnění. Pěstujme tedy společně pozitivní vztah ke zvířatům u
dětí už od raného věku!
M.Sv
Foto: archiv MŠ
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VÝLET DO PLANETÁRIA
Ve čtvrtek 23. listopadu jsme s paní učitelkou a paní vychovatelkou podnikli výlet do Prahy – do
Planetária. Co se nám tam líbilo nejvíc?
Kačka – „Líbila se mi padesátiminutová ukázka o vesmíru.“
Natka – „Líbilo se mi střídání dne a noci.“
Matouš – „Hezký bylo kino na stropě, ale mrzelo mě, že jsme tam byli jenom chviličku.“
Kuba – „Nejlepší bylo vozítko z Marsu, modul a skafandr.“
Vašek – „Mně se líbila výstava, kde jsme se mohli porozhlédnout a zatočit planetou.“
Své písemné vyjádření k výletu zakončila Nela slovy: „Výlet se povedl, všechno bylo super!!!“

žáci 4. a 5. třídy

OHLÉDNUTÍ
Každý tak trochu koncem roku bilancuje, ne jinak tomu bylo i v naší školní družině, kde jsme s dětmi
zavzpomínali, co vše jsme od září zažili.
Zde je malá ukázka naší práce:
- Výlet na dopravní hřiště a Emilovnu
- Svatováclavská pouť
- Atletický čtyřboj s ŠD Křivoklát
- Vojenský den
- Týdenní projekt Barevný podzim
- Drakiáda
- Pohádkový týden
- Indiánský desetiboj
- 34. ročník Lesního běhu
- Fotbalový turnaj Mc Donald´s cup
- Etické odpoledne Jsem laskavec
- Různé zábavné, sportovní a soutěžní pořady
- Ruční tvoření
V současné době probíhá Velká vánoční soutěž, čeká nás vánoční besídka s nadílkou a koncert ve
spolupráci s paní D. Pavlíčkovou. Hodně akcí již plánujeme na příští rok. Do toho Vám všem přejeme
spoustu pohody a zdraví.
OŠ
14

ZŠ a MŠ v Zahrádkách, Roztoky se zúčastnila několika projektů, za které obdržela diplomy
a cerifikáty. Bližší informace můžete nalézt na webových stránkách školy.
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ROK V LESE
Prosinec
Poslední
měsíc
roku
je
tu.
Nastává období tří
až čtyř měsíců,
kdy se les příliš
nemění. Období
spánku a čekání
na
novou
vegetační
dobu
však není u nás
tak dlouhé, jako
na horách, kde se
klidový
stav
protáhne ještě o
několik měsíců.
Poslední léta je
prosinec skoupý
na sníh a větší
mrazy. Vánoční
idyla zasněženého
tichého lesa se
vytrácí z našich myslí a musíme se smířit s realitou, že lesy budou o Vánocích zelené.
Na sklonku roku často vyslovujeme různá přání do dalších let. I já mám jedno osobní přání, a to aby si
křivoklátské lesy navždy zachovaly právě zelenou barvu a nevystřídala ji šedohnědá barva suchých stromů.
Těžební činnost
V letošním roce byla celková výše ročních těžeb poznamenaná několika rozsáhlými větrnými a hmyzími
kalamitami ve střední Evropě. Na tuto skutečnost reagovali hlavně LČR snížením úmyslných těžeb
v nezasažených oblastech. Na prosinec tedy zbyl jen malý podíl těchto těžeb a především pak zpracování
nahodilé těžby po poslední vichřici.
Pěstební činnost
Na konci roku, a mnohdy i v prvních měsících nového roku, se provádějí práce, na které není v rozjeté
sezóně čas. Jedná se především o likvidaci starých oplocenek a likvidaci ovazu stromů, aby dráty
nezarůstaly do ochráněných kmenů. Probíhá také prořezávání a čištění sítě lesních cest a vodotečí.
Výroba vánočních stromků v lesích je již v posledních letech na ústupu. Stromky z mnoha tuzemských i
zahraničních plantáží jsou velmi hezké a svojí cenou již konkurují tradiční výrobě stromků v lese. Se
změnou pěstebních postupů, kdy se vysazují mnohdy výrazně nižší počty než před třiceti lety, je každý
stromek v mladém věku v lese potřebný.
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Ochrana lesa
V zimních měsících lesníci provádějí průběžnou kontrolu lesa. Po opadu listí je do korun více vidět, což
umožní lepší posouzení jejich zdravotního stavu. Kromě toho je možné objevit i nová hnízda dravců a
dalších vzácných a zajímavých druhů. Při těžbách v dalších letech je pak možné tyto lokality ochránit.
Myslivost
Čas bez vysoké
sněhové pokrývky
a silných mrazů
vyhovuje
především zvěři,
která šetří energii
uloženou
v tukových
zásobách z léta a
podzimu.
Posledním dnem
roku končí doba
lovu u některých
druhů zvěře např.
zvěře
mufloní,
zvěře daňčí a srnčí.
Pokud tedy není již splněný plán odlovu, je nejvyšší čas na individuální i společný lov. Loví se i mezi
svátky. Dbejte tedy zvýšené opatrnosti při procházce lesem, nebo jízdou lesními komplexy. Můžete potkat
zvěř v pohybu i přes poledne.

Zajímavosti z přírody
Prosinec je prvním opravdovým zimním měsícem, i když v několika posledních letech má spíše podzimní
charakter. Příroda je ale na tvrdší zimu připravená. Zimní spáči už jsou ukrytí ve svých doupatech a změny
počasí venku jim příliš nevadí. Ostatní obyvatelé mají už od listopadu hustou zimní srst, která je i před
silnými mrazy dostatečně ochrání.
Stejně připravení na tvrdou zimu jsou i ptáci. Problémem pro ně může být pouze nedostatek potravních
zdrojů, ale i na to jsou připraveni. Jsou schopni určitou dobu strádat a žít z tukových zásob, anebo se
poměrně rychle přesunout do oblastí, kde ještě nejsou zdroje vyčerpané. V letošním roce je velká úroda
smrkových šišek – lesníci tomu říkají semenný rok – a semena smrku (i dalších jehličnatých dřevin)
dozrávají v zimních měsících a jsou hlavní potravou pěnkavovitého ptáka - křivky obecné. Křivka je
zajímavá tím, že dokáže využít bohaté úrody smrkových semen k zahnízdění a vyvedení mláďat i v tomto
extrémním zimním období. Překřížený zobáček je vynikajícím nástrojem pro vylupování semínek ze šišek.
Miroslav Pecha
Foto: archiv autora
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Vzpomínky na starý Karlov – II
Přinášíme další vzpomínky na Karlov, které sepsal bývalý učitel Vladimír Zuska…
„Když začaly pěkné letní vlahé večery a z posekané louky mezi školou a Famélií vonělo seno, sedávali
jsme na schodech před vchodem do bytové chodby. Často jsme tu i večeřeli, jindy třeba přišli na táčky z
ovčína, někdy i Komendovi z lihovaru, občas i správcovi s dětmi,“ pokračuje ve vzpomínkách na Karlov
svého dětství učitel Vladimír Zuska. „Po silnici od Placandy ke koblovskému lesu se procházela starší
děvčata a zpívala. Zpívala docela pěkně. A právě to podnítilo mého otce, aby zorganizoval pěvecký sbor.
Smíšený sbor měl brzy úspěšný ohlas nejen v Karlově. A od pěveckého sboru už byl jen krůček k dalším
zájmovým oborům. Z malých forem se nakonec zrodil docela dobrý ochotnický soubor s několika talenty.
Na své si přišla i hudba. Když otec začal nás osm chlapců vyučovat hře na housle, projevili zájem i někteří
starší chlapci, ze kterých nakonec vynikli dva – Ludvík Dlouhý a Jenda Hošek. Také tu byl mladý
Komenda, který již hrál výborně, a dobrým houslistou byl i student Adolf Breburda, syn hostinského. A tak
nenápadně vznikl soubor, nejprve jen houslový doplňovaný otcem hrou na harmonium. Ale postupně se
přidal pan Dlouhý, který si zopakoval hru na svůj starý C-klarinet. Otec si rychle zopakoval hru na basu,
kterou si Karlovští vypůjčili z Křivoklátu. Velitel oddílu invalidů – legionářů ubytovaných na zámku
Leontýn, nadporučík Pospíšil hrál docela pěkně na violoncello. To zapůjčil zbečenský učitel Josef Pihrt.
Uplatnily se skladby, které měl otec již dříve rozepsané pro sextet, a byly mezi nimi i hodnotné skladby
koncertního žánru. A tak bylo v karlovské škole zejména v zimním období po celý týden živo.
V příjemně vyhřáté třídě se tři večery v týdnu věnovaly zpěvu a divadelním výstupům, čtvrtek pravidelně
patřil hudebnímu kroužku. První housle hráli J. Komenda a A. Breburda, první klarinet jeho otec, druhé
housle J. Hošek, cello npor. Pospíšil a basu můj otec. Když pak se objevil nový mladý strojník z lihovaru
Véna Trousil s trombónem, který ovládal docela pěkně a dá se říci jemně, přesedlal Jenda Hošek na part
trubky, avšak hraný na housle a k „sekundahouslím“ jsme jako noví vyučenci zasedli já s Karlem
Dlouhým. Veřejně jsme účinkovali několikrát na „večírcích“ uspořádaných buď k nějaké oslavě (Husova
památka, Karel Havlíček, Masaryk), nebo jen tak pro pobavení sousedské, což bylo obyčejně zpestřeno
nějakým výstupem. Také jsme hráli při Mikulášské, to jsme ovšem museli já a Karel Dlouhých jít po
programu domů, protože pak pokračovala taneční zábava. A tehdy si vyzkoušel úspěšně mistr Radikovský
své bubny, které si k tomu sám vyrobil z mosazných plechů. Na kůži padlo za oběť jedno tele, která se
však jinak v Karlově nezabíjela.
Z legionářů ubytovaných v zámku Leontýn se také dva věnovali tělovýchově a společně s Maruškou
Komendovou tu založili žákovskou pobočku Sokola pod patronací jednoty v Nižboru. A tak naše dvě
chlapecká družstva cvičili J. Plechatý a V. Tittl, podle počasí buď na školním tělocvičném prostranství, kde
bylo i nářadí (bradla, hrazda, šplhadla a žebřík), nebo ve volné části krmníku, kde uskladněná sláma
zabírala jen asi třetinu prostoru. Dívčí družstvo si
Maruška Komendová brala za špatného počasí do
právě volného „domečku“ v lihovaru. Ten byl už
dlouho prázdný – posledními jeho obyvateli byli ruští
zajatci za války.
Rok 1923 pravděpodobně znamenal konec kulturního
života v Karlově. Odešli legionáři, odstěhoval se mladý
Komenda i Ludvík Dlouhý, odešel Jenda Hošek za
nevěstou, v srpnu jsme se odstěhovali i my do Petrovic.
A rýsovala se neúprosně parcelace Karlova,“ píše ve
svých zápiscích emeritní učitel Vladimír Zuska.
(Dokončení příště)
Podle Vladimíra Zusky zpracoval Tomáš Bednařík
Popiska:
Hostinec Na Placandě ve 20. letech minulého století. Foto archiv autora
18

Tabulky po podzimu:

A-tým - III. třída
Poř

Tým

1.

Lubná

2.

Pustověty

3.

B-tým - Pralesní liga

P P
Body Skore
+ 11 11 0 0 0 0 33 48:12

Záp V R P

Poř

Tým

Záp V R P

1.

Petrohrad

10

7 2 1

P P
Body Skore
+ 2 0 25
49:28

11 10 0 1 0 0

30

32:13

2.

TJ Roztoky B

10

8 0 2 0 0

24

29:13

TJ Roztoky
A

11

5 4 2 2 2

21

24:20

3.

Jesenice B

10

6 3 1

1 2

19

36:23

4.

Řevničov

11

7 0 4 0 0

21

33:32

4.

Senomaty B

10

5 2 3

2 0

19

31:22

5.

Sýkořice

11

5 3 3 0 3

18

17:16

5.

Srbeč

10

5 4 1

2 2

17

38:25

6.

Janov

11

5 1 5 1 0

17

22:14

6.

M. Žehrovice

10

5 3 2

2 1

17

25:19

7.

Chrášťany

11

5 1 5 1 0

17

34:27

7.

Ruda

10

5 0 5

0 0

15

22:22

8.

Oráčov

11

3 1 7 1 0

11

21:41

8.

Kolešovice B

10

4 1 5

0 1

13

21:25

9.

Pavlíkov

11

2 2 7 2 0

10

25:30

9.

Kněževes B

10

3 1 6

0 1

10

24:31

10.

Branov

11

3 1 7 0 1

10

24:31

10.

Kounov

10

2 0 8

0 0

6

11:52

11.

Šanov

11

2 0 8 0 0

6

10:30

11.

Panoší Újezd

10

0 0 10 0 0

0

18:44

12.

Čistá

11

1 1 9 0 1

4

15:39

Ml. žáci - okresní přebor
Poř
1.

Tým
SK Rakovník
B
FK Hředle

Záp V R P

St. přípravka - okresní přebor

P P
Body Skore
+ -

Poř

Tým

Záp V R P

P P
Body Skore
+ -

9

8 1 0 1 0

26

41:14

1

SKP Rakovník S

14 14 0 0

0 0

42

166:13

9

6 3 0 1 2

22

50:10

2

SKP Rakovník O

14 12 0 2

0 0

36

117:48

TJ Roztoky
Nové
Strašecí

9

6 1 2 0 1

20

81:21

3

SKP Rakovník M

14 10 0 4

0 0

30

85:42

9

4 2 3 2 0

16

47:25

4

Tn. Rakovník A

11

9 1 1

0 0

28

124:29

5.

SK Lány

9

5 0 4 0 0

15

61:30

5

14

9 0 5

0 0

27

129:81

6.

So. Mšec

9

4 1 4 1 0

13

43:41

6

So. Nové
Strašecí
Tn. Rakovník B

14

8 0 6

1 1

24

69:71

7.

9

3 4 2 1 3

11

41:31

7

SK Lišany

14

8 0 6

0 0

24

69:66

9

2 2 5 1 1

9

33:38

8

Sp. Řevničov

13

7 0 6

0 0

21

106:98

9.

FK Kněževes
FC 05
Zavidov
Sp. Lužná

9

1 0 8 0 0

3

41:76

9

TJ Roztoky

14

6 0 8

0 1

19

115:87

10.

TJ Slabce

9

0 0 9 0 0

0

2:154

10
11

SK Senomaty
FC Jesenice

14
14

6 1 7
6 0 8

1 0
0 0

18
18

78:81

12
13

TJ Šanov
Sj. Chrášťany

14
13

2 1 11 0 0
2 1 10 0 0

7
7

14

ČL Kolešovice

14

1 0 13 0 0

3

59:142
32:175
29:165

15

FK Rakovník

13

0 0 13 0 0

0

3:177

2.
3.
4.

8.

19

86:126
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Rozšiřuje prodejna:
COOP - Zahrádky (nad sídlištěm)

2017 - XXIV. ročník
Cena 5,- Kč
Vyšlo 18.12.2017
Foto na titulní straně:
Lenka Peterková

