OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU ROZTOKY

Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni, bude pěkná pšenice i žito.

lidová pranostika

Masopustní veselí
Letošní zima nás už dosti potrápila, nebo možná i potěšila? Děti po delší pauze viděly sníh, užily si
sáňkování, bobování, stavění sněhuláků a bruslení. Na zamrzlé rybníky je rádi doprovodili i dospělí, aby
oprášili své bruslařské umění a hokej na přírodní zamrzlé ploše. Na okna vytvářel mráz pozoruhodné
obrazce, které i při nejlepší vůli odolávaly škrabkám na jejich odstranění. Pokud se vám podařilo konečně
přes skla auta řádně vidět, nastal další adrenalin v podobě jízdy na ledu, protože ne všechny silnice a cesty
naši silničáři objevili, navštívili a udržovali. Například taková jízda v Křivoklátě kolem hradu se stala
bojem kdo z koho…Nejedno vozidlo mělo potíže vyhrát a vyšplhat se až na vrchol bez ztráty kytičky, tedy
vlastně spíš plechu  Patříte mezi šťastlivce, kteří to dokázali? Nebo naopak potřebujete nějakou náplast
na bolístku? Zkuste s námi vyrazit na masopustní průvod, tentokrát 25. 2. do Křivoklátu. Sraz je ve 14:00
u rybníka na Amalíně. Společně se pobavíme, poslechneme veselou hudbu, zahřejeme se tancem,
zasmějeme se nad scénkami, maškarami a karnevalovou atmosférou a přeneseme se do tak trochu jiného
světa. Aspoň na chvíli. Děti budou mít zážitek a trocha čerstvého vzduchu udělá dobře všem.
Začátek masopustu se datuje na 6. ledna o svátku Tří králů a vrcholí o masopustním pondělí a úterý,
čtyřicet dní před svátky velikonočními. Průvod masek obvykle chodí obcí, či městem, veselí se, raduje se,
hoduje a popíjí, předvádí scénky a večer může pokračovat masopustní zábavou. Posledním dnem tohoto
období je Škaredá, neboli Popeleční, středa. Na tu se váže pranostika: Jaké je počasí o Popeleční středě,
takové se drží celý rok. Budeme tedy doufat, že k nám letos bude příznivá, protože jsme letos vymrzli až
moc. Masopustní dny trvají až do doby, kdy končí nadvláda zimy a jaro je za dveřmi. Masopust, nebo jinak
i fašank, ukončoval zimní zábavy a také hospodářský rok. Lidé se začali připravovat na rok nový, na jaro.
Je to svátek pohyblivý, nemá pevně stanovený datum a jeho začátek je vázán na svátky velikonoční. První
písemné zprávy o karnevalovém veselí jsou známy již ze 13. století. Tradiční masopustní maškarou je
medvěd, obvykle vedený na řetězu medvědářem, kůň (nebo také klibna), žid s rancem přehozeným přes
rameno, či pytlem, bába s nůší, nevěsta, šašek, kominík, nejrůznější masky zvířat, řemeslníků,
uniformovaných postav…Záběr je široký a fantazii se meze nekladou. A za co půjdete vy? Jen sami za
sebe? I to se počítá.  Nedílnou součástí masopustu je jídlo a pití, aby lidé nabrali dostatek sil na postní
období. Na zahřátí a trávení kořalka, pro mlsnou pusu koblihy, zabíjačkové laskominy pro „masožrouty“,
klobásky, slanina, jen se neupejpejte a dejte si, na co máte chuť. Doba hojnosti končila o Popeleční středě.
Posledním masopustním jídlem byly mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena
kořalka. Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice,
pečené brambory, jak uvádějí internetové zdroje. V minulosti se v období masopustu konalo velké
množství svateb, protože ve spížích byla hojnost zásob a lidé věřili, že sňatky uzavřené v době masopustu
budou šťastné a dlouho vydrží. Taková svatba pak na větších statcích trvala klidně i několik dnů.
Masopust končil přesně o půlnoci, kdy ponocný zatroubil na roh. Často se ještě pochovala basa, ať už
skutečná nebo jako figurína, která se na nosítkách vynesla ven a pohřbila na znamení, že si na ni v
následujících týdnech nikdo nezahraje. Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc,
objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě. Tím skončil čas masopustního veselí a
nastalo období půstu, které trvalo dlouhých 40 dnů. Věřící se během něho měli připravovat na největší
křesťanský svátek - Velikonoce. (zdroj http://www.masopustnitrhy.cz/o-masopustu)
Už se těším, až s dětmi vyrazíme, i loni jsme si to moc užili a možná si doma upečeme i koblihy, abychom
si osladili dlouhou zimu. Nachystáme teplé oblečení, dobrou náladu a hurá do průvodu!
-IV-

2

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
autobaterie, zbytky barev, zářivky…), tříděný
odpad ( papír, sklo, plasty, železo),
kompostovatelný odpad (tráva, listí), uhynulá
domácí zvířata (ta patří do kafilérní stanice),
běžný komunální odpad, stavební suť a kameny

ítání občánků.
Pokud máte děťátko narozené v roce 2015 a
2016, případně již nyní v roce 2017, nebyli
jste na vítání občánků v roce 2015 a máte zájem
zúčastnit se přivítání miminka jako občánka
Roztok, vyzvedněte si, prosím, přihlášku
v kanceláři obecního úřadu Roztoky. Termín
bude upřesněn, jednalo by se pravděpodobně o
měsíc duben po Velikonocích. Pokud nebudete
mít vyplněnou přihlášku nejpozději do 20.3.2017,
nebudeme Vám moci zaslat pozvánku.

V

Kam s odpadem? - do sběrných dvorů (zřízeny
ve větších městech, možno odvézt celoročně), do
kontejnerů na velkoobjemový odpad (na
vesnicích organizuje tento sběr obec, obvykle 2 x
ročně – na jaře a na podzim

voz nebezpečného odpadu.
Svoz nebezpečného odpadu bude v termínu
22.4.2017 – sobota –Roztoky – příjezd 12:10
– odjezd 12:25

S

kustická zkouška.
Ve středu 1.3.2017 ve 12:00 hod bude
provedena akustická zkouška poplachové sirény
v obci. Siréna se rozezní na 140 sekund. Je
napojena na jednotný systém varování
obyvatelstva a její spuštění je prováděno
z Kladna.

A

Co je nebezpečný odpad? :
Znečištěné obaly ( prázdné obaly od barev,
ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.),
odpadní barvy ( zbytky barev, laků, lepidel,
těsnících materiálů), absorpční činidla (čistící
tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice,
znečištěné hadry), motorové a ostatní oleje,
olejové filtry.
Pneumatiky (osobní, nákladové, traktorové).
Použité elektrozařízení (malé spotřebiče
(vysavače, žehličky, fény, holící strojky, pily,
vrtačky, TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy,
telefony,
fotoaparáty,
přehrávače),velké
spotřebiče (pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné
trouby,
el.
sporáky),
chladící
zařízení
(chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky),
ostatní ( olověné akumulátory, zářivky –
trubicové, výbojky, úsporné zářivky)
NE – běžné, reflektorové a halogenové žárovky

onáška obědů – oprava.
Na základě upozornění paní Evy
Bednaříkové
–
pečovatelky,
opravujeme
informaci ohledně částky za donášku obědů.
V minulém zápisu bylo uveřejněno, že částka za
donášku obědů je 10,-- Kč, což bylo chybně.
Částka za donášku obědů činí 15,-- Kč. Za
mylnou informaci se omlouváme.

D

Z

ápis
č.
27
z veřejného
zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného
dne 9.2.2017 v budově Obecního úřadu
Roztoky.

Co patří mezi velkoobjemový odpad? :
Starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy),
podlahové krytiny (koberce, linolea), sanitární
keramika (umyvadla, vany, toalety), ostatní (lyže,
kola, velká zrcadla, matrace)

Přítomní zastupitelé: Ing. Lenka Peterková,
Roman Texl, Jiří Prokůpek, Martin Mikovec, Ing.
Vladimír Melč, Mgr. Tomáš Vostatek, Pavel
Procházka
Omluven(a): Hana Číhařová, Antonín Ježek
Počet přítomných občanů: 5
Ověřovatelé zápisu: Jiří Prokůpek, Pavel Procházka

Co nepatří mezi velkoobjemový odpad? :
Veškerý nebezpečný odpad (lednice, televizory,
počítačové monitory, zářivky a výbojky,
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1.

nepřipouští diskusi, když na pozvánce nebyl tento
bod zařazen. Starostka požádala pan ing. Melče,
ať tedy navrhne tento bod zařadit. Sdělila, že bod
z programu byl omylem opomenut. Opakovaně
požádala pana ing. Melče o návrh zařazení bodu
diskuze do programu. Nakonec navrhl pan Texl
přidat bod diskuze do programu jednání. Po
projednání bylo přistoupeno k hlasování o
programu v pozměněném znění. Bod 10. Diskuze,
11. Usnesení a závěr

Zahájení

Zasedání zahájila starostka obce Ing. Lenka
Peterková v 17:00 hod. a řídila další průběh
jednání. V úvodu přivítala všechny přítomné a
konstatovala, že je přítomno 7 z 9 členů
zastupitelstva, a že zastupitelstvo je usnášení
schopné. 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.

Usnesení č. 1 – 9/2/2017 - Zastupitelstvo obce
Roztoky po projednání schvaluje program
jednání v pozměněném návrhu s bodem
diskuze.

Starostka upozornila, že z jednání je pořizován
zvukový záznam jako podklad pro tvorbu zápisu.
Poté přítomné seznámila s programem, který byl
zveřejněn na pozvánce.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
se 0

Program jednání:
1.
Zahájení, schválení programu jednání
2.
Volba návrhové komise a určení
ověřovatelů zápisu
3.
Podněty a náměty občanů
4.
Kotelna – schválení způsobu provozu
kotelny
5.
Schválení smluv
5.1. – dodatek smlouvy k dotaci pro
pečovatelskou službu
5.2. – veřejnoprávní smlouvy na dotaci pro rok
2017 pro TJ Roztoky
5.3. – nájemní smlouva na pozemek pro vodní
zdroj Beraník s Lesy ČR,s.p.
5.4. – smlouva o správě webových stránek se
společností Galileo Corporation, s.r.o.
5.5. – smlouva na zřízení věcného břemene se
společností ČEZ
6.
Schválení účetní závěrky ZŠ a převodu
hospodářského výsledku
7.
Projednání změn v odměňování zastupitelů
8.
Oprava rozpočtu
9.
Různé
10.
Usnesení a závěr

1.

Zdržel

Usnesení bylo schváleno.
2.
Volba návrhové komise a určení
ověřovatelů
2.1. Dle jednacího řádu obce Roztoky starostka
vyzvala zastupitele k volbě návrhové komise. Do
návrhové komise byli starostkou navrženi pan
Martin Mikovec, Mgr. Tomáš Vostatek a pan
Roman Texl.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a
bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na
usnesení.
Usnesení č. 2.1–9/2/2017 - Zastupitelstvo obce
Roztoky volí návrhovou komisi ve složení pan
Martin Mikovec, Mgr. Tomáš Vostatek, a pan
Roman Texl.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
2.2. Starostka navrhla, aby ověřovateli zápisu byli
pan Jiří Prokůpek a pan Pavel Procházka a dala
hlasovat o návrhu na usnesení.

Zahájení, schválení programu jednání

Usnesení č. 2. 2. – 9/2/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky určuje ověřovateli zápisu pana
Jiřího Prokůpka a pana Pavla Procházku.

K návrhu programu byla vznesena připomínka
ing. Melče, kdy se dotazoval, od kdy obec
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dodávku tepla a tato společnost si od obce
pronajme kotelnu a rozvody a zajistí výrobu a
dodávky tepla. Obec pak pro své obecní budovy
vypíše koncesní řízení na dodávky tepla.
Proběhne koncesní řízení na pronájem budovy
kotelny a na rozvody.
Vzhledem k nařízení vlády, kdy od 1. 1. 2018
bude muset tepelné zařízení splňovat nařízené
emisní limity, předpokládá se investice v rozsahu
7-10 mil. Kč do nového zařízení.
Výběr společnosti pak proběhne formou
koncesního řízení. O možné spolupráci obec
jednala se dvěma společnostmi, které nabídly své
služby.
Na základě poznatků a zkušeností a po
zhodnocení možností právním zástupcem obce
navrhla, aby obec zadala zpracování zadávací
dokumentace pro koncesní řízení, které bude na
dobu přibližně 6 let a nepřesáhne částku obratu 20
mil. Kč.
Usnesení č. 4 – 9/2/2017 – Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje zadat koncesi malého
rozsahu na výrobu a dodávky tepelné energie
(provoz soustavy zásobování teplem).

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
3.
Podněty a náměty občanů
Pan Rajtr upozornil, že v místě jeho bydliště a
v Chaloupkách není slyšet pravidelná zkouška
sirén ani obecní rozhlas. Starostka uvedla, že
siréna je spouštěna dálkově přes varovný systém
vždy 1. středu v měsíci, je umístěna na budově
obecního úřadu a rozhlas v místě nové zástavby
není umístěn. Sdělila, že připomínku prověří a
bude řešit.
Pan Bulant se dotazoval, proč v zápise není
uvedeno celé jméno člověka, který má nějaký
dotaz nebo připomínku. Starostka odpověděla, že
se jedná o anonymizaci údajů dle zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Uvedla,
že jména zastupitelů zveřejněna mohou být. Na
dotaz starostky, zda panu Bulantovi nevadí, že
jeho jméno bude zveřejněno v zápisu, odpověděl,
že souhlasí s uveřejněním svého jména.
4.
Kotelna – schválení způsobu provozu
kotelny
Starostka informovala, že dnem 31. 5. 2017 končí
pronájem současného provozovatele kotelny na
sídlišti, z toho důvodu proběhla v minulém týdnu
veřejná schůzka se zástupci společenství
vlastníků. Na základě předložených návrhů
možné spolupráce se zájemci o provoz kotelny a
možného způsobu přechodu a výběru nového
provozovatele kotelny byly navrženy dvě
varianty.
A – založení obecní společnosti s ručením
omezeným, která bude mít licenci na rozvod
tepelné energie, obec by tak musela získat licenci
od ERU (Energetického regulačního úřadu),
musela by si zajistit odpovědnou osobu, která má
praxi v podnikání s tepelným hospodářstvím.
Z pohledu obce je varianta náročná na
administrativu, kotelna by byla pronajata
soukromé společnosti, která by měla licenci na
výrobu tepla
B – obec si zajistí formou výběrového řízení
soukromou společnost, která pro ni zajistí

Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 1 (Melč)
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
5.
Schválení smluv
5.1. Dodatek
smlouvy
pečovatelskou službu

k

dotaci

pro

Starostka uvedla, že tak jako loni i letos je třeba
schválit dodatek veřejnoprávní smlouvy pro
Okresní pečovatelskou službu Nové Strašecí. Pro
letošní rok je v dodatku smlouvy požadována
dotace ve výši 88.000,- Kč. Uvedla, že návrh
dodatku zastupitelé obdrželi a seznámili se s ním.
Za loňský rok byl vyúčtován nedoplatek ve výši
1.833,- Kč. V současnosti je v péči 8 seniorů.
Usnesení č. 5.1 – 9/2/2017 – Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje finanční dotaci ve výši
88.000,- Kč na rok 2017 pro Okresní
pečovatelskou službu Nové Strašecí o.p.s., IČO
27641163. Dotace bude poskytnuta na základě
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dodatku č. 10 ke smlouvě o poskytnutí dotace
na pečovatelskou službu ze dne 15. 2. 2007 ve
čtyřech splátkách po 22.000,- Kč/čtvrtletí. Na
základě předloženého vyúčtování za rok 2017
bude nevyčerpaná částka vrácena nebo bude
zaplacen nedoplatek za poskytované služby.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
se 0

Usnesení č. 5.3 – 9/2/2017 – Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje smlouvu o nájmu č. 451 dle
předloženého návrhu s Lesy České republiky,
s.p., IČO 42196451 na pronájem pozemku p.č.
311/2 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu pro vodní
zdroj Beraník včetně ochranného pásma.
Návrh smlouvy je součástí zápisu.

Zdržel

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
se 0

Usnesení bylo schváleno.

Usnesení bylo schváleno

5.2. Veřejnoprávní smlouva na dotaci pro rok
2017 pro TJ Roztoky
Starostka připomněla, že na jednání zastupitelstva
obce dne 15. 11. 2016 byla schválena dotace pro
rok 2017 pro TJ Roztoky. Ve výši 267.000,- Kč. I
letos se musí schválit znění VPS, proto ji
zastupitelé obdrželi v materiálech.
K návrhu smlouvy nebyly vzneseny žádné
připomínky a bylo přistoupeno k hlasování.

5.4. Smlouva o správě webových stránek se
společností Galileo Corporation, s.r.o.
Další projednávanou smlouvou byla smlouva,
kterou předložila Společnost Galileo Corporation,
s.r.o. o provozu internetových stránek obce. Do
loňského roku byla služba zajišťována přes
SMOR. Zastupitelé opět návrh smlouvy obdrželi
v materiálech. Služba bude poskytována za částku
10.050,- Kč + DPH. Na dobu neurčitou.
Na dotaz přítomných obyvatel bylo upřesněno, že
se jedná o částku za rok. K návrhu smlouvy
nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo
přistoupeno k hlasování o jejím schválení.

Usnesení č. 5.2 – 9/2/2017 – Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje veřejnoprávní smlouvu dle
předloženého návrhu s TJ Roztoky, z.s., IČO
47012676 na poskytnutí neinvestiční dotace
pro rok 2017 ve výši 267 000,-Kč. Návrh
smlouvy je součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
se 0

Zdržel

Usnesení č. 5.4 – 9/2/2017 – Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje smlouvu o provozu
internetových stránek dle předloženého
návrhu se společností Galileo Corporation
s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov,
IČO 25448714 za částku celkem 10.050,- Kč +
DPH. Návrh smlouvy je součástí zápisu.

Zdržel

Usnesení bylo schváleno.
5.3 Nájemní smlouva na pozemek pro vodní
zdroj Beraník s Lesy ČR, s.p.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
se 0

Starostka informovala, že Státní podnik Lesy ČR,
s.p. předložil novou smlouvu na pronájem
pozemku, na kterém se nachází vodní zdroj
zásobující obec pitnou vodou. Stávající nájemní
smlouva skončila 31. 12. 2016. Nová smlouva
byla předložena v souvislosti se změnou
občanského zákoníku a změn pravidel pro
pronájmy. V návrhu je doba pronájmu na 5 let a
cena 5/m2/rok.
Starostka upozornila, že ve smlouvě je nepřesně
uvedena částka za pronájem, jedná se pouze o
chybu v textu.

Zdržel

Usnesení bylo schváleno
5.5. Smlouva o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ
Starostka sdělila, že společnost ČEZ Distribuce,
a.s. předložila smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti k pozemkům 187/11 a
187/19 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu. Věcné
břemeno je vyznačeno geometrickým plánem.
Upozornila, že se jedná o úplatné věcné břemeno.
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Starostka předala zastupitelům k nahlédnutí
geometrický plán, který nebyl součástí
předloženého návrhu smlouvy, a poté bylo
přistoupeno k hlasování.

organizací) za rok 2016 a schvaluje převedení
hospodářského výsledku ve výši 158.417,58 Kč
do rezervního fondu ZŠ a MŠ v Zahrádkách
Roztoky.

Usnesení č. 5.5 – 9/2/2017 – Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti IV-12-6016187/VB/1
Roztoky č.p. 182 – vedení kNN č.p. 175-156 dle
předloženého návrhu se společností ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupenou společností
Elektromont Matějka, a.s. IČO 25732633.
Návrh smlouvy je součástí zápisu.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
se 0

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
se 0

Usnesení bylo schváleno.
6.2. Dodatek ke stanovení závazných ukazatelů
pro PO ZŠ a MŠ Roztoky
Připomněla, že v loňském roce zastupitelstvo
schválilo zaslání částky neinvestičního příspěvku
pro druhé pololetí jednou částkou ve výši
150.000,- Kč. Uvedla, že tento způsob
financování se osvědčil, proto navrhla, jeho
pokračování. Poté bylo přistoupeno k hlasování o
návrhu na usnesení.

Zdržel

Usnesení bylo schváleno
6.

Zdržel

Schválení účetní uzávěrky ZŠ a převodu
hospodářského výsledku

Usnesení č. 6.2 – 9/2/2017 – Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje dodatek ke stanovení
závazných ukazatelů pro příspěvkovou
organizaci ZŠ a MŠ Roztoky, V Zahrádkách
tak, že příspěvek 300.000,- Kč bude vyplácen
ve dvou splátkách po 150.000,- Kč v měsíci
lednu a červenci daného roku.

6.1. Žádost o převod hospodářského výsledku
Starostka sdělila že, příspěvková organizace ZŠ a
MŠ, V Zahrádkách, Roztoky předložila účetní
závěrku za rok 2016. Součástí účetní závěrky jsou
dokumenty: Rozvaha příspěvkové organizace,
Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace a
Příloha organizačních složek státu územních
samosprávných
celků
a
příspěvkových
organizací. Škola hospodařila v roce 2016 v rámci
hlavní činnosti se ziskem 158.417,58 Kč. Pokud
bude schválena roční uzávěrka, ředitelka školy
požádala o schválení převodu výsledku
hospodaření do rezervního fondu příspěvkové
organizace a jeho využití pro obnovu vybavení
tříd ZŠ a MŠ, vybavení kuchyně a potřebné
opravy ve všech objektech školy. Dokumenty
předložila zastupitelům k nahlédnutí. K účetní
uzávěrce nebyly vzneseny žádné připomínky,
proto bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
se 0

Zdržel

Usnesení bylo schváleno
7.

Projednání změn v odměňování
zastupitelů

Starostka upozornila, že od 1. 1. 2017 došlo ke
změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb. jímž se
stanovují měsíční odměny poskytované členům
zastupitelstev obcí.
Navrhla upravit výši odměn zastupitelů na spodní
hranici dle metodického doporučení MVČR
takto:
Neuvolněný místostarosta: 9.500,- Kč/ měsíčně

Usnesení č. 6.1 – 9/2/2017 - Zastupitelstvo obce
Roztoky po projednání schvaluje účetní
závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Roztoky (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha
organizačních složek státu, územních
samosprávních celků a příspěvkových

Neuvolněný předseda výboru zastupitelstva:
1.242,- Kč/ měsíčně
Neuvolněný člen výboru zastupitelstva: 976,- Kč/
měsíčně
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Neuvolněný člen zastupitelstva: 399,- Kč/
měsíčně

9.
Různé
9.1. Odkoupení stolů a židlí z restaurace „u
Křížku“
Starostka připomněla, že na zasedání 13. 12. 2016
zastupitelé vyzvali pana Ing. Melče k předložení
čestného prohlášení, které jednoznačně prokáže,
kdo je majitelem stolů, židlí a kuchyňské linky
v hospodě.
Starostka přečetla čestné prohlášení Ing. Melče,
které podepsal on i pan Mazúr, ve kterém je
uvedeno, že 7 ks stolů velkých, 7 ks stolů malých,
70 ks židlí typu „Pisa“ a 1 ks kuchyňské pultové
linky je v osobním vlastnictví pana ing. Melče.
Při kontrole bylo zjištěno, že v hospodě je pouze
58ks židlí. Pan Mikovec uvedl, že několik židlí je
připraveno k opravě v hasičárně. Další židle byly
nejspíš zničeny.

Usnesení č. 7 – 9/2/2017 – Zastupitelstvo obce
Roztoky stanovuje měsíční odměnu za výkon
funkce neuvolněného místostarosty obce ve
výši 9.500,- Kč, neuvolněného předsedy výboru
zastupitelstva ve výši 1.242,- Kč, neuvolněného
člena výboru zastupitelstva ve výši 976,- Kč a
neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 399,Kč počínaje dnem 9. 2. 2017.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0
se 1 (Ing. Melč)

Zdržel

Usnesení bylo schváleno.
8. Oprava rozpočtu na rok 2017
Zastupitelstvo Obce Roztoky na svém zasedání
dne 13. 12. 2016 usnesením č. 5 – 13/12/2016
schválilo rozpočet na rok 2017. Starostka
informovala přítomné, že jsou v něm však použity
i rozpočtové položky, které byly aktualizací
rozpočtové vyhlášky, která vyšla až na konci roku
2016 zrušeny, nebo nahrazeny položkami jinými.
Z tohoto důvodu je nutno opravit rozpočet.
Upozornila, že nejde o rozpočtovou změnu, mění
se pouze číslo položky, objem na ní se nemění.

Starostka vyzvala zastupitele k navržení kupní
ceny za tento majetek. Pan Texl navrhl částku
41.450,- Kč v souladu s usnesením, které bylo
schváleno při nabídce odmazání dluhu za byt pro
pana Mazúra. O tomto návrhu bylo hlasováno.
Usnesení č. 9.1.1 – 9/2/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje odkup 7 ks stolů
velkých, 7 ks stolů malých, 58 ks židlí typu
„Pisa“ a 1 ks kuchyňské pultové linky od pana
Ing. Vladimíra Melče, bytem Roztoky 228, 270
23 Křivoklát za cenu 41.450,- Kč.

Oprava rozpočtu:
Položka 1351 – odvod z loterií se opravuje na
položku 1382 – zrušený odvod z loterií
Položka 1355 – odvod z VHP se opravuje na
položku 1383 – zrušený odvod z VHP
Usnesení č. 8 – 9/2/2017 - Zastupitelstvo obce
Roztoky bere na vědomí opravu rozpočtu pro
rok 2017 v položkách 1351 a 1355.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti
se 0

Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdržel se 2 (Ing. Peterková, Prokůpek)
Usnesení bylo schváleno.
Dále bylo přistoupeno k hlasování o znění kupní
smlouvy.

Zdržel

Usnesení č. 9.1.2 – 9/2/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje kupní smlouvu na
odkup 7ks stolů velkých, 7ks stolů malých,
58ks židlí typu „Pisa“ a 1ks kuchyňské pultové
linky od pana Ing. Vladimíra Melče, bytem
Roztoky 228, 270 23 Křivoklát za cenu 41.450,Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.

Usnesení nebylo schváleno.
Starostka dále informovala o stavech bankovních
účtů k 8. 2. 2017
ČS

9.117.478,99 Kč

ČNB 3.701.636,00 Kč
8

Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdržel se 2 (Ing. Peterková, Prokůpek)
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení bylo schváleno.
9.3. Kampaň „Vlajka pro Tibet“
Prostřednictvím kampaně se připomene 58.
výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci
Tibetu, které bylo násilně potlačeno armádou
ČLR a v jehož důsledku zemřel téměř milion
Tibeťanů. I letos se naše obec dne 10. března do
kampaně zapojí formou vyvěšení tibetské vlajky
na budově úřadu.

9.2. Schválení oddlužení dlužníka
Na zasedání 18. 11. 2016 se zastupitelstvo
zabývalo návrhem na oddlužení pana Mazúra.
Souhlas k jeho oddlužení zastupitelstvo nedalo.
Starostka informovala zastupitele o jednání
s insolvenčním správcem pana Mazúra, který jí
sdělil, že pan Mazúr podal návrh na oddlužení ke
Krajskému soudu v Plzni. Soud vyzval dlužníka
k předložení povolení věřitelů k oddlužení.
Souhlas podali již Oborová zdravotní pojišťovna
a Budějovický Budvar, aby soud oddlužení
povolil, musí předložit povolení i obec Roztoky.
Vzhledem k tomu, že pan Mazúr soudu doložil
své příjmy ve výši, ve které bude schopen do 5 let
své dluhy splatit, je třeba, aby obec podala žádost
k uplatnění pohledávky, a doložit i souhlas
s oddlužením pana Mazúra. Pokud zastupitelstvo
bude souhlasit s oddlužením, soud jeho oddlužení
povolí a po přihlášení se o pohledávku
insolvenční správce rozhodne o míře a způsobu
umořování pohledávky jednotlivých věřitelů.
Pokud by soud oddlužení nepovolil, proběhne
běžné exekuční řízení. Vzhledem k tomu, že
exekuční příkaz již podali OZP i Budějovický
Budvar, byla by obec až třetí v pořadí a ke
splacení dluhu by nemuselo dojít. Dluh má pan
Mazúr i za nesplácení úvěru u BNP Paribas
Personal Finance. Dluh však u této společnosti
není z podnikatelské
činnosti.
V průběhu
projednávání tohoto bodu starostka znovu
telefonicky oslovila insolvenčního správce, který
postup insolvenčního řízení znovu vysvětlil a
objasnil dotazy přítomných. Poté bylo
přistoupeno k hlasování o návrhu.

9.4. Oprava údaje o výši částky za donášku
obědů v rámci pečovatelské služby
V zápisu ze 13. 12. 2016 a tím i v Roztockých
listech byl nepřesně uveden údaj o výši platby za
donášku obědů paní pečovatelkou. Za donášku se
účtuje 15,- Kč na místo uvedených 10,- Kč. Za
uvedenou nepřesnost se omlouváme.
9.5. Masopust 25.2
Starostka informovala, že masopust v letošním
roce proběhne dne 25. 2. 2017 od 14:00 hod. na
Křivoklátě, všichni jsou srdečně zváni.
9.6. Máje 13.5.
Starostka dále pozvala všechny na Staročeské
máje, které se budou konat dne 13. 5. 2017 od
14:00 hod, kdy začíná průvod obcí. Večer budou
Máje pokračovat zábavou v hotelu Roztoky.
9.7 Svoz nebezpečného odpadu – 22.4.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 22. 4.
2017. Svoz nebezpečného odpadu provádí
svozová firma a je třeba dodržet čas, kdy budou
kontejnery přistaveny na obvyklém místě vedle
sběrného dvora za Jednotou. Na dotaz pana
Bulanta upozornila, že ve stejném termínu
proběhne i svoz nadměrného odpadu. Upozornila,
že kontejner bude umístěn jen v Roztokách u
kotelny po špatných zkušenostech z minulého
roku, kdy do kontejneru bylo vyhozeno několik
ojetých pneumatik a další nebezpečný odpad.
Velkoobjemový odpad občanů Karlova odveze
po telefonické domluvě technický pracovník
obce.

Usnesení č. 9.2 – 9/2/2017 - Zastupitelstvo obce
Roztoky souhlasí s oddlužením pana Julia
Mazúra, bytem Roztoky č.p. 1, 270 23
Křivoklát.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti
se

Zdržel
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10.

Ing. Melč se zajímal, kdy dojde k vyrovnání
všech pohledávek spojených se stavbou. Starostka
uvedla, že dosud nebyly předloženy relevantní
důkazy a doklady o tom, kdo prováděl některé
práce a jak byly hrazeny. Znovu se ptala, proč
nebyly tyto záležitosti řešeny a schvalovány
v zastupitelstvu. Uvedla, že jednání, které
proběhlo, nepřineslo žádné výsledky. Ing. Melč
uvedl, že zastupitelé záležitost s hasičárnou
odmítají řešit, odmítl předložit jakékoli doklady a
faktury.

Diskuse

Pan Ing. Melč se informoval, zda se zastupitelé
zabývají požadavkem pana Ing. Krimla na změnu
Územního plánu a řešením jeho problému
s příjezdovou cestou k domu. Uvedl, že došlo
k pochybení minulého zastupitelstva a je nutné
toto napravit změnou v územním plánu.
Starostka uvedla, že obdržela oznámení od
silničního správního úřadu z Rakovníka, že
pozemek nikdy nebyl veden jako cesta. Uvedla,
že vyhotovení územního plánu je finančně
náročné a proto jeho změna proběhne komplexně,
až bude mít obec více požadavků na jeho změnu a
poté co budou vykoupeny pozemky pro další
zástavbu v obci.
Pan Prokůpek se ohradil proti slovům Ing. Melče
o chybě při schválení jeho připomínky, kterou
měl k územnímu plánu platnému od roku 2013.
Uvedl, že připomínka byla řádně vznesena,
odborně posouzena, veřejně projednána a
schválena zastupitelstvem obce.
Pan Mgr. Vostatek se dotazoval, zda není možné
obnovit rybníky v Chaloupkách. Ing. Melč uvedl,
že oba rybníky byly v minulosti vybagrovány a
vyčištěny. Bylo vybagrováno jílové podloží, a
proto se voda ztrácí. Jejich obnova by byla bez
dotace velmi nákladná. Pan Prokůpek uvedl, že
pro obnovu rybníků lze použít folii, která zamezí
vsakování.
Starostka uvedla, že území je nutné řešit
komplexně a provést jeho revitalizaci, případně
zakomponovat rybníky do úpravy veřejného
prostranství.
Pan Ing. Melč upozornil na malý tlak vody, který
trvá již dva měsíce. Starostka uvedla, že o tomto
problému neví, dosud ji nikdo neinformoval, bude
se informovat u firmy Ravos.
Ing. Melč se dále informoval, jak zastupitelé řeší
legalizaci hasičárny.
Starostka zopakovala, že čeká na vyjádření soudu,
který rozhodne o vlastníkovi budovy, poté může
proběhnout kolaudace. Soudní jednání je
stanoveno na 2. 3. 2017.

Pan Rajtr požádal o vyčištění kanálů u rybníka.
Starostka uvedla, že na místo pošle zaměstnance
úřadu, aby problém vyřešili.
Pan Bulant se dotazoval, proč došlo ke snížení
poplatků za pronájem tělocvičny, pokud bude
počet nižší než 5 osob. Uvedl, že toto chápe pro
Roztocké organizace a občany. Náklady na
energii jsou velmi vysoké a toto platí obec. Do
tělocvičny chodí často lidé, kteří nejsou z Roztok.
Uvedl, že často také dochází k ničení zdí
tělocvičny.
Starostka uvedla, že byl předložen návrh na
stanovení cen za pronájem a byl schválen
zastupitelstvem.
11. 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. 16 usnesení bylo schváleno.
Starostka poté poděkovala přítomným za účast na
veřejném zasedání a ukončila jednání ve 20:00
hodin. Sdělila, že další veřejné zasedání se bude
konat dne 14. 3. 2017 v 17:00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Roztoky.
Dne: 9. 2. 2016
Zapsala: Vendula Ptáčková
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Zima ve školce
Letošní leden nám po dlouhé době přinesl pravé zimní počasí, kdy se děti mohou vydovádět ve sněhové
nadílce. A co nás nejvíc těší? Nemusíme chodit daleko a užíváme si zimní sporty na naší školní zahradě.
Minulé zastupitelstvo, před koncem svého volebního období, zrealizovalo náš sen „ umělý kopec“. Děti
zde pohodlně sjedou a mají bezpečný dojezd. Na kopec pak vyšlápnou nově vybudovanou pozvolnou
přístupovou cestou. Je tak bezproblémově zajištěna bezpečnost, děti jsou pořád v pohybu a nikomu není
zima. Kdybyste nahlédli na naší školní zahradu, viděli byste veliké dětské veselí, výskot a červené tváře
malých sportovců. Děti jezdí na bobech, lopatkách, vyzkoušely si i snowboard a sjezd na lyžích. Zkrátka
máme všichni velkou radost. Děkujeme za realizaci zázemí pro zimní sportování.
Děti si nyní užívají zimních radovánek. A co lesní zvěř a ptáci? Jak se jim daří nyní v zimě? Kde mají v
mrazu a sněhu hledat potravu? Proto vedeme děti k tomu, že je nutno jim pomáhat přikrmováním. Děti již
dobře vědí, na čem si zvěř u krmelce pochutnává. Proto jsme se vydali již několikrát na cestu do lesa ke
krmelci, děti společně s rodiči doma připravily vhodnou potravu. Nechybělo seno, mrkev, jablka, sušené
pečivo a hlavně kaštany, které děti samy nasbíraly. Děti statečně obtěžkány plnými batůžky i taškami
šlapaly sněhem ke krmelci. Konečně byly na místě a daly se do práce. Ve chvilce zaplnily korýtka i
jesličky a přemýšlely o tom, jak si budou zvířátka asi pochutnávat. Pamatovali jsme i na naše kamarády
ptáčky. Nyní v zimě není pro ně hledání potravy jednoduché. Na to jsme mysleli už na podzim, kdy jsme
společně sbírali, loupali a sušili různá semínka. Některé děti přinesly i ptačí dobroty z domova.
Nashromáždili a usušili jsme dostatek semen např. ze slunečnice, dýně, šišek, máku, jitrocele, jablečná
jadérka… Přidali jsme i pšenici a oves. Teď v zimě jsme vše využili při přípravě ptačích dobrot. Do
rozehřátého tuku děti zamíchaly
připravenou směs semen. Touto
směsí
plnily květníky,
které
rozvěsily nejen na školní zahradě.
Každé z dětí si odneslo i domů svůj
ptačí mls. Děti tak mají potěšení
z pozorování ptáčků i doma,
společně s rodiči dbají na to, aby
ptáčci měli co zobat. Ve školce si
pak sdělují své zážitky, a tak
slyšíme: „ Ten kos by nejradši
všechno snědl sám, u nás byl brhlík,
sýkorka modřinka má krásnou
modrou čepičku“. Ve školce
pravidelně zásobujeme ptáčky do krmítek, jedno krásné vyřezávané nám vyrobil pan Václav Štampfer.
Moc děkujeme! Hosté u našich krmítek nemají nouzi o potravu, děti je pravidelně přikrmují. To je radosti
v dětských očích, když pozorují čilé hemžení ptáčků u krmítka.
M.sv.
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SKORO ZA VŠE MŮŽE NEDBALOST

POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Klidnou druhou polovinu ledna vystřídal rušný začátek února. Od 29. ledna do 14. února povolalo KOPIS
v Kladně roztocké hasiče celkem k sedmi událostem, z toho pěti požárům. V neděli 29. ledna před půlnocí
vyjížděli k požáru matrace na roztockém nádraží ČD. Obsluha pracoviště si doutnající matrace před
akumulačními kamny všimla včas a stačila jí dostat mimo budovu. Po příjezdu na místo jí hasiči zalili
několika desítkami litrů vody. Za necelých 24 hodin vyjížděli místní hasiči společně s kolegy z Rakovníka
znovu. Tentokrát se v komínu RD na „Skákandě“ vzňaly saze. Naštěstí žárem komín neprasknul a požár se
roztockým hasičům podařilo intenzivním vymetáním uhasit. Podle objemu sazí vybraných z komína ve
sklepě ho jeho majitel pěkně dlouho nevymetal! Svým nezodpovědným přístupem ale naštěstí nezpůsobil
žádnou škodu.
Měsíc únor začal hasičům hned prvního, kdy další nezodpovědný obyvatel domu, tentokrát na Zlejcině ,
vysypal ještě žhavý popel do velkoobjemové popelnice, od které vzplál celý její obsah. Hasiči opět
několika desítkami litrů vody požár nejprve zkrotili a po vysypání obsahu do sněhu dalšími litry uhasili.
Ani o víkendu neměli hasiči klid. Nejprve je v sobotu po
obědě vyrušila zpráva o údajném proboření se do ledu nad
roztockým jezem. Při opouštění garáže se ale naštěstí
dozvěděli, že se jedná o planý poplach a bruslaři se pouze
projížděli o několik set metrů dále od jezu. V neděli rovněž
po obědě roztocké samotné vyslalo na likvidaci uhynulé
volavky v korytě potoku Klucná. Hasiči volavku bezpečně
naložili do neprodyšných pytlů a ve spolupráci s Obcí
Roztoky jí nechali odborně zlikvidovat.
K další události se dostali ve středu 8. února a opět díky
nezodpovědnému přístupu, tentokrát dokonce zaměstnanců
naší obce. Po celodenním pálení suchého dřevěného
odpadu na louce za Ludmilou nechali po skončení směny
ohniště dohořet. K jejich smůle si toho všiml jeden
z návštěvníků v protější Višňové a na tísňovou linku 150
ohlásil požár. Její pracovník na místo, po dohodě
s velitelem místní jednotky, vyslal pouze naše hasiče, takže
náklady na zásah budou, stejně jako škoda po neuhašeném
pálení, minimální. Zatím naposledy vyjížděli naši hasiči k požáru odpadu ve sklepě RD na Velké Bukové,
za který opět mohl nezodpovědný přístup k zacházení se žhavým popelem. Majitel po neúspěšném pokusu
o uhašení ručními hasicími přístroji kontaktoval tísňovou linku, která kromě našich vyslala na místo hasiče
místní a jejich kolegy z Rakovníka. Velkobukovským se rychlým zásahem sklepním oknem podařilo
zabránit rozšíření požáru do uhlí a naši hasiči v dýchacích přístrojích jejich započatou práci úspěšně
dokončili. Po přetlakovém odvětrání a vyklizení požárem zasaženého materiálu mimo budovy se všichni
zúčastnění hasiči vrátili na své základny. Ani při tomto požáru nevznikla větší škoda. Aspoň že majitel
svou chybu na místě přiznal.
Zatím všech 6 letošních požárů v naší obci nebo okolí, a to je nezvykle hodně, způsobil nedbalý a
nezodpovědný přístup majitelů nebo uživatelů objektů k zacházení s otevřeným ohněm a otopnými
zařízeními vůbec. Jestli je to „módní hit“ letošní zimy, tak se mají hasiči ještě na co těšit!
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ:
V sobotu 21. ledna se v rekreačním středisku Ludmila v Roztokách konala Výroční valná hromada SDH
Roztoky. Hasiči v průběhu jejího poměrně klidného dvouhodinového jednání vyhodnotili svou loňskou
činnost, a to jak pracovní, kulturní tak i ekonomickou. Současně si také naplánovali práci i pořádání a účast
na společenských akcích na rok letošní. Nechyběla ani pestrá diskuse na témata týkající se hasičů přímo
nebo s jejich činnostmi nějakým způsobem související. Příjemně stráveného odpoledne s chutným obědem
se kromě členů sboru zúčastnili zástupci HZS Stč. kraje ze stanice v Rakovníku, vedení Okresního sdružení
hasičů ČMS, zastupitelé naší obce a nechyběli ani hasičští kolegové z Křivoklátu, se kterými naši hasiči
velmi často a rádi spolupracují.
HASIČI RADÍ:
Pohyb po zamrzlé hladině a záchrana probořených osob
Pokud to není nutné, tak na led vůbec nevstupujte. Jestliže potřebujete přejít zamrzlou vodní plochu, je
třeba dbát co největší opatrnosti. Bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm a v takovém případě má led
namodralou barvu. Uvědomte si, že tloušťka ledu není konstantní po celé ploše vodní hladiny, zeslabený
led bývá zejména v místě přítoků, odtoků a také tam, kde jsou různé nečistoty, např. listí. Zvýšené
opatrnosti dbejte na ledové ploše pokryté sněhem nebo kalužemi. Po ledové ploše se nepohybujte ve
skupinách, může dojít k lokálnímu přetížení a k náhlému prasknutí. Při pohybu po zamrzlé vodní ploše se
mezi jednotlivými osobami doporučuje udržovat vzdálenost cca 5 metrů a být navzájem spojeni pomocí
lana, obdobně jako při zimní vysokohorské turistice. Zatížení je vhodné rozložit na co největší plochu,
proto při pohybu po ledu využívejte pomůcky zvyšující zatěžovanou plochu (lyže, sněžnice apod.).
Myslete i na to, že do ledu jsou často prosekány otvory nebo je zeslaben kvůli provzdušňování vody pro
ryby. K těmto místům je lepší se vůbec nepřibližovat,
Nikdy nezůstávejte při bruslení a pohybu po ledě sami, zejména děti a mládež by měly vždy informovat
rodiče o místě bruslení. Pokud při vstupu nebo pohybu na ledě slyšíte praskání, vraťte se ihned na břeh,
případně si lehněte a rozložte tak svoji váhu. Pokuste se doplazit na břeh, pokud to není možné, zůstaňte
ležet a snažte se přivolat pomoc.
Když se led proboří - Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, zachovejte klid.
Prudkým kopáním nohama se snažte dostat na hladinu, paže rozložte ze široka na led a neustálým kopáním
se snažte dostat co nejdál a plazením co nejkratší cestou na břeh. Pokud se led stále propadá, zvolte jiný
postup. Vyhlédněte si nejkratší cestu ke břehu a začněte si cestu prolamovat rukama. Při pokusech dostat se
na led, případně na břeh, moc dlouho neváhejte. Studená voda vás brzy vyčerpá a záchrana bude
náročnější.
Když zachraňujete - Při samotné záchraně tonoucích osob z ledové vody – po propadnutí – je v první
řadě nutné nejdříve uvědomit složky IZS na linkách 112 nebo 150 a 155. K okraji propadlého ledu se
pak přibližujte s ohledem na svoji vlastní bezpečnost velice opatrně, s využitím co největší plochy
(plazením, s použitím žebříků, desek, klád nebo plavidel) a pokud možno upoutáni na laně s jakýmikoliv
i improvizovanými plovacími pomůckami. Nikdy nepřetěžujte své síly a schopnosti. Zachránce by se měl
vždy jistit a dbát zvýšené opatrnosti, aby se z něj nestal zachraňovaný. Pokud při záchraně začne praskat
led i pod vámi, ihned se vraťte na břeh. Zachráněného, kterého se vám podaří vytáhnout z vody, se snažte
převléct do suchého oblečení a zajistit mu teplo. Nikdy ho nenechávejte samotného bez dozoru. Do
příjezdu záchranářů se s ním snažte co nejvíce komunikovat.
- zdroj: www.pozary.cz -

za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
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Bílá vrána mezi četníky
Život občas přináší pozoruhodné situace, které se jejich aktérům vepíší navždy do paměti. Některé z nich
přečkají díky písemnému záznamu několik pokolení. Tak se stalo i v případě vyhlášeného roztockého
pytláka a politického rebela Václava Vydry z Roztok, který „zlobil“ knížecí a posléze i republikové úřady
v prvních dvou dekádách 20. století. Své příběhy na „stará kolena“ zapsal, a tak je dochoval až do dnešních
dnů.
Postrachem pytláků bývali nejen hajní, ale i četníci. Jak ukazuje příběh Václava Vydry, ne všichni
dodržovali literu zákona bezezbytku. Stalo se v květnu roku 1922. Pan Václav už byl delší dobu bez práce,
protože ho nikdo, jako organizátora stávky na křivoklátském panství v roce 1920, nechtěl zaměstnat. A tak,
aby zajistil své rodině obživu, chodil pytlačit do lesů a také k řece Berounce. Jednoho květnového jitra
roku 1922 se vracel z úspěšného vodního pychu od řeky Berounky. V pytli nesl dvě pěkné štiky, každá
mohla mít dobrá dvě kila, tři téměř kilové úhoře a dva tlouště. Jak tak kráčí směrem k domovu, najednou
za sebou uslyší tiché kroky. „Ohlédnu se a vidím, že je to četník. Zareagoval jsem bleskurychle a pytel s
úlovkem jsem hodil do pšenice, která byla hned vedle silnice na Švarcově poli tak vysoká, že by se do ní
schoval člověk a šel jsem pomalu svou cestou, jako by nic,“ vzpomíná Václav Vydra. „Najednou mi někdo
zaklepá na rameno a já koukám do usměvavé tváře nového četníka, který byl na křivoklátskou četnickou
stanici přidělen asi před týdnem,“ pokračuje. Než se nadál, četník povídá: „Kamaráde, tímhle směrem
neberou, tam nic nechytnete, jděte si pro ten pytel do pšenice. Vždyť já vás sleduju už od řeky,“ řekl
zkoprnělému pytlákovi mladý četník. A ihned přidal vysvětlení. Na četnickou stanici přišlo večer udání, že
Vydra líčí šňůry u Háku pod nádražím, a tak byl „nováček“ vyslán, aby ho chytil při činu. „Dejte si větší
pozor, jde po vás kde kdo, no dneska jsem měl smůlu, u řeky jsem vás nezastihl,“ dodal četník a ještě na
rozloučenou prohodil: „No, a kdyby se vám zase někdy podařilo chytit pěknou rybičku, tak na mě
nezapomeňte. Bydlím na Křivoklátě...,“ a řekl svoji adresu.
„Zůstal jsem, jako když do mě hrom zčista jasna uhodí. Utíkal jsem do pšenice, popadl pytel s úlovkem a
pospíchal jsem domů. Stále jsem nemohl uvěřit, že vše dopadlo dobře. Když se ale celý den nic nedělo,
sebral jsem jednoho úhoře a jednu štiku a odnesl jsem ji do četníkova bytu. Zazvonil jsem, otevřela mi jeho
paní a já jí dal balíček s tím, že to posílá pan manžel.
Ostatní ryby jsem dobře prodal, a tak měla moje
rodina nějaký ten den na obživu.
Závodčí František K. pomohl pytláku Vydrovi ještě
několikrát. Mezi tehdejšími četníky to byla opravdová
bílá vrána. U skály Anděla Strážce ho jednou
upozornil, že mu z pod kabátu vyčuhují uši dvou
upytlačených zajíců, podruhé ho pustil, když nesl
upytlačené veverky a potřetí ho dokonce upozornil na
srnce, který ležel v mlází pod Velkou Bukovou, jehož
zastřelil jiný pytlák.
Tomáš Bednařík
Popiska:
Řeka Berounka v Roztokách. Foto z roku 1931 František Havlík
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Oprava mostu
Asi většinu obyvatel naší obce se v jisté míře dotkla probíhající rozsáhlá oprava mostu přes řeku Berounku.
Rekonstrukce začala již na konci listopadu a střídavě dochází k omezení dopravy na obou stranách mostu.
Ze strany Roztok byla nejprve odstraněna betonová část mostního závěru. Mostní závěr je vlastně přechod
mezi částí mostu umístěnou na pevném povrchu a částí, která tvoří konstrukci mostu v prostoru. Jedná se o
jednolamelový závěr na opěře směr Roztoky a Nižbor a dvoulamelový na opěře směr Křivoklát. Závěry se
skládají ze dvou ocelových krajových profilů s kotevními prvky, mezi nimiž je umístěn vodotěsný
elastomerový gumový pás, který dovoluje dilatační pohyb od 0 do 100 mm.
Dále bylo posupně odstraněno zábradlí z celého tělesa mostu a v současné době se odstraňuje betonová
část konstrukce mostu, která byla pod mostním závěrem z křivoklátské strany.
Zadavatelem opravy havarijního stavu mostu je Středočeský kraj. Asi Vás zajímá, zda byla oprava
plánovaná a co se vlastně stalo. S opravou se počítalo, ale ne tak rychle. Bohužel, stav mostu a požadavek
na jeho bezpečné užívání si vyžádaly okamžité zahájení oprav. A k čemu vlastně došlo?
Konstrukce mostu podle tehdy platných předpisů byla zhotovena tak, že nebylo možné sledovat stav
mostního závěru. V místě, kde je tzv. dilatační spára, nedocházelo k odtoku vody. Časem se malý prostor
zanesl. Velkou roli pravděpodobně sehrála povodeň v roce 2002, při které již asi tehdy došlo k průsaku
vody do opěrné stěny čímž došlo k propadnutí komunikace (silnice) a poškození mostního úzávěru. Toho
si mnozí řidiči asi všimli, protože se přes tuto kovovou část mostu nedalo již delší dobu plynule projet. Ve
vyšší rychlosti si mnozí asi poškrábali spodek vozidla.
A co se tedy nyní na mostě děje? Společnost MaGe
Construction je dodavatelem mostních závěrů a mostních
ložisek. Má za úkol na křivoklátské straně postavit novou
zeď, která bude zhruba o půl metru dál tak, aby se zvětšil
prostor pro mostní závěr a pro sledování jejího stavu. Za
mostní opěrnou stěnou bude drenážní beton, který bude
umožňovat lepší odvod vody z mostního tělesa.
K obdobným pracím dojde i na straně z Roztok. Všechny
bourací práce se převážně dělají ručně, protože nesmí dojít
k poškození ocelových výztuh. Dále bude provedena oprava
a nové zabudování zábradlí. To podle současných norem
nesmí být pevně spojeno s konstrukcí mostu, ale musí být šroubované. Bude ošetřeno proti korozi.
Dodavatel pak za svou práci bude zodpovídat pětiletou zárukou.
A jak to ještě bude dlouho trvat? Vzhledem k letošním klimatickým podmínkám došlo k nechtěnému
prodloužení realizace stavby. Původně naplánované ukončení rekonstrukce v únoru bude prodlouženo až
téměř do dubna.
Lenka Peterková
starostka
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