OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU ROZTOKY

„Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro,
po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den.“
Vladislav Vančura

Přišlo jaro?
Dne 20.3.2017 v 11:28 vstoupilo Slunce do znamení Berana a začalo jaro, neboli vesna. Alespoň dle
kalendáře  Podle Gabry z knižních příběhů paní Amálie Kutinové začíná jaro, když : „Žáby skřehocú,
ščúři vylézajú z ďúr, baby klepú na každém rohu.“ (citace z knihy Gabra a Málinka Povedené dcerky –
Amálie Kutinová, nakladatelství Profil 1970, str. 80). Taky jste už viděli štíra, žabku, nebo jiné poslíčky
jara? Pro mne začíná jaro, když sluníčko svítí a hlavně začíná hřát. Dny se prodlužují, lépe se vstává a lidé
se začínají více usmívat. Odhazují postupně vrstvy oblečení, aby se vymotali z kukly jako motýli a začali
volněji dýchat a svižněji se pohybovat. Všechno nás láká vyrazit ven, na procházku, nebo se věnovat práci
na zahrádce, až nás večer bude bolet celé tělo. Udělat takový první jarní úklid, aby to u nás bylo hezké.
Všechno začíná pučet a zelenat se. Už se moc těším, až si zasadím bylinky. Odzimujeme pergolu,
vyčistíme ohniště a hurá na první letošní opékání buřtíků 
Kvetou první jarní kytičky – sněženky, sasanky, krokusy, narcisky, bledule nebo třeba petrklíče. Najednou
se vše zahalí do barev. Kdepak jen nudná bílá! Nebo nicneříkající hnědá…Září žlutá, červená, růžová,
oranžová, aby byl náš den hezčí a provázela nás dobrá nálada. Děti vytahují ze sklepa kola a koloběžky,
místo zimních bruslí nazují ty kolečkové, těší se na nová dobrodružství. Například vynesou smrtku ze vsi a
budou volat : „ Jaro, kde jsi?“ Letos na trochu pozměněné trase – sejdeme se stejně, jako každý rok,
v Křivoklátě u hasičárny a s dětmi si zazpíváme, zatančíme, zahrajeme na flétničky, harmoniku a jiné
hudební nástroje. Zkusíme to jaro trochu uspíšit. Akci zakončíme v hospůdce Pohoda, hodíme smrtky do
vody a pak se zahřejeme u ohýnku.
Zima se asi ještě úplně nevzdá, vždyť loni v dubnu padal sníh, ale třeba se lekne a nebude už hrozit
takovou silou. Schová se na jiné místo naší planety, nebo bude šetřit síly a čekat, až zas přijde její čas.
Snad nám jarní vítr nepřinese jarní únavu, ale raději špetku energie, nadšení, touhy začít něco nového.
Čekají nás Velikonoce a s nimi spojené prázdniny, čištění Berounky, akce Ukliďme Česko, vítání občánků,
čarodějnice, Máje…a pak taky mistrovství světa v hokeji  Děti už si počkají jen tři měsíce na letní
prázdniny a budou čím dál tím více neposedné. Měli bychom je trochu zapojit do nějakých činností…Co
vás tak napadne? Co třeba naučit je plést pomlázky z vrbového proutí? Nebo nazdobit jarně truhlíky na
balkony? Či je jen tak nechat vyběhat venku, až jim zčervenají tváře? Dát jim do ruky štětec a barvy, aby
natřely plot? Nebo sebe? Jak je známo, na jaře se zvyšuje aktivita dětí i zvířátek. Ptáčci cvrlikají, vracejí se
z teplých krajin, oblékají si jarní peříčka a vyrážejí na letecké výlety za potravou. Rodí se mláďata
ovečkám, zajícům, líhnou se kuřata, kachňata, housata. Při cestě do lesa, ale i autem jen tak na silnici,
můžete potkat pruhovaná selátka s jejich maminou bachyní, jak si je vede a hlídá, aby se neztratila. Jak se
oteplí, vylézají hadi, aby se vyhřívali na kamenech a pasekách. Žabičkám se staví jejich žabí přechody, aby
jich co nejméně skončilo pod koly aut. Najdete je např. na Novině, když se sjíždí do Zbečna, a při cestě
z Křivoklátu na Požáry u Javůrku. Dobrovolníci žabky přenesou z padacích pastí do jejich cílového místa.
Pasti kontrolují několikrát denně, aby se žáby neušlapaly, a zároveň monitorují jejich počet.
Jaro je začátkem nové etapy a rostoucí energie, je to čas na změnu a vše kolem nás nám svým dravým
růstem pohání, abychom taky něco dělali. Dle čínské medicíny je elementem jara dřevo. To je možné, na
jaře nám začíná každoroční kolotoč chystání dřeva na další zimu  Jinak je ale tohle roční období veselé
svými barvami, zvuky, hemžením a hlavně zvyšující se frekvencí slunečních paprsků. Tak nevěšte hlavu,
že ještě není takové teplo, jaké si představujete, protože určitě bude líp.
Užijte si příjemně zbytek března a 1.4. vstupte aprílově do dalšího jarního měsíce.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
neděli 9.4.2017. Dobrovolníci se mohou hlásit
osobně nebo telefonicky v kanceláři OÚ Roztoky –
tel. č. 313558113 nebo přímo u paní starostky na
tel. č. 778546438. Přijímáme i tipy na lokality, na
které bychom se při této akci zaměřili. Sraz
dobrovolníků bude 9.4.2017 v 9:00 před budovou
obecního úřadu. Závěrem bude opékání buřtů, na
které jsou účastníci akce zváni.

oděkování.
Tým kuchařek ZŠ a MŠ V Zahrádkách,
Roztoky, moc děkuje panu Josefu Vojtěchovi
za pomoc při odklízení sněhu v zimním období a za
další drobné práce, s kterými jim pomáhá.
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voz bio odpadu.
První svoz bioodpadu v letošním roce proběhne
29.3.2017.

voz odpadu.
V
sobotu
22.4.2017
proběhne
svoz
nebezpečného
odpadu
v Roztokách
na
obvyklém místě v době od 12:10 do 12:25 hod. O
tomto víkendu, tj. 22.-23.4., bude k dispozici i
kontejner na velkoobjemový odpad u kotelny. Na
Karlově kontejner přistaven nebude.

ynášení smrtky.
Dne 2.4.2017 se na Křivoklátě koná akce
vynášení smrtky. Začátek ve 14:00 hod. u
hasičárny. Akce bude zakončena táborákem
v Hospůdce Pohoda. Buřty s sebou 

V

ápis do ZŠ a MŠ Roztoky.
Zápis do ZŠ Roztoky proběhne dne 27. 4.
2017 (15,30 – 17:00 hod.).
Zápis do MŠ se bude konat 24. 5. 2017 (15 -17
hod.).
tracení a nalezení psi.
Prosíme všechny občany Roztok, kteří by
v obci nalezli psa, nebo by se jim naopak
ztratil, aby prioritně tyto informace hlásili na obecní
úřad v Roztokách na tel. č. 313558113, nebo přímo
paní starostce na tel. č. 778546438. Děkujeme.

Z

ítání občánků.
Vítání občánků Roztok se bude konat dne
22.4.2017 od 15:00 hod. v budově mateřské
školky.
ákaz vjezdu na malou Skákandu.
Z důvodu špatného stavu zídky u č. p. 20 je
zakázáno
projíždět
malou
Skákandu
motorovými vozidly. Otřesy způsobují narušování
této zídky. Prosíme, respektujte dopravní značku
Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu, která je
umístěna v horní části. Stále jsou tací, kteří zákaz
vjezdu a průjezdu porušují.
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trategický rozvojový plán obce.
V souvislosti se zpracováním strategického
rozvojového plánu (SRP) obce Roztoky, jehož
zpracování bylo zadáno v únoru 2017, budou
občané vyzváni k účasti na dotazníkovém šetření.
SRP bude podkladem pro následující rozvoj obce.
Dotazníky budou muset být v průběhu dubna
vráceny k vyhodnocení. Distribuce proběhne na
přelomu března/dubna do poštovních schránek.
Žádáme všechny občany, aby dotazníky pečlivě
vyplnili, aby se mohly objektivně vyhodnotit
potřeby obce a představy občanů. Dotazník by měl
vyplnit každý občan starší 18 let. Vyplněné
dotazníky se budou vhazovat do schránek k tomu
určených v prodejně Jednoty v Roztokách nebo v
kanceláři obecního úřadu. Využít můžete i schránky
na nápady a připomínky umístěné před budovou
úřadu nebo na Karlově na zastávce u statku.
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istá Berounka.
Obec Roztoky i letos podporuje plánovanou
tradiční akci Čistá Berounka – ta proběhne
dne 8.4.2017 na trase Zvíkovec – Roztoky. Odjezd
z Roztok je autobusem v 8:15 hod. Zájemci se
mohou registrovat přímo u organizátora akce MAS
Rakovnicko, o.p.s., slečna Dvořáková, email:
dvorakova@mas-rakovnicko.cz.
Uzávěrka
přihlášek bude 3.4.2017.
http://www.mas-rakovnicko.cz/cistaberounka/prihlaska-k-ucasti-cista-berounka-2017/
kliďme Česko.
Letos se opět obec Roztoky zapojí do této
celostátní akce. V Roztokách je naplánovaná na
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K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, a
proto bylo přistoupeno k hlasování o programu
jednání.

ápis č. 28/2017 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného
dne 14. 3. 2017 v budově Obecního
úřadu Roztoky.
Přítomní zastupitelé:
Ing. Lenka Peterková, Roman Texl,
Jiří Prokůpek,Martin Mikovec,
Ing. Vladimír Melč, Pavel Procházka,
Hana Číhařová
Omluveni: Mgr. Tomáš Vostatek
Počet přítomných občanů: 9
Ověřovatelé zápisu: Antonín Ježek, Martin
Mikovec

1.

Usnesení č. 1– 14/3/2017- Zastupitelstvo obce
Roztoky po projednání schvaluje program
jednání.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
se 0

Zdržel

Usnesení bylo schváleno.
2.
Volba návrhové komise a určení
ověřovatelů

Zahájení, schválení programu jednání

Zasedání zahájila starostka obce Ing. Lenka
Peterková v 17:05 hod. a řídila další průběh
jednání. V úvodu přivítala všechny přítomné a
konstatovala, že je přítomno 8 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 slečnu Valentýnu
Koutníkovou.

2.1. Dle jednacího řádu obce Roztoky starostka
vyzvala zastupitele k volbě návrhové komise.
Do návrhové komise byli starostkou navrženi
pan Pavel Procházka, pan Jiří Prokůpek a pan
Ing. Vladimír Melč.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a
bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na
usnesení.
Usnesení č. 2.1 – 14/3/2017- Zastupitelstvo
obce Roztoky volí návrhovou komisi ve
složení pan Pavel Procházka, pan Jiří
Prokůpek a pan Ing. Vladimír Melč.

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 8 Proti 0
Zdržel se 0

Program jednání:
1.
Zahájení, schválení programu jednání
2.
Volba návrhové komise a určení
ověřovatelů zápisu
3.
Podněty a náměty občanů
4.
Kotelna
5.
Hasičárna
6.
Pozemkové záležitosti
7.
Projednání žádostí o podpory z rozpočtu
obce
8.
Různé
9.
Kontrola hospodaření
10. Diskuze
11. Usnesení a závěr

Usnesení bylo schváleno.
2.2. Starostka navrhla, aby ověřovateli zápisu
byli pan Antonín Ježek a pan Martin Mikovec a
dala hlasovat o návrhu na usnesení.
Usnesení č. 2.2 – 14/3/2017- Zastupitelstvo
obce Roztoky určuje ověřovatele zápisu pana
Antonína Ježka a pana Martina Mikovce.

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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3.

V případě podání této žaloby by soud
učil pouze platnost smlouvy. Následné
soudní rozhodnutí by však nemohlo být
použito k zavkladování do katastru
nemovitostí.
3.
Žaloba na neoprávněné obohacení firmy
MAO při výstavbě budovy
Podání této žaloby by bylo finančně
nejnáročnější, částka se odvíjí od ceny
nemovitosti.

Podněty a náměty občanů

Na dotaz starostky obce nebyly vzneseny žádné
podněty ani náměty z řad občanů.
4.
Kotelna
Starostka informovala zúčastněné o situaci
řízení kolem výběru nového provozovatele
kotelny. Členům zastupitelstva bylo poskytnuto
základní zpracování zadávací dokumentace,
vůči kterému mohou zastupitelé vznést své
připomínky do dne 20.3.2017, po tomto datu
bude dokumentace doplněná či upravená podle
případných připomínek považována za finální.
Dále budou uveřejněny podmínky zadávací
dokumentace na obecním profilu. Budou
osloveny nejméně tři společnosti jako
potencionální zájemci, kteří budou mít možnost
přednést své nabídky. Po výběru nejlepší
nabídky bude sestavena smlouva, která bude
předložena ke schválení zastupitelstvu.
Nikdo ze zúčastněných neměl k tomuto bodu
připomínky.
5.
Hasičárna

Po zvážení všech okolností se paní starostka
nejvíce přiklonila k variantě č. 1.
Pan Ing. Melč zpochybnil uvedené informace,
z jeho pohledu byla a je smlouva platná. Napadl
i výroky právníků, kteří obci doporučují podat
žalobu na určení vlastnického práva k budově.
Pan Ing. Melč nesouhlasil s navrženou
variantou podání žaloby, doporučil podání
žaloby na určení platnosti smlouvy. Své
pochybení ve funkci starosty razantně odmítl, i
přes podrobné objasňování paní starostky.

5.1.Soudní řízení
Starostka sdělila špatný výsledek smírčího
řízení s firmou MAO. Dne 2.3.2017 proběhlo
soudní stání, ke kterému se firma MAO
nedostavila. Soud v této záležitosti vzhledem
k tomu, že nebyly účastny obě strany, nemohl
rozhodnout. Firma MAO soudu pouze zaslala
prohlášení, ve kterém přiznala vlastnictví obci,
přesto tvrdí, že v této záležitosti nepochybili.
Kopii dopisu soud obci neposkytl.
K řešení situace uvedla paní starostka tři
možnosti:
1.
Žaloba na určení vlastnického práva
k budově
Tato varianta je z pohledu paní starostky
nejjednodušší a levnější. Soud by měl
rozhodnout o vlastníkovi nemovitosti,
z čehož by vyplynulo, zda byla budova
postavena na základě platné nebo
neplatné smlouvy. Zároveň je možné
rozhodnutí soudu použít k zavkladování
do katastru nemovitostí.
Poplatek za podání této žaloby činí
zhruba 5000,-Kč.
2.
Žaloba na určení platnosti smlouvy

Pan Prokůpek měl připomínku k špatnému
jednání firmy MAO, které shledal jako
neprofesionální až nečestné. Řekl, že pokud by
MAO k soudu přišlo, mohlo být rozhodnuto.
Také zhodnotil neúčast a neochotu pana Ing.
Melče v řešení této záležitosti.
Zastupitelé se nakonec shodli na tom, že o celé
záležitosti musí rozhodnout soud a bude lepší
hlasovat o variantě žaloby na určení vlastníka
nemovitosti.
Starostka na závěr dala hlasovat.
Usnesení č. 5.1 – 14/3/2017- Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje podání žaloby na
určení
vlastnického
práva
k budově
hasičárny.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti
1
Vladimír Melč)
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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(Ing.

Pan Ing. Melč po přijetí usnesení měl
organizační
výhradu
k hlasování
podle
jednacího řádu.

využit pro přemístění stožáru na poskytování
datových služeb, který je v tuto chvíli umístěn
na soukromém pozemku. Společnost Coprosys
preferuje umístění zařízení mimo soukromé
pozemky.
Společnost žádá od obce předběžné stanovisko
ohledně prodeje pozemku, než dojde ke
zpracování geometrického plánu.
Zastupitelstvo již před zasedáním diskutovalo o
ceně. Předběžně se dohodli na ceně 1000,Kč/m2. Firma tuto částku akceptovala.
Starostka zastupitele následně požádala o
předběžný souhlas s prodejem pozemku.

Vše bylo nakonec objasněno.
5.2 Stav projektu Pořízení hasičské techniky
pro JSDH
V souvislosti s projednáváním situace kolem
hasičárny navázala paní starostka informací o
momentálním stavu projektu Pořízení hasičské
techny pro JSHD. Smlouva byla podepsána se
společností Kobit THZ, s.r.o..
Kontrolní orgán MMR Centrum pro regionální
rozvoj ČR vydal stanovisko k zakázce Pořízení
hasičské techniky pro JSDH Roztoky
s výhradou, týkající se toho, že nebylo doloženo
prohlášení Ing. Melče o nepodjatosti při
hlasování, když byl schvalován výběr
dodavatele. Pan Ing. Melč se zdržel hlasování,
ale prohlášení odmítl podepsat. Přesto toto
nebylo shledáno jako závažné porušení
podmínek. Dál byly připomínky k objasnění
nabídky společnosti Kobit THZ, která zakázku
vyhrála. Postup komise, které společnost
zvolila, byl však akceptován. Komise vyzvala
THT Polička k doložení autorizační doložky,
což bylo shledáno kontrolním orgánem jako
neodůvodněné. Komise pro hodnocení nabídek
vyzvala k objasnění materiálu nádrže vozidla v
nabídce, což bylo zhodnoceno jako nepřijatelné
a nabídka firmy THT Polička měla být bez
výzvy vyloučena.
Smlouva s firmou Kobit THZ, s.r.o. bude
uveřejněna ve věstníku veřejných zakázek.
Pan Ing. Melč připomněl a objasnil své důvody
k odmítnutí podpisu prohlášení, protože na
prohlášení byl datum z prosince. Starostka
vysvětlila, že šlo o datum, kdy bylo o výběru
společnosti hlasováno.
6.
Pozemkové záležitosti
6.1. Pozemek 467/42

Usnesení č. 6.1. – 14/3/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky dává předběžný souhlas
s prodejem části pozemkup.č. 467/42 v k.ú.
Roztoky u Křivoklátu o přibližné rozloze 12
m2 za částku 1000,-/ m2. Záměr prodeje
pozemku bude schválen až na základě
zpracování GP.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
se 0

Zdržel

Usnesení bylo schváleno.
6.2. Pozemky kolem Skákandy
Starostka uvedla tento bod programu
připomínkou, že firma Ravos začala
zpracovávat projekt k přeložce vodovodu.
V souvislosti s řešením projektu na přeložku
vodovodu v místě kolem bytovky č. 214 byla
zjištěna
nepřesnost
jejího
zakreslení
v katastrálních mapách. Při této příležitosti byl
zpracován GP, který vyměřil hranice mezi
pozemky obce a soukromými majiteli v této
oblasti. Majitelé pozemků byli osloveni a mají
zájem o narovnání. Jedná se o pozemky
Pavlíčkovy, Královy a pana Šímy.
Starostka na žádost Ing. Melče rozsáhle
objasnila i plán projektu, který zpracovala firma
Ravos. Vypracovanou verzi geometrického
plánu nechala všem k nahlédnutí.

Obci byla zaslána žádost týkající se prodeje
části obecního pozemku 467/42 (o rozloze cca
12m2) společností Coprosys. Pozemek má být
6

Ing. Melč s návrhem projektu nesouhlasil.
Nezdál se mu vhodný způsob vedení vody.
Navrhl jiné řešení, které se jevilo jako
výhodnější pak i ostatním zastupitelům.

v době od 29.4.2017 do 16.9.2017. Cena
jízdenky bude ve výši běžného jízdného. Peníze
z dotace budou využity na provoz vlaku.
Usnesení č. 7.1 – 14/3/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje dotaci ve výši 5 000,Kč pro KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336,
190 16 Praha 9 na podporu projektu
Rakovnický rychlík na sezónu 2017. Na
dotaci
bude
uzavřena
veřejnoprávní
smlouva.

Starostka vzala tento návrh v úvahu a slíbila, že
celou
záležitost
ještě
prošetří.
K již
zhotovenému plánu se staví kladně proto, že je
s jednou výjimkou veden přes obecní pozemky.
K realizaci projektu bude přikročeno
vyřešení záležitosti kolem bytovky.

po

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
se 0

Následovala delší diskuze mezi zastupiteli
ohledně různých variant, jejich výhod a
nevýhod.

Usnesení bylo schváleno.

Na závěr se zastupitelstvo usneslo na
projednání dalších možnostech s firmou Ravos.

7.2.Akce Čistá Berounka
O finanční dotaci byla obec požádaná také
Místní akční skupinou Rakovnicko o.p.s. na
podporu akce Čistá Berounka, která je
organizována v rámci celostátního projektu
Ukliďme Česko, dne 8.4.2017. V letošním roce
je naplánováno čištění úseku Zvíkovec Roztoky o přibližné délce 37km.
Z finančního příspěvku v navrhované výši
5000,- Kč bude uhrazeno několik položek, např.
pronájem lodí, občerstvení pro dobrovolníky,
ochranné prostředky (pytle, rukavice). Část
prostředků bude případně vyčleněna na
financování doprovodného programu.Starostka
informovala o výsledcích této prospěšné
činnosti v předešlém roce. Na závěr vyzvala
účastníky zasedání k účasti na akci. Zastupitelé
požadovali v případě schválení dotace uzavření
veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 7.2 – 14/3/2017– Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje dotaci ve výši 5000,Kč pro Rakovnicko. o.p.s., Lubenská 2250,
269 01 Rakovník, IĆO 28238435 na akci
Čistá Berounka 2017. K poskytnutí dotace
bude uzavřena veřejnoprávní smlouva.

Diskutující byli požádání k navrácení jednání
k bodu 6.2 programu a přešlo se k hlasování.
Usnesení č. 6.2.1 – 14/3/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje záměr prodeje části
pozemku p. č. 44/2
označeného jako
pozemek 44/2b o výměře 41m2 a část
pozemku p.č. 585/1
označeného jako
pozemek p. č. 585/1a o výměře 14 m2, jejichž
sloučením vznikne pozemek s označením p.č.
44/6 o celkové rozloze 55 m2 v k. ú. Roztoky
u Křivoklátu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
se 0

Zdržel

Usnesení bylo schváleno.
7.

Zdržel

Projednání žádostí o podpory
z rozpočtu obce

7.1.Dotace na Rakovnický rychlík

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
se 1 (Prokůpek)

Stejně jako v minulém roce byla obec požádána
Klubem železničních cestovatelů (KŽC) o
dotaci ve výši 5000 Kč na podporu úspěšného
projektu Rakovnický rychlík na sezónu 2017.
Tento vlak bude efektivně doplňovat spoje

Usnesení bylo schváleno.
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Zdržel

8.

Různé

MŠ Roztoky za období druhého pololetí roku
2016 a to do konce března 2017.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
Zdržel
se 0

8.1. Smlouva o poskytování služeb obecného
zájmu
Zastupitelstvo obce Roztoky schválilo na
minulém zasedání dne 9.2.2017 dotaci pro
Okresní pečovatelskou službu Nové Strašecí
usnesením 5.1 – 9/2/2017, na jehož základě
byla obci předložena začátkem března dohoda příloha č.1 smlouvy
o přistoupení obce
Roztoky ke Smlouvě o poskytování služby
obecného hospodářského zájmu a podmínkách
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění
závazku
veřejné
služby
mezi
OPS,
Středočeským krajem a obcí Roztoky.
Smlouvou bude zajištěno poskytování této
služby na území obce v období od 1.1.2017 do
31.12.2019.

Usnesení bylo schváleno.
8.3. Revokace usnesení č. 10.2 – 13/12/2016
Starostka požádala o revokaci usnesení č. 10.2
– 13/12/2016 týkající se poskytnutí příspěvku
v částce 10,- Kč/oběd pro seniory, kteří
odebírají obědy ze školní jídelny. Z důvodu, že
nebyl nalezen soulad s účtováním příspěvku
mezi školou a obcí a předložený návrh školy na
způsob účtování neodpovídal znění usnesení,
navrhla starostka usnesení revokovat. Po
vyřešení systému účtování se bude příspěvek
schvalovat na zasedání 25.4.2017.
Usnesení č. 8.3 – 14/3/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky revokuje usnesení č. 10.2 –
13/12/2016.

Usnesení č. 8.1 – 14/3/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje přílohu č. 1 smlouvy
o
poskytování
služby
obecného
hospodářského
zájmu
číslo
S16795/SOC/2016 mezi Středočeským krajem,
Okresní pečovatelskou službou Nové
Strašecí, o.p.s. a obcí Roztoky na období od
1.1.2017 do 31.12.2019.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
se 0

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
se 0

Zdržel

Usnesení bylo schváleno.
8.4. Manuál k použití znaku obce Roztoky
Starostka seznámila přítomné s návrhem
manuálu k použití znaku obce Roztoky.
Vyzdvihla iniciativu místního občana pana
Davida Kotulána a poděkovala mu za
zpracování základní verze manuálu. Ta byla
odeslána zastupitelům prostřednictvím e-mailu
s výjimkou pana Ing. Melče, který e-mail pro
potřebu komunikace neposkytl.
Manuál bude k dispozici na webových
stránkách obce. Je možná jeho aktualizace či
doplnění v závislosti na požadavcích dalšího
využití. Nejčastěji bude využíván těmi, kdo
obdrží dotaci z rozpočtu obce, neboť dle
veřejnoprávní smlouvy mají využívat znak
k propagaci obce.

Zdržel

Usnesení bylo schváleno.
8.2. Finanční kontrola ve škole
V rámci povinných kontrol bude provedena
kontrola hospodaření příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Roztoky. Kontrola by měla být
provedena do konce března 2017, byl stanoven
předběžný termín 22.3. 2017. Průběh tohoto
úkonu má na starosti paní Čihařová. Osoby
vykonávající kontroly dostanou pověření.
Z kontrol bude sepsán protokol.
Usnesení č. 8.2 – 14/3/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky ukládá provést kontrolu
hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a

8.5. Akce Hodina Země
Starostka obeznámila zúčastněné s možností
zapojení obce do celostátního projektu Hodina
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Země zhasnutím veřejného osvětlení 25.3.2017
po dobu od 20:30 hod. do 21:30 hod.

Starostka informovala o momentálním stavu
výstavby komunikace v Chaloupkách. Dne
13.3.2017 bylo předáno staveniště a výstavba
byla zahájena. Dokončení stavby se odhaduje
nejpozději do tří měsíců.
Starostka vybídla účastníky k sledování prací a
případnému hlášení problémů.
Na dotaz starostky, zda někdo z přítomných má
nějaké připomínky, se ozval pan Ing. Melč
s dotazem, jak je řešena v projektu chemická
kanalizace. Ing. Peterková se nepovažovala za
kompetentní v této oblasti a nabídla panu Ing.
Melčovi
zapůjčení
projektu
k jeho
prostudování.
9. Kontrola hospodaření
9.1 Hospodaření obce
Starostka informovala o stavech
bankovních účtů obce k 13.3.2017.

O zapojení do akce starostka nechala
rozhodnout zastupitelstvo hlasováním.
Usnesení č. 8.5 – 14/3/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje zapojení obce do
celosvětové akce "Hodina Země 2017"
formou zhasnutí veřejného osvětlení dne
25.3.2017 v době od 20.30 hod. do 21.30 hod.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
Zdržel
se 0
Usnesení bylo schváleno.
8.6. Akce Ukliďme Česko
V roce 2017 byla obec opět zaregistrována do
akce Ukliďme Česko. Akce byla na žádost
starostky posunuta na neděli 9.4.2017 vzhledem
k tomu, že 8.4. je již naplánováno čistit
Berounku.
Sraz účastníků je v 9.00 hod. před Obecním
úřadem Roztoky. Starostka vyzvala přítomné
k účasti.
Obec stále přijímá návrhy, která další místa v
obci je třeba vyčistit.

ČS

8.417.932,12 Kč

ČNB 4.133.468,20 Kč
9.2 Rozpočtová opatření na vědomí
Dne 27. 12. 2016 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 17/2016, které se týkalo
navýšení rozpočtu o částku:
14.157,- Kč v příjmech pol 4116 neinv. Přijaté
transfery a ve výdajích § 5512 požární ochrana,
2.100,- Kč v příjmech i ve výdajích § 6330 –
převody mezi účtu
15.362,- Kč v příjmech pol 4116 ostatní
transfery a ve výdajích § 6171 správa
A převodu částky 11.100 Kč z § 6171 správa
na:
320,- Kč § 2142 ubytování a stravování
600,- Kč § 3399 kultura
7.000,- Kč § 3429 – dotace – příspěvek na
činnost
2.880,- Kč § 3639 – územní rozvoj
300,- Kč na § 6112 - zastupitelstvo

8.7 Dotazníkové šetření ke Strategickému
rozvojovému plánu
Za účelem získání dotací je obec povinna
zpracovat svůj Strategický rozvojový plán.
Starostka uvedla, že na přelomu března a dubna
bude občanům roznesen dotazník za účelem
zjištění jejich požadavků na budoucí vývoj obce
pro období následujících 10 let.
Požádala zastupitelstvo o případné další
podněty, které by bylo třeba do dotazníkového
šetření zahrnout.
Výsledky dotazníkového šetření budou sloužit
jednak k zpracování Strategického rozvojového
plánu, ale také jako ukazatel potřeb občanů
obce.
Starostka určila termín 20.3.2017, kdy se
zastupitelé mají vyjádřit ke znění dotazníku.

Usnesení č. 9.2 – 14/3/2017 - Zastupitelstvo
obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.
17/2016, které je přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

8.8. Silnice v Chaloupkách
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zveřejněna SPZ vozidla. Nekázeň ztěžuje práci
zaměstnanců obce.
Paní Bulantová se zajímala, zda na obecní účet
dorazila evropská dotace na posílení
volnočasových vzdělávacích programů do škol.
Starostka paní Bulantovou požádala, aby
přítomné seznámila se zmíněným projektem.
Paní Bulantová připomněla konkrétní položky,
které budou hrazeny z dotace ve výší cca
348 000,- Kč. Jedná se například o učební
pomůcky, pedagogické asistenty, kroužky,
nákup literatury apod.
Starostka paní Bulantové poděkovala za sdělené
informace.
Dále paní starostka podala informaci o
probíhající opravě zvoničky, kterou má na
starosti pan Mgr. Tomáš Vostatek. Opravou je
pověřen pan Kolář, který má zkušenosti s prací
se dřevem i s historickými objekty a zároveň
projevil iniciativu ve snaze zařadit roztockou
zvoničku na list chráněných památek.
Dále byla oznámena informace, že ztracené
srdce zvonu se již našlo uvnitř zvoničky.
Paní Čihařová se tázala na termín dokončení
autobusové zastávky na Karlově.
Paní starostka vysvětlila zdržení prací na
zastávce ze strany pana Horny. V nejbližších
dnech by mělo dojít k dokončení. Hovořilo se o
použití vhodného nátěru.
Na dalším zasedání bude předloženo
vyúčtování.
Pan Rajtr se obratil na paní starostku s dotazem,
kdy bude v obci k dispozici bankomat.
Starostka seznámila přítomné o svých
jednáních, z nichž vyplývají dvě varianty:
1.Banka – Česká spořitelna, a.s. nabízí možnost
měsíčního provozu bankomatu v obci za částku
cca 30 000,- Kč
2.Společnost Euronet nabízí možnost provozu
bankomatu v obci za příznivější částku zhruba
15 000,- Kč bez DPH, ovšem s nevýhodou
dražších výběrů.
Obec zvažuje, zda pořídit bankomat za těchto
podmínek. O výsledku jednání s bankami
budou informované i okolní obce. V úvahu

9.3 Střednědobý výhled rozpočtu roku 2017
Starostka seznámila přítomné se záležitostí
vyplývající z nového zákona o tzv. rozpočtové
odpovědnosti a s ním související změnou
zákona č.250/2000 Sb., tzv. malá rozpočtová
pravidla. Z tohoto zákona plynou nové
povinnosti a pravidla. Obce musí schválit
střednědobý
výhled
rozpočtu.
Návrh
výhledového rozpočtu (rok 2017-2020) byl
zveřejněn na úřední desce i na internetových
stránkách od 23.2.2017 do 14.3.2017. Nebyly
k němu vzneseny žádné připomínky.
Usnesení č. 9.3 – 14/3/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje Střednědobý výhled
rozpočtu roku 2017.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0
Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
10.

Diskuse

Starostka dala prostor diskuzi.
Občan pan Rajtr se dotazoval na situaci řešení
nedostačujícího pokrytí zvuky sirény, Paní
starostka sdělila výsledky svého dosavadního
šetření, uvedla možnosti řešení.
A. Prošetření funkčnosti současné sirény
způsobilou osobou
B. Instalace další sirény
Pan Ing. Melč razantně vystoupil proti možnosti
B s protinávrhem. Dle něho je vhodné počkat
na zkolaudování místní hasičárny, na kterou
bude poté umístěna výkonnější siréna.
Zastupitelstvo s jeho návrhem souhlasilo.
Starostka informovala o neuskutečněné opravě
obecního rozhlasu, protože pan opravář zaměnil
naši obec s obcí Roztoky u Prahy. Oprava byla
přeobjednána na 15.3.2017.
Starostka
negativně
zhodnotila
přístup
některých občanů k plánovanému a předem
oznámenému
úklidu
komunikace
před
bytovkami. Upozornila, že pokud někdo
znemožní zaparkovaným autem práci při dalším
čištění komunikací či sekaní trávníků, bude
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přichází i možnost, že by se na úhradě provozu
mohly podílet i sousední obce.

kompetence. Jediným řešením je soudní cesta,
konkrétně podání žaloby za neoprávněné
užívání bytu.

Pan Rajtr dále upozornil na nedostatečnou
informovanost
občanů
ohledně
této
problematiky a požádal o vložení informace do
Roztockých listů.

Občan pan Bulant toto tvrzení podpořil na
základě vlastních zkušeností.
Zastupitelstvo se rozhodlo hlasovat o podání
žaloby na neoprávněné užívání bytu. Pan Mazúr
a jeho družka budou písemně vyzváni
k předložení nájemní smlouvy.

Paní starostka slíbila nápravu.
Paní starostka dále připomněla možnost příjmu
digitálního pozemního vysílání. Možnosti byly
prověřovány již v minulém roce. Sdělila
přítomným základní informace a možnosti
umístění vysílače v obci.
Obec by hradila 3000,- Kč bez nákladu za
elektřinu. Rozhodnutí záleží na obci, zda
nabídku přijme.
Pan Prokůpek navrhl zařazení otázky týkající se
možnosti příjmu digitálního pozemního vysílání
do již zmíněného dotazníkového šetření, aby
občané mohli vyjádřit svůj zájem či nezájem.
Pan Ing. Melč si stěžoval na neúplný zápis
z minulého zasedání. Minule se hovořilo o tom,
zda udělat změnu územního plánu či nikoliv.
Zpochybnil důvěryhodnost zápisu, protože se
v zápisu neobjevila zmínka o výroku paní
starostky: „…, že územní plán je špatný,
protože vlastníci pozemků, kde se má stavět
s tím nesouhlasí“ a uvedla pana Draksla a pana
Čecha. Zdůraznil, že se v zápisech lže,
požadoval prověřit záznam z veřejného
zasedání a doložit písemné tvrzení od pana
Draksla a pana Čecha. Paní starostka se
ohradila, že se v žádném případě nevyjádřila
těmito slovy.
Pan Prokůpek žádal o osvětlení situace okolo
obecního bytu přidělenému panu J. Mazúrovi.
Dotyčný pracuje mimo blízké okolí obce a byt
obývá jeho družka paní Zykánová v podstatě za
obecní peníze a navíc zřejmě bez nájemní
smlouvy.
Zastupitelstvo řešilo různé možnosti, jak získat
obecní byt patrně neoprávněně obývaný.
Osobní intervence paní starostky byla
neúspěšná, policie v tomto případě nemá nutné

Usnesení č. 10 – 14/3/2017- Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje podání žaloby na
neoprávněné
užívání
obecního
bytu
v objektu č.p. 1.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
se 1 (Ing. Melč)

Zdržel

Usnesení bylo schváleno.
Paní starostka na závěr připomněla, že smlouvu
o pronájmu bytu nedohledala. Pan Ing. Melč si
existencí smlouvy nebyl jistý.
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.
15 usnesení bylo schváleno.
Starostka poté poděkovala přítomným za účast
na veřejném zasedání a ukončila jednání
v 19.00 hod. Sdělila, že další veřejné zasedání
se bude konat dne 25.4.2017 v 17:00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Roztoky.
Dne: 14. 3. 2017
Zapsala: Valentýna Koutníková
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Bankomat
Obec Roztoky v průběhu minulého roku, s žádostí o zřízení bankomatu v naší obci, oslovila největší
bankovní instituce – Českou Spořitelnu, Komerční Banku, UniCredit Bank, ČSOB, Moneta Money Bank a
Euronet Services.
Společnosti Moneta Money Bank, Komerční Banka, UniCredit Bank a ČSOB se k žádosti vyjádřily
shodně, a to, že by bankomat v obci byl nerentabilní. Česká Spořitelna se taktéž vyjádřila záporně, ale po
intervenci přes bankovního poradce obce v České spořitelně, a.s., u které má obec veden účet, zaslala
nabídku. Vyčíslila náklady na provoz bankomatu měsíčně na 31.281,- Kč s celkovými ročními náklady
375.372,- Kč. Za každý uskutečněný výběr hotovosti kartou jiné banky než České spořitelny by se dále
odečítalo 10,- Kč. Čím více výběrů, tím nižší náklady na provoz.
Další společnost, která zaslala nabídku, byla Euronet Services. Uvedená společnost vyčíslila po několika
jednáních cenu za provoz v částce 18.150,- Kč s DPH za měsíc.
Vyčíslené částky provozu jsou však pro obecní rozpočet dlouhodobě neudržitelné. Výběr z bankomatu jiné
banky, než je vystavena platební karta, je v mnoha bankovních domech zpoplatněn. Jsou tací, kteří jsou
ochotni kvůli výběru z bankomatu u své banky překonat i delší vzdálenost. Otázkou tedy zůstává, zda by
občané z naší obce a okolí byli ochotni vybírat z bankomatu, v němž jim bude poplatek naúčtován.
Obec plánuje oslovit okolní obce s žádostí o finanční spolupodílení se na provozu bankomatu. Pokud by
došlo k dohodě o spolupodílení se na provozních nákladech bankomatu mezi okolními obcemi,
podnikneme další kroky k úspěšnému zavedení této služby v naší obci.
Lenka Peterková

Pozvánka do divadla
Milí příznivci kultury,
po úsměvné komedii "Drahoušku, toužím po tobě...", kterou jste měli možnost shlédnout v divadle
R. Brzobohatého, Vás zveme na muzikálovou komedii s hity Václava Neckáře "Mýdlový princ".
Představení se koná v pražském divadle Broadway v neděli 4.6.2017 od 15.00 hod. Délka představení je
180 min.
V hlavních rolích se představí:
Martin Dejdar, Sagvan Tofi, Ivana Jirešová, Braňo Polák, Martin Písařík, Tereza Kostková, Jana Synková.
Dále hrají:
Jitka Schneiderová, Václav Kopta, Olga Lounová, Josef Vágner, J.Obermaierová, Natálie Grossová a další.
Odjezd autobusu je ve 13.00 hod. od hotelu v Roztokách, předpokládaný odjezd z Prahy je v 19.00 hod.
Na vstupenky opět přispívá OÚ Roztoky zakoupením slevových kuponů 1+1 zdarma.
Cena vstupenky po slevě je 350 kč + 85 kč doprava - celkem 435 Kč/os.
Vstupenky si můžete zakoupit u Aleny Ježkové (tel. 731 074 375) a Radky Prokůpkové.
Těšíme se na vaši účast.

Alena Ježková a Radka Prokůpková
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Únor ve školce
V únoru bylo ve školce veselo. Děti si prožily pěkný karnevalový den. Rodiče je doma vybavili krásnými
maskami, ve kterých to malým moc slušelo. Nechybělo výtvarné ztvárnění zážitků, kde děti výborně
zachytily atmosféru, kterou si při karnevalovém dovádění užily při tanci, hrách i soutěžích. Na závěr přišla
i pohádka „O Červené Karkulce“, kterou dětem v převlecích zahrály paní učitelky. Bylo fajn, jak děti
s napětím pozorovaly děj a jednotlivým postavám fandily. Všichni jsme si užili spoustu legrace při
pohádkové zápletce. V dalším tematickém dnu se děti předvedly v kravato-košilovém převleku, jako
dospěláci. Zavítaly do restaurace, kde je čekala obsluha i objednávka jídla i pití. Bylo docela zajímavé
pozorovat, jak se děti chovají. Učily se i společenskému chování při setkání s přáteli. Děti to mají dobře
odpozorované, a tak byly výbornými společníky
pro své kamarády.
Ke karnevalu patří i muzika, ta zněla pro dětský
tanec z přehrávače. Velkým zážitkem pro všechny
byla návštěva paní učitelky Dagmar Pavlíčkové,
která dětem přinesla ukázat známé hudební
nástroje. Mnoho zajímavého dětem pověděla a
hlavně mistrně předvedla živou hru na harmoniku,
kytaru, housle, flétny aj. Školkou se ten den
ozývala krásná muzika, která nám všem přinesla
radost, zábavu i poučení. Děti pozorně
poslouchaly, zpívaly a nakonec si i s chutí zatančily. Moc děkujeme paní učitelce Pavlíčkové za spolupráci,
kdy nám pomáhá zkvalitňovat hudební výchovu ve školce.
M.Sv. a G.T.

Akce sběr papíru
Rozčarování a bezmocnost mě přinutila napsat tento článek na vysvětlenou celé situace.
Kontejner na papír byl mnou objednán již v lednu na termín 21. 2. – 24. 2. Když prostranství za prodejnou
ještě ve středu v poledne zelo prázdnotou, kontaktovala jsem příslušného pracovníka sběrných surovin a
ten mi sdělil, že bude přistaven až v pátek 24.2. Ještě v poledne tam opět nebyl, následoval další telefonát a
přislíbení, že do hodiny je na místě.
Před třetí hodinou odpolední mi volali ze sběrných surovin, že se moc omlouvají, rozbilo se jim auto
/ pokolikáté už/ a kontejner dopraví v pondělí 27. 2. brzy ráno. Zádrhel byl v tom, že jej chtěli okamžitě
naložit a hned odvézt. To jsem striktně odmítla, a tak jsme se domluvili, že nám ho ponechají alespoň do
středy 1.3. Je pondělí 27.2. a kontejner je přistavený, během dvou dnů naplněný a čeká na svůj odvoz.
Toho se však ve středu nedočká. V pondělí 6. 3. je kontejner stále za prodejnou, a tak opět volám. Dostává
se mi odpovědi, že to není možné a že vše prošetří, jak se to mohlo stát. To už rezignuji a každý den pouze
cestou z práce zjišťuji aktuální stav. 14. března jsem se konečně dočkala, místo zeje prázdnotou.
Další sběr papíru je naplánován na 11. – 18. 4., tak snad to klapne.
OŠ
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Pohledy do minulosti obce…
Plavení vorů po řece Berounce – I
Kdy na řece Berounce začalo plavení kmenů, svázaných houžvemi do vorů, nevíme. Určitější zprávy o
plavcích na Křivoklátsku známe teprve z dob vlády Karla IV., kdy se dozvídáme o vorařském mistru
Klimentovi ze Zbečna, který stavěl vory z klád ze zdejších lesů a plavil je až do Prahy ke stavbě Pražského
hradu. Někdy na přelomu 16. a 17. století koupil Václav Boreň ze Lhoty na Roztokách od Šebestiana
Újezdeckého, majitele Modřejovic, třicet vorů dřeva, ale nedostal je, a proto pohnal Šebestiana před soud.
Ten se vymlouval, že nemohl dříví dodat, protože v řece bylo málo vody a jezy vyschly. Šebestiána ze
stejných příčin žaloval i Matyáš Glasman, harcíř z Hamburku. To nasvědčuje, že dříví z modřejovických
lesů plavili plavci až k ústí Labe do Severního moře.
V přípisu z roku 1716, adresovaném hejtmanovi Nového města pražského, sdělují plavci, že z řek Sázavy
a Berounky bylo splaveno za rok kolem tisíce vorů. V soupisu osedlých z roku 1651 čteme, že Matěj Čáp,
Vít Mlynářovic, Jan Kaftan, Vít Křeček a Tomáš Holub z Újezda nad Zbečnem jsou plavci a „dříví po řece
do Prahy plaví“, osadníky, kteří „v dříví na řece handlují“ zmiňuje soupis ze stejného roku také v Račicích.
Roku 1653 čteme o sedláku Vítu Jiráskovi z Velké Bukové, který „je nákladníkem, dříví od jiných kupuje,
prameny po řece do Prahy plaví a prodává.“ Podobnými slovy se v roce 1655 píše o plavcích v Branově.
Ve druhé polovině sedmnáctého století uvedl jezuitský kněz Bohuslav Balbín v díle Rozmanitosti z historie
království českého, ve stati věnované Rakovnickému kraji a hradu Křivoklátu, že „královské lesy, velmi
vhodně rozložené kolem hradu, dodávaly po řece Mži potřebný materiál do Prahy a téměř do všech
komorních panství.“ V roce 1740 bylo po Berounce dopraveno kolem 1430 vorů dříví.
Kromě dlouhých klád, svázaných do vorů a pramenů, nesla Berounka ku Praze i polena palivového dříví.
Ta na cestě doprovázeli zřízenci, kteří je dlouhými tyčemi postrkovali do proudu. Doprava polen však
zřejmě nebyla příliš úspěšná, alespoň podle zpráv z roku 1818. Během prvních měsíců toho roku naházeli
dělníci do Berounky šest tisíc sáhů (41 tisíc krychlových metrů) palivového dříví, na místo určení však do
24. května připlula jen polovina, zbytek uvázl na mělčinách a byl ukraden. Ve třicátých letech 19. století si
ředitelství křivoklátského panství vyžádalo čtyři švábské plavce a dřevaře, kteří ve zdejším kraji měli
svými zkušenostmi pomoci s dopravou dříví ze vzdálenějších polesí k řece. Během dvou let, na které je
ředitelství panství povolalo, dostali za úkol vyroubit potočiště vhodná k dopravě dlouhého i palivového
dříví a dopravu dříví k řece řídit. Palivové dříví k dopravě potoky měli v zimě svážet na saních na vybraná
místa a vedle toho je ředitelství pověřilo, aby v některých údolích vybudovali rybníky, z nichž by se v
příhodném čase vypouštěla zadržená voda, která by dříví naházené do potočiště odplavila do řeky. Takové
rybníky bývaly například v Klíčavském
údolí, do kterého se dříví spouštělo v
zimě po Plazovské stráni na levé straně
potoka. Při jarním tání pak stačilo
rybníky otevřít a nechat nahromaděnou
vodu, aby svou silou dotlačila dříví do
Berounky. Početná skladiště palivového
dříví byla i přímo na březích řeky, vory
se vázaly u Roztok, Branova nebo pod
Hřebečníky. (Pokračování příště)
Tomáš Bednařík

Popiska:
Voraři na řece Berounce. Foto archiv
autora
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Čas na knihu
Březen – měsíc knihy a také měsíc čtenářů. Jak se vlastně propojil březen s knihami? Začalo to v roce
1955, kdy tehdejší propagátoři režimu chtěli knihy využít jako prostředek osvěty a měly být tedy dostupné
v každé domácnosti, dostat se do podvědomí co nejširší základně obyvatel. Již v roce 1954 vznikla dohoda
mezi ministerstvem kultury, Svazem československých spisovatelů a Československého svazu mládeže, k
nimž se připojila nakladatelství a knižní obchod celkově. Měsícem knihy byl vyhlášen březen. Vznik celé
akce
popsal
ve
svém
článku
v časopise
Čtenář
pan
Oldřich
Kapsa.
(Zdroj:
http://kultura.eurozpravy.cz/literatura/147597-brezen-mesic-knihy-kde-se-vzal-a-jak-je-tomu-dnes/).
Knihy se ale propagovaly již za První republiky, kdy probíhaly tzv. Týdny knihy. Po sametové revoluci
v roce 1989 přestal být měsíc knihy oficiální akcí ministerstva a prakticky zanikl. Byl nahrazen Týdnem
knihoven, měsícem čtenářů, který začal pořádat Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Ale ať už se
jmenuje a „slaví“ jakkoliv, pořád má jedno společné - knížky a jejich čtenáře. V různých podobách se
s ním setkáváme v knihovnách, mateřských i základních školách, na pultech knihkupectví. Zmínit můžeme
např. Biblioweb ( soutěž o nejlepší knihovnické stránky), Čtenář roku (knihovna oceňuje nejlepšího čtenáře
roku), Maraton čtení (probíhají autorská čtení v knihovnách) a Noc s Andersenem, kterou pořádá i ZŠ
V Zahrádkách, Roztoky. Jedná se o podporu dětských čtenářů, kdy děti nocují v knihovně/školce/škole u
příležitosti narození pohádkáře Hanse Christiana Andersena (2. dubna – Mezinárodní den dětské knihy).
Akce je spojena s hromadným čtením z knížek, divadlem, pohádkami na dobrou noc a třeba i půlnočním
představením, diskotékou, nebo noční návštěvou hradu, zámku. Letos se dne 16.3.2017 konal opět Velký
knižní čtvrtek a vyšlo 15 nových knížek. Musím se přiznat, že jsem zatím žádnou z těchto knih ještě
nepřečetla. Zaujala mě ale Alison Anderson a její kniha Letní host, kde je hlavním hrdinou Anton Pavlovič
Čechov, nebo příběh Jennifer Teeg – Můj dědeček by mě popravil. Jennifer je dcera německé matky a
nigerijského otce a je vnučkou Amona Götha, postava známá např. z filmu Schindlerův seznam. Byl
velitelem koncentračního tábora Plaszow.
Aktuálně je v centru dění kniha Pavoučí síť, druhý díl trilogie od Františka Niedla o platnéři Lukášovi,
který musel opustit Prahu z důvodu své bezpečnosti a přesunout se do Itálie, aby se zde stal platnéřským
mistrem. Napínavé historické čtení od českého autora vřele doporučuji a těším se i na třetí pokračování
Návrat mistra. Knihovnu mám nacpanou k prasknutí, že jsem musela pořídit ještě jednu, zatím aspoň
malou. A jarní přírůstek do ní jsem už také přidala. Těším se na Barbaru Wood a její knihu Země
odpoledního slunce. V rakovnické knihovně jsem si půjčila Zmrzlinovou královnu, Vojenskou felčarku,
trilogii Trygve Gulbranssena Věčně zpívají lesy/Vítr vane z hor/Není jiné cesty – příběh rodové ságy o
Dagu Björndalovi, patriarchovi z Medvědího Dolu, líčení lidových zvyků norského venkova, drsné
severské přírody, dramatických osudů i lásky, zrady, nenávisti i přátelství a vykoupení.
Děti ze základní školy v Roztokách rádi přivítají své maminky, tatínky, dědečky, babičky a ostatní dospělé
při projektu Čteme spolu dne 29.3.2017 od 9 do 10:30. Společně si přečtou, nebo poslechnou krátké
příběhy z jejich oblíbených knížek. Máte pro ně už nějakou nachystanou?
Doma dětem po večerech před spaním čtu Paní Láryfáry a díky ní se dozvídáme, jak léčit známé a
rozšířené dětské nemoci jako jsou zápal švindlu, ještěchvilkína, mlaskalka a srkavka, hádavka a mlátilka.
Je to docela legrace a dětem se to moc líbí.
Ať si i vy vyberete pro chvíle pohody příjemnou a pro Vás atraktivní knížku 
-IV-
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