OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU ROZTOKY

9:00 do 12:00 hod. Ve 13:00 se slavnostně vyhlásí
výsledky klání.

ronájem garáže.
Nový občan Roztok shání pronájem garáže,
nebo její odkoupení v Roztokách, nabídky
prosí na tel. číslo 724231671.

P

ápis do ZŠ a MŠ Roztoky.
Zápis do ZŠ Roztoky proběhne dne 27. 4.
2017 (15,30 – 17:00 hod.).
Zápis do MŠ se koná 10. 5. 2017 (15 -17 hod.).

Z

áje 2017.
Zveme všechny občany na Staročeské máje
dne 13.5.2017. Od 14:00 hod na průvod
obcí, v 19:30 bude u mostu porážení krále a od
20:00 se v Hotelu Roztoky koná májová zábava,
hrát bude Kastelán a vstupné je 100,- Kč.

M

kliďme Česko.
Dne 9.4.2017 se obec Roztoky zapojila do
celostátní akce Ukliďme Česko. Před obecním
úřadem se v neděli ráno za hezkého počasí sešlo
celkem 10 dobrovolníků – 8 dospělých a dvě děti.
Účast tedy nebyla vysoká. Úklid probíhal od OÚ k
bývalé Hornovně, v zatáčce u policie, v lese proti
jezu, na prostranství za Ludmilou a od jezu podél
řeky až po silniční most. Sebralo se asi 12 pytlů
odpadu a účastníci akce obdrželi na závěr
poděkování a pamětní list. Akce skončila v cca
12:00 hod.

U

álení čarodějnic.
V neděli 30.4.2017 proběhne tradiční pálení
čarodějnic na louce nad vodojemem od 20:00
hod. Pro účastníky budou k dispozici buřty zdarma
a připraveno bude i další občerstvení.

P

S

tavba silnice.
V Chaloupkách probíhá výstavba nové místní
komunikace – stavbu zajišťuje firma Froněk
spol. s.r.o. Výstavba by měla být dokončena do
18.6.2017. Nyní jsou osazeny obrubníky a staví se
vjezdy k objektům. Byla vystavena 1. faktura ve
výši 424 602,60 Kč.

en s Lesy ČR na Emilovně .
Tradičně bude probíhat v Karlově Vsi – na
Emilovně dne 20.5.2017 od 8:30 do 15:30
hod. Čekají Vás dvě soutěžní stezky – jedna dlouhá
cca 3 km a je vhodná i pro kočárky, druhá o délce 4
km, obě stezky jsou plné zajímavých stanovišť.
Připraveny jsou drobné odměny i doprovodný
program – jízda na koních, sokolníci, skákací hrad,
ukázky výcviku strážních psů, vyřezávání dřevěné
sochy motorovou pilou, bublinová show, tombola a
další. K dobré náladě zahraje kapela Betty band.
K dopravě můžete využít svozový autobus na trase
Křivoklát – Městečko – Velká Buková – Roztoky.
Parkování je jinak zajištěno v Karlově Vsi za
poplatek 30,- Kč.

D

prava silnice ke hřbitovu.
Týden před Velikonocemi byla z důvodu
špatného stavu silnice ke hřbitovu zahájena
oprava cesty. Tu provádí firma Pergl Jiří – Asfalt.
Oprava bude dokončena v průběhu května.

O

rigáda.
Obec Roztoky přijme pečlivého brigádníka,
který se orientuje na internetu. Náplní práce
bude doplňování, vyhledávání informací a
administrace internetových stránek obce. Bližší
informace u paní starostky tel. č. 778546438.

B

trategický rozvojový plán obce.
V souvislosti s vyplněním dotazníků, které jste
měli možnost do 12.4.2017 odevzdat, dojde
v průběhu května až června ke zpracování odpovědí
do strategického rozvojového plánu obce Roztoky
firmou, které byla zakázka zadána. Děkujeme všem
občanům, kteří se do průzkumu zapojili.

S

řevorubec junior.
Letos se opět koná ve dnech 27. – 28.4.2017
v areálu Střední lesnické školy a SOU Křivoklát,
Písky mistrovství
České
republiky žáků
v práci motorovou pilou. Zahájení soutěže
proběhne 27.4. 2017 v 9:00 hod. Od 9:30 do 17:30
se bude soutěžit a pokračovat se bude 28.4.2017 od

D
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„Když chodíte na ryby, přiroste vám řeka k srdci,
jako ta nejlepší ženská. Je věrná a vzrušující, konejšivá a přitom nevyzpytatelná.“

Jan Werich

Čistá Berounka
Dne 8.4.2017 se opět po cca roce sešli dobrovolníci v Roztokách, aby se společně přepravili autobusem do
Zvíkovce, kde mělo začít letošní čištění Berounky, a to již po dvanácté. První ročník se konal již v roce
2006 a u jeho zrodu stál bývalý hejtman Středočeského kraje Petr Bendl, který se každoročně pravidelně
účastní, a Vilém Žák. Další známou mediální tváří je Martin Kupka a patronka Čisté Berounky herečka
Veronika Kubařová se svým manželem.
Ve Zvíkovci už na nás čekala snídaně připravená organizačním týmem – šátečky, koláče, čaj, káva, teplé
kakao a také fasování materiálu potřebného k čištění břehů i řeky, tzn. pytle, rukavice, připravené byly
samozřejmě lodě, vesty, pádla a také pláštěnky, kdyby počasí nemělo rozum, a multifunkční šátky – zelené
a žluté. Nechyběla samozřejmě doprovodná vozidla s posádkami, která od vodáků přebírala pytle po cestě
a zajišťovala servis.
Hned ráno si na nás počíhal v kempu pod mostem štáb Českého rozhlasu, který dobrovolníky vyzpovídal
do ranního vysílání, a štáb České televize, který natáčel zahájení akce a průběh několika kilometrů.
V letošním roce nás čekalo čištění v úseku řeky od Zvíkovce do Roztok. Úsek je dlouhý celkem 18,6 km,
znamenalo to tedy uklidit břehy o celkové délce 37,2 km. První vykládací zastávkou byl prostor u jezu
v Čilé – už tam přijely lodě plné odpadu a kontejner se začal plnit tak rychle, že bylo jasné, že nebude
jeden stačit. Na další zastávce ve Skryjích natáčel štáb televize i kuriozity nalezené v přírodě – jedna
posádka dotáhla např. napůl potopený kajak, jedna se cestou potopila sama a ve Skryjích musela sušit.
Děvčata ale byla odvážná a vydržela s námi až do Roztok. Trochu jsme vydechli, lodě se odlehčily,
dobrovolníci vyfasovali svačiny, další pytle. Nálada byla báječná. Na další místo vykládky k branovskému
přívozu jsme povolali druhý kontejner, ten první už ve Skryjích „ praskal ve švech“. Stoupala únava, ale
naštěstí nám přálo počasí a obědový gulášek byl také výborný, hlady ani žízní jsme nestrádali. Našel se i
čas na kochání se přírodou, focení a sdílení zážitků. Mezi nasbíraným odpadem nechyběla lednice,
kuchyňská pracovní deska, spousta pneumatik, židlí, plastových lahví, barely, dopravní značky, sáně,
kuchyňské vybavení, kusy nábytku, okapy, obuv, až se člověk nestačil divit, co jsou lidé schopni vyhodit
do přírody. Nejvíce odpadu se nasbíralo samozřejmě v místech, kde jsou chaty. Nasbírala se cca 1,8 t
odpadu. Akce byla zakončena koncertem Petra Bendla a Romana Horkého na hřišti v Roztokách, poslední
loď s nákladem dorazila cca kolem 18:30 hod, to už se část lidí ohřívala u ohýnku, pojídala buřtíky a
odpočívala. Sešla se nás bezva parta, snad se to povede i příští rok! Opravdu jsem si akci užila a je fajn, že
se najdou lidé, kterým nevadí vstávat v sobotu brzy ráno a mají nějakým způsobem vztah ke krajině okolo
Berounky a vyráží čistit každý rok. Navíc když sluníčko ještě tak moc nehřeje, voda je studená a namočit
se není moc příjemné.
K takové akci je třeba nejen dobrovolníků, ale i schopných organizátorů – velela nám Simona Dvořáková z
Místní akční skupiny Rakovnicko a svého úkolu se zhostila s chutí, zodpovědně a s přehledem. Zapojila
téměř celou svou rodinu, včetně psa  Do spolupráce se zapojila správa CHKO Křivoklátsko, SDH ze
Skryj a Obec Skryje. Občerstvení dodaly – Pekařství Hana Špáňová, Šalanda/Tyršák Rakovník, Pivovar
Bakalář a TJ Roztoky. Finančně akci podpořil Středočeský kraj, Obec Velká Buková, Obec Branov, Obec
Karlova Ves, Obec Roztoky, Povodí Vltavy, Procter & Gamble Rakovník, Lesy ČR. Lodě půjčila půjčovna
www.berounka.cz.
Záštitu poskytla ministryně pro místní rozvoj, ministr životního prostředí a ministr zemědělství.
Tak příští rok zase ahoj na řece!
-IV-
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VĚTRNÝ KONEC ZIMY

Na lince 150:
Za poslední dva měsíce, které uplynuly od únorového čísla Roztockých listů, zasahovali roztočtí hasiči
devětkrát. V druhé polovině února je zaměstnal hlavně silnější vítr, který porážel stromy na silnice v okolí.
V úterý 22. 2. odpoledne zasahovala špička vyvráceného smrku do silnice z Karlova na Svatou. Než přijeli
kolegové z Berouna, měli ji naši uklizenou. Ve středu 23. 2. večer se jednalo o statný smrk směrem na
Karlovu Ves, se kterým jim přijeli opět pomoci kolegové z Berouna. Znovu v téže noci nad ránem vyráželi
na menší smrk od Malé Bukové do Nezabudic. Na místě byli ale rychleji hasiči z Rakovníka. S ranním
rozbřeskem pak vyslali naše hasiče na silnici směrem na Všetaty, kde se do silnice zřítil suchý jasan. Jen za
asistence policistů z Rakovníka košatý strom poměrně rychle rozřezali a odklidili.
Březen začal obdobně. Ve čtvrtek 2., opět v důsledku silného větru, se na silnici mezi Rozvědčíkem a
Týřovicemi zřítil další, částečně suchý, strom. Ve spolupráci s policisty OO PČR Roztoky naši hasiči strom
rozřezali a silnici zprovoznili v obou směrech. Po dvoutýdenním klidu je znovu „do zbraně“ povolali
v pátek 17. března, kdy se v Lašovicích vznítil v plechovém velkoobjemovém kontejneru odpad. Vzhledem
ke vzdálenosti přijeli na místo v době, kdy už jejich kolegové z Rakovníka požár lokalizovali. Po
definitivním zkrocení plamenů se vrátili na svoji základnu.
Hned druhý den krátce před polednem a zatím naposledy vyjížděli roztočtí opět s kolegy z Rakovníka na
kontaminované studny v Nezabudicích. Zřejmě vlivem stavebních prací na kanalizaci a silného deště došlo
k proniknutí ropné látky do dvou studní. Obě jednotky ve vzájemné spolupráci zajistily na příkaz Chem.
laboratoře v Kamenici odběr vzorků vody z obou studní. Na základě rozhodnutí pracovnice odboru
životního prostředí se poté obě jednotky vrátily na své základny, protože čerpání studní může být
provedeno až po provedení chemického rozboru vzorků.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ:
V rámci spolupráce s Obcí Roztoky hasiči 1. března skáceli na roztockém sídlišti borovici, která překážela
renovaci fasády na domě č. p. 212 a o týden později ořezali ze stromů větve prorůstající sítěmi za brankou
fotbalového hřiště TJ Roztoky.
Sbor dobrovolných hasičů si Vás dovoluje pozvat na tradiční společenskou akci pořádanou ve spolupráci
s Obcí Roztoky. Jedná se o:
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V NEDĚLI 30. DUBNA 2017 OD 20:00 HODIN
na louce nad vodojemem.
Buřty pro účastníky zdarma, oheň pro jejich opékání a další občerstvení jsou zajištěny.

Poděkování:
Roztočtí hasiči touto formou děkují zaměstnanci obce p. J. Vojtěchovi za vzornou zimní údržbu před
hasičskou zbrojnicí, kterou zajistil hasičům při výjezdech vždy bezpečný pohyb členů i zásahových vozidel
požární jednotky Obce Roztoky.

za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
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Školení a cvičení:
25. února Školení strojníků v Rakovníku
27. února Záchrana osob probořených do ledu
4. března Školení velitelů v Rakovníku
9. dubna Poskytnutí 1. pomoci při dopr. nehodě, stabilizace a vyprošťování z havarovaných vozidel
16. dubna Výcvik sebezáchrany a záchrany z vodního válce pod jezem na řece Úpě organizované VŠZ a
ÚHŠ Bílé Poličany
Informace o orientačním počtu hasičských jednotek a jejich fungování:
Počet jednotek PO ve Středočeském kraji, stav k 1. 8. 2011 - 1209
z toho je:
JPO I - 32 (profesionální jednotky HZS Stč. kraje, výjezd do 2 minut)
JPO II/1 - 15 (JSDH obcí v pohotovostním režimu, pohotovost drží 1 družstvo o zmenšeném početním
stavu 1+3 (velitel + 3 hasiči), výjezd do 5 minut. Sem patří v rámci okr. Rakovník i obec Roztoky a
bývala Lužná.
JPO II/2 - 1 (JSDH obcí v pohotovostním režimu, pohotovost drží 2 družstva o zmenšeném početním
stavu 1+3), výjezd do 5 minut. Jesenice u Rakovníka
JPO III/1 - 188 (JSDH obcí, mělo by vyjet aspoň jedno družstvo, jeden tzv. výjezd 1+5), výjezd do 10
minut.) např. Křivoklát, Zbečno.
JPO III/2 - 29 (totéž, jen v pohotovosti dva výjezdy, výjezd do 10ti minut). např. Čistá
JPO IV - 15 (profesionální jednotky HZS podniků - většinou elektrárny, chemičky, armáda) - zásahy
většinou jen v rámci firmy.
JPO V - 907 (JSDH obcí, zasahují zpravidla jen v rámci katastru své obce, výjezd do 10 minut, často
nemají cisternu) např. Velká Buková, Karlova Ves, Branov
JPO VI - 22 (JSDH podniků, výjezd 10 minut, zasahují zpravidla jen v podniku.) např. Permon
Pro Středočeský kraj je zpracovaný
tzv. Požární poplachový plán pro
každou obec a stupeň požárního
poplachu. Celkem jsou 4 stupně
požárního poplachu a na ně je daný
počet jednotek. Pro Roztoky je
zpracovaný a daný dojezdový čas i s
časem výjezdu (2 - 10 minut dle
kategorie).
Vychází
to ze
zákona 133/1985 o požární ochraně a
jejím zajištění na každé místo v
republice myslím do 20 minut. Právě
proto mají Roztoky JPO II, protože
dojezd z Rakovníka i Berouna je delší.
Co se týká roztocké jednotky, můžeme jet poměrně daleko, záleží právě na stupni požárního poplachu, tj.
zjednodušeně rozsahu požáru (ohrožení majetku, plochy, počtu obyvatel atd.) Nejdále na zásahu jsme byli
asi v roce 2006 v Hoříně u Mělníka na povodních. Většinou se jezdí na 1. a 2. stupeň, to je opravdu v rámci
dojezdu 10 - 15 minut od základny. Když to vezmu od severu po směru hodinových ručiček, tak
maximálně Nový dům, Požáry, Píska, Zbečno, Sýkořice, Račice, směr Nižbor na konec našeho katastru k
Červenému kříži, Otročiněves, směr Svatá na konec našeho katastru, na pole na Karlov směr Broumy,
běžně Skryje horem i podél vody, Karlova Ves, Emilovna, Kouřimec, Hřebečníky, Hracholusky,
Nezabudice, Všetaty, Lašovice, Pustověty.
za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
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Jaro v mateřské škole
První jarní den jsme si již tradičně v naší mateřské škole v Roztokách připomněli lidový zvyk „Vynášení
Moreny“. Za pokřiku tematických říkanek o odchodu zimy a zpěvu písní o jaru, se paní učitelky s dětmi
vydaly s několika vyrobenými Morenami k řece Berounce. Smrtky vhozené do řeky odplavaly a my
všichni uvítali jaro v plné kráse.
Pěkné jarní počasí si děti užily při hrách na školní
zahradě i při turistických výletech, které nám nabízí
malebná příroda Křivoklátska. Při vycházce k Bukové
jsme pozorovali modravé stráně kvetoucích podléšek
– to byla nádhera! Téměř letní počasí nás provázelo na
dalším turistickém výletě, kdy jsme se vydali
z Křivoklátu do Městečka. Ráno nás dovezl pan
autobusový dopravce V. Kohout na Křivoklát. Moc
děkujeme za ochotu a dopravu pro všechny zdarma.
Po ránu jsme navštívili mateřskou školu v Křivoklátě,
děti si krátce pohrály s kamarády a nasvačily se. Pak už jsme směřovali do lesa, kde si děti prověřily svoji
zručnost a odvahu na netradičních hracích prvcích, nejvíce zaujala skluzavka. Děti cestou objevovaly různá
lesní zákoutí a obohatily své znalosti u naučných tabulí. Po lesních pěšinách i mezi loukami jsme směřovali
k Městečku. Děti byly opravu šikovní turisté, nikoho nebolely nohy, vždyť cestou bylo stále co objevovat,
mohutné stromy, kvetoucí trnky i třešně. Krásný výhled na Městečko z chatové oblasti jako na dlani
všechny potěšil. Děti seběhly z kopečka do vesnice, navštívily školní hřiště mateřské školy, kde si
odpočinuly a naobědvaly se. Pak už nás čekala cesta vlakem zpět do školky. Už se těšíme, kam se vydáme
příště.
Svátky jara Velikonoce byly námětem našich činností i ve školce. Děti vyráběly velikonoční dekorace,
zdobily kraslice, učily se velikonoční říkanky, sely osení a nechybělo vyprávění o drůbeži, vajíčkách,
kuřátkách i pohádka. Děti prožily čas před Velikonocemi v tvořivé a radostné atmosféře. Jedno odpoledne
ve školce bylo vyhrazeno i společnému tvoření rodičů a dětí. Děti za vydatné pomoci svých rodičů
vyráběly velikonoční dekorace z proutí i papíru, zdobily vajíčka různými technikami a pletly pamihody.
Do pletení pamihod se pustili nejen zruční tatínkové, ale pod vedením paní učitelky Turečkové to zvládly i
maminky. Tvořivá atmosféra nadchla každého, kdo přišel. Děti si s radostí odnesly domů své vlastnoručně
vyrobené velikonoční dekorace .

M.Sv.
Noc s Andersenem 2017 v roztocké škole
Noc už téměř vrcholila, poslední čiperné děti plné zážitků se vracely z nočního dobrodružství, jiné se
chystaly do mobilního planetária, některé docpávaly svá bříška dobrotami z nekončící hostiny, přicházeli i
první pozvaní rodiče. Ale do „ústředí“, tedy do knihovny v Uherském Hradišti, musela jít aktuální zpráva,
abychom i my z Roztok byli započítáni do celkové statistiky účastníků. Tady je:
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Noční hlášení z Roztok (ZŠ a MŠ V Zahrádkách, Roztoky)
Narozeniny H. Ch. Andersena a Den dětské knihy slavíme už počtrnácté. Kdo? Letos 53 dětí, 7 učitelek, 7
nadšenců
v
kuchyňce,
23
rodičů
a
přátel
školy
na
trase
Noční
cesty.
Noci předcházely 2 přípravné týdny. Všechny děti (1. - 5. tř.) si užily báječnou knížku od Ivony Březinové
Deník vodnice Puškvory. I proto je dnešní akce o vodě, vodnících, rybách … no, vždyť jsme všichni od
vody! Naší obcí totiž protéká půvabná řeka Berounka. Dneska je prostě všechno „ouklej“ (rozuměj oukej).
Jsme „v mokru“ (rozuměj v pohodě) a „vodní holky“ (rozuměj pí učitelky) už sbírají první „šupiny“
(rozuměj jedničky).
A příští rok se sejdem zas, až nastane pohádkový čas!
Mirko a Hanko, mějte se pohádkově. Zasloužíte si to!
Za všechny z Roztok Zdena a Líba
A ještě mi to nedá, a připojím jednu lahůdku, asi ji
znáte:
Nemůžeme - li sdílet štěstí s druhými, je to jen
poloviční štěstí.
H. Ch. Andersen
Poznámky pro čtenáře RL:
Mirka a Hanka = M. Čápová a H. Hanáčková, knihovnice dětského oddělení knihovny v Uherském
Hradišti
Zdena a Líba = Z. Janečková a L. Bulantová
__________________________________________________________
Vzápětí přišla odpověď:
Milá Zdeno a Líbo i všichni od vody,
moc děkujeme za opravdický i elektronický pozdrav, jste úžasně šikovní a dětem se program určitě líbil. A
děkujeme i za závěrečný citát H. Ch. Andersena, je dobře, když se můžeme o vše podělit … Tak hodně
štěstí i do neandersenovských dní!
Mirka a Hanka
Pár dní před akcí jsme posílali jarní přání s textem a obrázky, které namalovaly děti v hodinách výtvarné
výchovy. Tímto způsobem čtenáři z Roztok pozdravili čtenáře na MŠMT, na Velvyslanectví Dánského
království, nadační fond Drab, ČŠI, ale i Zdeňka Svěráka, Jiřího Žáčka a Ivonu Březinovou. Paní
spisovatelce Březinové jsem do obálky k přáníčku přidala ještě vzkaz o tom, jak se nám její knížka o
Puškvoře líbila a jak nás inspirovala. V neděli od ní přišla tato odpověď:
Vážená paní ředitelko, děkuji Vám za milý vzkaz, mám radost, že jste si Deník vodnice Puškvory vybrali
k letošní Noci s Andersenem, opravdu mě to potěšilo. Přeji Vám i všem dětem Vaší školy hodně krásných
chvil, kdy se při čtení můžeme stát kýmkoli a můžeme zažít příběhy, na které v reálném životě
nedosáhneme.
Se srdečným pozdravem Ivona Březinová
Na závěr mi ještě dovolte, abych i touto cestou poděkovala všem strašidlům, vílám, vodníkům i
hastrmanům za to, že děti trochu postrašili, mnohokrát je pobavili a vždy jim ukázali tu správnou
pohádkovou cestu. Děkuji srdečně všem rodičům a přátelům školy, za jejich masky, ochotu, nadšení a čas.
Bez nich by to prostě nešlo!
Za všechny malé i velké čtenáře z roztocké školy Zdeňka Janečková

7

Plavení vorů po řece Berounce (II)
Další určité zprávy o voroplavbě na Berounce jsou z roku 1863, kdy při lednové velké vodě uplaval z
hřebečnického revíru, kde chystal dříví k dopravě do Prahy plavec Jan Ransdorf, vor ze čtyř jedlí a
jednoho buku. U nezabudického mlýna zachytil vor stárek Josef Leitner. Jiný vor vzala voda plavci
Václavu Dubskému z Hradiště, který připravoval klády ke splavení na pravém břehu řeky pod
Hřebečníky.
Voroplavba na řece Berounce ustala po velké povodni v roce 1872, která změnila koryto Berounky tak,
že řeka přestala být pro voroplavbu využitelná. Ve třicátých letech 20. století se o plavení na Berounce
mluvilo už jen v minulém čase, jak dokládá zápis roztockého kronikáře Václava Vágnera, který po
roce 1927 napsal. „Dříve plavili plavci po naší řece vory, ale jen při větší vodě.“
Voroplavbu a plavení palivového dříví připomíná na Křivoklátsku i řada místních pojmenování, vedle
zmíněné Plazovské stráně v údolí Klíčavy jsou to například Plazy u Kostelíka, Šlovic a Skryjí nebo
lokalita Na Zbijadlech u Branova, kde se sbíjely a vázaly vory.
Co to znamená, když se řekne…
Pramen – voroplavební jednotka zákonem normalizované délky, šířky a vybavení, skládající se
z vorových tabulí (vorů) svázaných z klád a navzájem volně spojených.
Parta – skupina plavců, schopná svázat, vystrojit a splavit pramen na místo určení. Zpravidla bývala
čtyřčlenná.
Ráz – plavba pramene s jednou posádkou z vaziště do místa určení, kde se pramen předával jiné
posádce, rozebíral nebo převazoval na jinou šíři, včetně zpáteční cesty posádky na původní vaziště.
Vaziště – vhodně upravený břeh řeky, na němž se vázaly prameny. Vaziště bývala stálá a příležitostná.
Zřízení a zrušení vaziště a provoz na něm podléhaly příslušným zákonům a nařízením.
Vorař – literární název pro plavce, vzniklý v oblasti právnické literatury a beletrie v 19. století, mezi
plavci ale neužívaný.
Vrátný – plavec s vrátenským patentem, kapitán pramene.
Plavačka – dlouhá okovaná tyč k řízení při plavbě.
Sochor – smrková či jedlová tyč k odpichování a řízení pramenů, pečlivě vyhlazená, aby šla dobře „do
ruky“, na jednom konci okovaná. Délka kolísala podle hloubky toku, na němž se plavilo.
Vořina – smrkový, jedlový, dubový, habrový či březový kmínek délky 3 metry nebo 6 metrů, t.j.
budoucí šířky vorové tabule, pečlivě ohlazený, na nějž se navlékaly klády budoucí vorové tabule.
Tomáš Bednařík
Popiska:
Vory se v Roztokách na Berounce
objevily ještě sem tam ještě
v meziválečném období.
Foto archiv
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Černá místa v Roztockých listech a ve zveřejněných zápisech ze zasedání zastupitelstva
Není tomu dlouho, co se v Roztockých listech začala objevovat místa se začerněným textem. Mnozí z Vás,
kdo čtou především tu část Roztockých listů se zápisem ze zasedání zastupitelstva, to možná pobouřilo a
ztratilo určitý náboj při čtení, když jsou jména osob začerněna. Ti, co jsou tzv. v obraze, si jméno možná
domyslí, ale pravdou zůstává, že takto „anonymizované“ zápisy jsou v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů.
Co jsou osobní údaje? Pojem vymezuje zákon v §4 takto: …..osobním údajem je jakákoliv informace
týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný,
jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či
více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo
sociální identitu,…..atd.
V souvislosti se zveřejňováním zápisů z jednání územních samosprávných celků, tj. obcí atd., je
v metodickém doporučení uvedeno: …….při zveřejnění – je nutno začernit (anonymizovat) citlivá data,
jako je u fyzických osob např. rodné číslo a bydliště, jméno. U jména bude záležet na velikosti obce
a četnosti těchto jmen v dané obci – tj. možnosti identifikovat konkrétní osobu. …
Zveřejnění zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva obce je zcela dobrovolné. Zákon č.128/2000 Sb.,
o obcích neukládá povinnost zápis ze zasedání zveřejňovat.
Úřad pro ochranu osobních údajů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra zpracoval Stanovisko č.
2/2004 - Zpřístupňování a zveřejňování osobních údajů z jednání zastupitelstev a rad obcí a krajů,
v němž je popsán postup se zveřejněním zápisů ze zasedání zastupitelstev. Z materiálu částečně
cituji:
„…….. u zveřejňování informací z jednání a usnesení zastupitelstva a z jednání a usnesení rady na
internetu, v tisku a jiných médiích, nebo podávání informací dalším osobám podle zákona o svobodném
přístupu k informacím. V těchto případech dochází ke zveřejňování informace obsahující osobní údaje
neomezenému okruhu osob. Povinností obce, hl. m. Prahy nebo kraje je zajistit dodržování zákona o
ochraně osobních údajů a v této souvislosti je třeba zveřejňované osobní údaje pro daný účel
anonymizovat, případně rozsah zpřístupňovaných osobních údajů ve zveřejňované verzi dokumentu
omezit.
Při zveřejňování upravených verzí (záznamů, výtahů) zápisů z jednání zastupitelstva, jeho usnesení,
zápisů z jednání rady a jejího usnesení Úřad doporučuje informovat veřejnost o tom, že je zveřejňována
upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona o ochraně osobních údajů.
Za dodržování zákona o ochraně osobních údajů při poskytování informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím a při zveřejňování dokumentů obce v médiích plně odpovídají správci a
zpracovatelé osobních údajů, kterými jsou obce, hl. m. Praha nebo městské části Prahy nebo kraje,
případně za ně odpovídají i fyzické osoby uvedené v konkrétních ustanoveních těchto zákonů, které se s
osobními údaji seznámily.“
Z Metodického doporučení MV k činnosti územních samosprávných celků č. 4 z 1.11.2009 cituji:
„K samotné ochraně osobních údajů lze v obecné rovině konstatovat, že je třeba rozlišovat zveřejňování
dokumentů na úřední desce, potažmo „elektronické“ úřední desce, které se děje na základě zákona
(zákonem je stanovena povinnost zveřejnění na úřední desce), v takovém případě dochází ke zveřejňování
celých dokumentů, tj. i s osobními údaji. Jinak řečeno, jedná se o zveřejňování osobních údajů v souladu se
zákonem. Na druhou stranu v případě dobrovolného zveřejňování dokumentů na úřední desce, resp.
„elektronické“ úřední desce je třeba naopak zachovat ochranu údajům v souladu s příslušnými právními
předpisy, a tedy zajistit ochranu osobních údajů, např. „začerněním“.“
Stále platí, že zápis v celé podobě je pro občany obce k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu.
Lenka Peterková
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FLORBALOVÝ ODDÍL TJ ROZTOKY

Atraktivní hra kombinující prvky hokeje, házené, fotbalu a dalších sportů se dynamicky rozvíjí po celém
světě, v České republice i u nás na Křivoklátsku. Stále více dětí prohání děrovaný míček také po roztocké
tělocvičně. Tréninkové jednotky jsou rozděleny do dvou kategorií, na začátečníky a pokročilé. Scházíme se
každý pátek na dvě hodiny. V každé kategorii máme patnáct až dvacet dětí. Někteří ze starších navštěvují
také tréninky mladší kategorie a vypomáhají s organizací cvičení, radí jak vylepšit techniku či podporují
začátečníky v jejich úsilí. Snažíme se o celkový sportovní rozvoj našich svěřenců, a proto zařazujeme také
cvičení na rozvoj motoriky a koordinace, rychlostní cvičení i kooperační hry. Tréninkové jednotky jsou
koncipovány tak, aby trénink děti bavil a motivoval je do další práce. Zkušenější hráči pak rozvíjejí svoje
technické dovednosti, které doplňujeme o taktické prvky a herní či průpravná cvičení. V obou kategoriích
jsou namícháni kluci i děvčata. Nové hráče přijímáme od třetí třídy. Horní věková hranice není určena, ale
většinou jsou to hráči do osmnácti let. Naše děti se pravidelně zúčastňují okresních soutěží, kde si vedou
velmi dobře a každý rok si přivezeme i nějaké medaile. Pravidelnou soutěž nehrajeme, ale platíme za
kvalitní líheň mladých florbalistů. Naši odchovanci dnes působí ve velkých florbalových klubech jako je
Tatran Střešovice, TBC Králův Dvůr, FBC Kladno, FBC Rakovník nebo TJ Sokol Nové Strašecí, kde se
specializují na dívčí florbal. Je radost pracovat s nadšenými dětmi a přál bych to zažít každému trenérovi,
protože toto je ta energie, kterou potřebujeme my i děti. Také je to ta správná odpověď na otázku, proč
mládež dnes moc nesportuje. Často děti nemají kde nebo s kým. Takže stačí vhodný podnět, dobrá zábava,
organizace, řád a pravidelnost a tělocvična může být plná. Velkým přínosem v této oblasti je tedy činnost
TJ Roztoky, která nabízí v různých oddílech různé sporty, kde se mohou děti vyřádit a pobavit. Bylo by
dobré, kdyby se podařilo zpřístupnit dětem také hřiště pro volný čas. Volně přístupné basketbalové koše,
fotbalové branky na louce apod. by si děti určitě našly a rády užily i v menším počtu.
Mgr. Petr Tříska
SPORT PRO VŠECHNY TJ ROZTOKY

Tento odbor zahrnuje 3, respektive 4 samostatné oddíly. Všechny oddíly cvičí v tělocvičně ZŠ Křivoklát.
Nejdéle nepřetržitě fungující je oddíl Cvičení pro ženy – zdravotní cvičení, který vede zkušená cvičitelka
Dáša Procházková. Ženy všeho věku se scházejí každé úterý od 18.30, aby na hodinku potrápily svá těla.
Střídají klasické zdravotní cviky, se cvičením na gymbalech (velké gymnastické míče), overbalech, se
cvičením posilovacím, protahováním a vždy závěrečnou relaxací. Ženy cvičí za doprovodu hudby.
Cvičení žactva vede zkušená gymnastka Gábina Turečková. Nabízí pohyb všem dětem od třetí třídy. Cvičit
chodí převážně děvčata, ale své si zde mohou najít i kluci. Oddíl nabízí pohybové hry, cvičení s náčiním i
nářadím, s hudbou i bez ní, natrénovat si děti mohou základy gymnastiky i správného držení těla.
V každém případě v pestré náplni mohou prožít radost z pohybu. Školáci cvičí vždy ve středu od 15.30 do
16.30
Cvičení nejmladších školáků a předškoláků nabízí seznámení se základy her, cvičení s náčiním, cvičení na
nářadí v tělocvičně i na hřišti. Cvičení je určeno pro nejstarší školkové děti a žáky prvních a druhých tříd.
Děti cvičí každé úterý od 15.15 do 16.00 hodin.
Cvičení Rodičů a dětí, které má v TJ Roztoky také dlouhou tradici (byť s přestávkami), je vhodné pro děti
od 2 let a je každé úterý od 16.30 do 17.15. Cvičit s nimi mohou chodit rodiče i prarodiče – určitě to
zvládnou. Mnoho dětí pak pokračuje s předškoláky a nebo si volí jednotlivé sporty. Děti získávají při
cvičení radost z pohybu, správné pohybové návyky, seznamují se s tělocvičnou, hřištěm, nářadím a také
s vlastním tělem a vrstevníky.
Závěrem mohu nabídnout všem zájemcům o cvičení, aby se přišli kdykoli na cvičení podívat, vyzkoušet si
ho a pak se případně připojili ke stávajícím cvičencům.
Mgr. Jitka Hušková
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VÝTVARNÝ KROUŽEK BARVÍNEK
Již třetím rokem mohou děti z Roztok a okolí pravidelně navštěvovat výtvarný kroužek Barvínek. S dětmi
v MŠ a ZŠ v Roztokách tento školní rok tvoříme převážně na téma středověk. Přesto, že se rádi
inspirujeme i aktuálním dění v přírodě, opakovaně se k tomuto tématu vracíme. Probírali jsme Karla IV,
různé místní pověsti a nezapomněli jsme ani na archeology a jejich práci. Často pracujeme s netradičními
technikami a podobně, jako staří alchymisté, čarujeme s barvami. Jsme rádi, že máme podporu od
zastupitelů obce Roztoky a dostáváme příspěvek na materiál. Tvoření si díky tomu můžeme opravdu
v hojnosti užívat, i když jsme často barevní až za ušima.
Jako lektorka tohoto kroužku bych také ráda poděkovala všem, kteří mi při práci s dětmi pomáhají ,
protože dvě ruce by mi častokrát při těchto akčních hodinách nestačily.
Již potřetí budeme mít výstavu v prostorách obecního úřadu v Roztokách, aby se prostřednictvím našich
obrázků mohli radovat i ostatní. Slavnostní vernisáž této výstavy se bude konat 15. 6. 2017. Při příležitosti
vernisáže budou také vyhlášeny výsledky a předány diplomy celoroční výtvarné soutěže, kterou paní
starostka Lenka Peterková pro náš kroužek letos vyhlásila. Jako porotce byli požádáni: paní starostka
Lenka Peterková, malíř a ilustrátor pan Polák a paní učitelka Alena Jedličková. Jsem velmi ráda, že tuto
nabídku všichni jmenovaní přijali.
Helena Nedbalová

DUBEN V LESE

Duben je již jarním měsícem, který se vyznačuje velkým pracovním nasazením v lese. Příroda se velice
rychle probouzí a začíná závod o prostor, světlo a živiny. V dubnu se provádí těžba převážně v mladých
porostech. Ve starých listnatých porostech platí od dubna do června zákaz těžby z důvodu ptačí oblasti.
V jehličnatých porostech je možné nadále těžit. Průběžně se zpracovávají vývraty způsobené větrem a
souše, které se mohou postupně objevovat. Probíhá odvoz dřeva z lesa. Obvykle se čeká na lepší počasí a
sjízdnost lesních cest. Tak se zmenšuje riziko velkého poškození tělesa cesty. V dubnu je také nejlepší čas
na zalesnění, výsadbu. Sazenice nejsou ještě v růstové fázi, a tak jim přesazení z lesní školky nečiní žádné
problémy. Jakmile se ale více oteplí, musíme dbát větší opatrnosti při manipulaci se sadebním materiálem a
výsadbu urychlit. Listnaté stromy postupně začínají rašit. Je tedy stále čas na prořezávky v těchto
porostech. Jehličnany naopak přestáváme prořezávat, abychom zabránili možnému vývoji podkorního
hmyzu v pořezaných stromech. Začíná též období stavění ptačích hnízd a postupné vyvádění mláďat, proto
je vhodné prořezávky do konce července utlumit.
Obranná opatření proti kůrovcům - podle stoupajících průměrných denních teplot (nad 15˚C) začneme
instalovat lapače pro kontrolu a obranu proti kůrovcům. Dále probíhá kontrola stavu funkčních oplocenek
po zimě, aby rašící stromky nebyly poškozeny okusem. Kontroluje se i poškození stromků od myší. Po
zimě se v posledních letech objevují lokálně silná poškození ploch s mladými stromky. Poškození jsou
různé intenzity, od nepatrného ohryzání kmínku při bázi kmene, až po totální přehryzání kmene, nebo
kořenů, kdy strom odumírá.
Ostatní činnosti v lesích - čištění krmelců. Nyní je čas na vyčištění a vyvápnění krmelců a jiných krmných
zařízení. Zvěři podáváme pouze sůl, kterou potřebuje po celý rok. Je také zapotřebí v lese sesbírat
odpadky. Před nástupem vegetace a letní sezóny je vhodné projít lokality s větším pohybem lidí v průběhu
roku – okolí silnic, stezek, parkovišť atd. Vyčištěním ploch předcházíme určitému dominovému efektu
některých návštěvníků, kteří často přikládají svůj odpad k již odhozeným odpadkům.
Miroslav Pecha
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