OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU ROZTOKY

becní úřad – prázdninový provoz.
V době od 31.7.do 20.8. 2017 bude uzavřen
provoz matriky, Czech pointu a evidence
obyvatel. Czech point zaštiťuje např. Městys
Křivoklát nebo pošta Křivoklát.

ýzva k šetření s vodou.
Vyzýváme všechny občany, aby z důvodu
dlouhodobě trvajícího sucha a snižování
hladiny podzemních vod, šetřili vodou. Městský
úřad Rakovník vydal veřejnou vyhlášku –
opatření obecné povahy při nedostatku vody,
která zakazuje bez náhrady až do odvolání odběr
povrchových vod z vodních toků a nádrží pro
účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků,
napouštění nádrží a bazénů. Vyhláška je vyvěšena
na úřední desce obce, a to i na elektronické.

O

V

áčky na psí exkrementy.
Obec
Roztoky
zaznamenala
rostoucí
množství stížností na chybějící sáčky na psí
exkrementy ve stojanech. Sáčky se pravidelně
doplňují, ale bohužel se vinou nezodpovědných
občanů ztrácejí v nepřiměřeném množství. Např.
byla polovina role nalezena nepoužitá
v odpadkovém koši.

S

ávod Klikovy vrchy.
V termínu 17.9.2017 se bude konat
cyklistický závod Klikovy vrchy. Trasa
povede z Bratronic přes Běleč, křižovatku Luby,
Ploskov, kruhový objezd Lány, Nový Dům,
Městečko, Malou Bukovou, Velkou Bukovou,
Višňovou, Roztoky, Leontýn, Zbečno, Sýkořici,
opět přes Luby a Ploskov, dále do Žiliny, Družce,
Dolního Bezděkova a zpět do cíle v Bratronicích.
Průjezd Roztokami by měl být v čase zhruba
v době od 12 do 13:00 hod. Počítejte, prosím,
s dopravním omezením. Děkujeme za pochopení.

Z

kustická zkouška.
Ve středu 2.8. 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

běr papíru.
Bude probíhat v termínu od 28.7. do 4.8.2017
na obvyklém místě u sběrného dvora. Opět
ho pořádá škola, která se v období od 09/2016 do
06/2017 umístila na 5. místě v rámci ČR se 7420
kg odevzdaného papíru.

S

K

oncert.
V pátek 28.7.2017 od 21:00 hod se bude
konat v areálu u jezu tradiční koncert
kapely Brutus a bude opět doplněn ohňostrojem.
rezentace firem.
Obec Roztoky nabízí všem podnikatelům,
kteří působí v Roztokách, bezplatné vložení
odkazu na firmu na webu obce. V případě zájmu
kontaktujte kancelář obecního úřadu na tel. č.
313558113.

P

evize a vymetání komínů..
V pátek 29.9.2017 by mělo v obci Roztoky
proběhnout (dle zájmu) čištění komínů,
příp. i revize komínů. Zájemci o nabízenou
službu se mohou hlásit nejpozději do 15.9.2017
v kanceláři obecního úřadu, nebo na tel. č.
313558113. Bližší informace budou zveřejněny
na stránkách obce a na vývěskách.

R

ýtka k třídění odpadu.
Na základě stížnosti svozové společnosti
Odpady Bohemia žádáme důrazně všechny
občany, aby nevyhazovali směsný komunální
odpad do kontejnerů na bioodpad. Směsný odpad
do hnědých kontejnerů nepatří.

V

Další číslo Roztockých listů vyjde až 25.9.2017.
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K navrženému programu jednání nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Usnesení č. 1 – 20/6/2017 - Zastupitelstvo obce
Roztoky po projednání schvaluje program
jednání.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

Zápis č. 31/2017 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
20.6. 2017
v budově Obecního úřadu
Roztoky.
Přítomní zastupitelé:
Ing. Lenka Peterková, Roman Texl, Jiří Prokůpek,
Ing. Vladimír Melč, Mgr. Tomáš Vostatek,
Antonín Ježek
Omluveni: Pavel Procházka, Martin Mikovec,
Hana Číhařová
Počet přítomných občanů: 4
Ověřovatelé zápisu: Jiří Prokůpek, Mgr. Tomáš
Vostatek

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
Antonín Ježek, Ing. Vladimír Melč a Roman
Texl.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a
bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na
usnesení.
Usnesení č. 2.1–20/6/2017 - Zastupitelstvo obce
Roztoky volí návrhovou komisi ve složení pan
Antonín Ježek, pan Ing. Vladimír Melč a pan
Roman Texl.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
2.

1.
Zahájení, schválení programu jednání
Zasedání zahájila starostka obce Ing. Lenka
Peterková v 17:30 hod. a řídila další průběh
jednání. V úvodu přivítala všechny přítomné a
konstatovala, že je přítomno 6 z 9 členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka uvedla, že zasedání bylo svoláno na
základě pozvánky, která byla v souladu se
zákonem o obcích zveřejněna po dobu 7 dnů na
úřední desce a také na elektronické úřední desce
na internetu.
Pořízením zápisu pověřila paní Vendulu
Ptáčkovou.
Starostka upozornila, že z jednání je pořizován
zvukový záznam jako podklad pro tvorbu zápisu.
Poté přítomné seznámila s programem, který byl
zveřejněn na pozvánce.

2.2. Starostka navrhla, aby ověřovateli zápisu byli
pan Jiří Prokůpek a pan Mgr. Tomáš Vostatek a
dala hlasovat o návrhu na usnesení.
Usnesení č. 2. 2. – 20/6/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky určuje ověřovateli zápisu pana
Jiřího Prokůpka a pana Tomáše Vostatka.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Volba návrhové komise a určení
ověřovatelů zápisu
3. Podněty a náměty občanů
4. Pozemkové záležitosti
4.1. – prodej části pozemku p.č. 467/42
4.2. – smlouva o zřízení služebnosti na
pozemcích p.č. 180/3, 187/11, 585/1
5. Schválení účetní závěrky a výsledku
hospodaření obce za rok 2016
6. Schválení závěrečného účtu obce Roztoky
7. Kontrola hospodaření a rozpočtová
opatření
8. Kotelna - projednání způsobu naložení
s majetkem obce, smlouvy na odběr tepla
9. Různé
10. Diskuze
11. Usnesení a závěr

3.
Podněty a náměty občanů
Starostka vyzvala přítomné účastníky jednání
k dotazům nebo přednesení námětů na
projednání.
- Pan Prokůpek uvedl, že má dva podněty.
Uvedl, že když chtěl pan Čech na minulém
zasedání upřesnit cenu pozemků od pana
Pucholta, paní starostka uvedla částku 2 mil.
Kč, ale pan Ing. Melč ji upřesnil na 2,5 mil.
Kč. Do zápisu byla uvedena částka 2,5 mil.
Kč. Jako druhý podnět uvedl požadavek
občanů o umístění basketbalového koše
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-

-

-

-

v blízkosti posilovacích prvků u jezu. Pan Mgr.
Vostatek uvedl, že je již vybráno místo a
vybírá vhodný koš.
Pana Bulanta zajímalo, zda se dá zjistit, kolik
obyvatel žije na sídlišti. Starostka uvedla, že
z matričních záznamů lze zjistit pouze počet
trvale hlášených obyvatel.
Paní Bartoňová se informovala, kdy bude
vrácen rozhlas u „Hornovny“ na sloup, odkud
byl odstraněn. Starostka uvedla, že je to pro ni
nová informace, že zde byl rozhlasový hlásič,
asi k jeho odstranění došlo již dávno.
Nechávala prověřit všechny ampliony v obci,
na bytovkách byl jeden opraven. Toto prověří
a sjedná nápravu.
Pan Raitr se dotazoval, zda se prověřovala
možnost revitalizace nádrže za hasičárnou a
jak to vypadá s dotacemi pro obec ohledně
zadržení dešťové vody. Starostka uvedla, že
požádala společnost, která projektovala
v našem katastru revitalizaci jiného rybníka, o
poskytnutí informací k vyhotovení projektu na
možnou
revitalizaci
a
o
informace
k možnostem získání dotace. Uvedla, že MŽP
a MZ na toto dotační výzvy vyhlásili, jsou
v nich velmi striktní podmínky pro splnění
kritérií na získání dotace a bude se muset
posoudit, zda tato nádrž vůbec splňuje
podmínky pro nějakou dotaci. Uvedla, že by
bylo možné dotaci využít v rámci revitalizace
veřejného prostranství u hospody U Křížku, a
to jako obnovu drobné retenční nádrže na
srážkovou vodu. Pan Raitr se dále dotazoval na
zakončení nové silnice v Chaloupkách a
napojení na hlavní silnici. Starostka uvedla, že
by měl být dosypán materiál k trubce u sjezdu
a toto zaurguje u zhotovitele.
Mgr. Vostatek upozornil na nutnost prořezat
dřeviny ve stráni za mostem směrem na
Křivoklát z důvodu špatné viditelnosti. Dále
doporučil přesunout stojan na kola u Jednoty,
který překáží chodcům. Starostka sdělila, že
stojan je majetkem Jednoty a přesunutí je třeba
nejprve domluvit. Pak ještě upozornil na
nutnost natřít a přibít dřevěnou stříšku nad
nástěnkou pod obecním úřadem.

4.
Pozemkové záležitosti
4.1Prodej části pozemku p.č. 467/42
Starostka informovala přítomné, že k vyvěšenému
záměru na prodej pozemku, který byl zveřejněn
na ÚD od 31.5.2017 do 19.6.2017 přišla jedna
žádost a to od společnosti CoProSys a.s.
s nabídkovou cenou za 1 m2 1.000,- Kč. Pozemek
bude mít výměru 18m2 a dle GP č. 829-15/2017
bude označen jako pozemek p.č. 467/73.
Usnesení č. 4.1 – 20/6/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje prodej části pozemku
p.č. 467/42 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu
označeného dle GP č. 829-15/2017 jako pozemek
p.č. 467/73 o výměře 18 m2společnosti CoProSys
a.s., IČO 45534152, se sídlem Na Kopci 239, 537
05 Chrudim, za částku 1000,- Kč/1m2.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
4.2 Smlouva o zřízení služebnosti na pozemcích
p.č. 180/3, 187/11, 585/1
Starostka uvedla, že uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti bylo projednáno na
minulém jednání Zastupitelstva obce dne
29.5.2017 a schváleno usnesením č. 4.4. –
29/5/2017.
Ve smlouvě však byla nalezena chyba ve lhůtě
pro promlčení, proto je nutné toto usnesení
revokovat.
Usnesení č. 4.2.1 – 20/6/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky revokuje usnesení č. 4.4 –
29/5/2017.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Poté bylo projednáno nové znění smlouvy a
přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení
Usnesení č. 4.2.2 – 20/6/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje uzavření smlouvy o
zřízení služebnosti na pozemcích obce p. č. 180/3,
187/11,
585/1
se
společností
Česká
telekomunikační
infrastruktura
a.s.,
IČ
04084063 se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00
Praha 3 – Žižkov zastoupená na základě plné
moci společností ARANEA NETWORK a.s.,IČ
24126039, sídlem Modřanská 307/98, 147 00
Praha 4 – Hodkovičky v rozsahu dle GP č. 822492/2016 dle předloženého návrhu, který je
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420/2004 Sb. přijalo systémové opatření, tak by
nedocházelo k porušování zákona.
Závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední desce
a na elektronické úřední desce obce dne 31. 5.
2017 a sejmut 16. 6. 2017.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení č. 5 – 21/6/2017 - Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje celoroční hospodaření obce
Roztoky a Závěrečný účet obce za rok 2016,
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016 - bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 1
(Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.
7.
Kontrola hospodaření a rozpočtová
opatření
7.1. Kontrola hospodaření
Příjmy
1-5/2017 6.232.093,25 Kč
Výdaje
1-5/2017 5.311.305,51 Kč
Stav účtu k 20. 6. 2017 je:
ČS 7.044.102,51Kč
ČNB 4.186.942,40 Kč

součástí zápisu a pověřuje starostku obce jejím
podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

1.
Schválení účetní závěrky a výsledku
hospodaření obce za rok 2016
Starostka připomněla, že na minulém zasedání
byl zastupitelům předložen návrh účetní závěrky,
tj. výkazy vyhotovenými ke dni 31.12.2016, a to:
Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha,
Inventarizační zpráva roku 2016 a Zpráva o
výsledku
přezkoumání
hospodaření
obce
provedená Středočeským krajem.
K inventarizační zprávě si zastupitelstvo vyžádalo
ještě doplnit přílohu – Protokol o vyřazeném
majetku. Za minulý rok obec hospodařila se
ziskem ve výši 4.220.447,88 Kč.
Po schválení závěrky bude v roce 2017 tento
hospodářský výsledek přeúčtován na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
Usnesení č. 5 – 20/6/2017 – Zastupitelstvo obce
Roztoky schvaluje účetní závěrku Obce
Roztoky za rok 2016, včetně výsledku
hospodaření obce za účetní období 2016,
sestavenou ke dni 31. 12. 2016.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 1
(Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.

7.2. Rozpočtové opatření – na vědomí
Starostka informovala zastupitele, že dne
30.5.2017 bylo v její kompetenci schváleno
rozpočtové opatření č. 4/2017, které se týkalo
převodu částky 3.000,- Kč z § 2221 – provoz
veřejné silniční dopravy na § 3314 – knihovna.
Ostatní převody byly rámci paragrafů.
Usnesení č. 7.2 – 20/6/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 4/2017, které je přílohou tohoto
zápisu.
K opatření nebyly vzneseny žádné připomínky a
bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

6.
Schválení závěrečného účtu obce
Roztoky
Starostka
informovala,
že
Zastupitelstvo
předběžně projednalo celoroční hospodaření obce
a Závěrečný účet obce za rok 2016, včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2016. Přezkoumáním hospodaření
obce za rok 2016 byla zjištěna chyba, která
spočívala v tom, že obec dne 20.12.2016 uzavřela
s firmou Froněk s.r.o. smlouvu o dílo ve výši
1.599.711,21 Kč bez DPH, tuto smlouvu
zveřejnila na profilu zadavatele až 17.4.2017.
Zastupitelstvo obce na základě zjištěné chyby,
která nemá závažnost nedostatků uvedených pod
písmenem c)§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č.

8.
Kotelna – projednání způsobu naložení
s majetkem obce, smlouvy na odběr tepla
Starostka informovala přítomné, že od 1.6.2017
začala provozovat kotelnu obce společnost
IVORY Energy a.s a to na základě výsledku
koncesního řízení a schválení zastupitelstvem
obce na minulém zasedání. Společnost převzala
5

kotelnu a rozvody od společnosti Enes spol. s r.o.,
od které také odkoupila dva kotle, aby mohla bez
přerušení dodávat teplo do všech objektů.
Ing. Melč se informoval, kdo rozhodl o převzetí
kotelny a kdy byla zastupitelstvem projednána
smlouva o převzetí kotelny. Starostka uvedla, že
nový provozovatel byl vybrán na základě
výběrového řízení a rozhodlo o něm
zastupitelstvo. Byly projednány podmínky
pachtovní smlouvy, kterou Obec Roztoky se
společností IVORY Energy, a.s. uzavřela. Ing.
Melč uvedl, že dosud neviděl smlouvu a že o ní
zastupitelstvo nejednalo. K tomu starostka
uvedla, že znění smlouvy bylo zveřejněno na
profilu obce jako veřejného zadavatele. Ing. Melč
požadoval, aby v zápisu bylo zveřejněno, že
komise nejprve vybrala společnost, která
nesplnila kvalifikační předpoklady. Dále se
pozastavoval nad tím, že byla nakonec vybrána
firma, jejíž cena za GJ byla suverénně nejvyšší,
oproti tomu, že obci bude platit vysoký nájem za
pronájem kotelny. Obyvatelé sídliště tedy
přispívají obci. V zadávacích podmínkách měl
být kladen větší důraz na cenu za GJ a ne na cenu
pronájmu. Uvedl, že zadávací podmínky ve
výběrovém řízení byly špatně nastaveny a
výběrové řízení bylo zmanipulované a vítěz byl
předem znám.
Pan Bulant se dotazoval, zda firma, která byla
vyřazena, věděla o všech podmínkách
výběrového řízení?
Starostka odpověděla, že kritéria pro kvalifikační
předpoklady byly přesně uvedeny v zadávací
dokumentaci a zveřejněny. Ohradila se vůči
nařčení z manipulace výběrového řízení a uvedla,
že si je vědoma, že poměr hodnotících kritérií
nebyl zcela správný. Výběrové řízení bylo
připraveno advokátní kanceláří, která obec
zastupuje, a zastupitelé se k zadávacím
podmínkám mohli vyjádřit. Uvedla, že se
podařilo domluvit součinnost při nakládání
s fluidním kotlem, který zůstal v majetku obce a
je stále nainstalován v objektu. Požádala
zastupitele, aby se vyjádřili, co s majetkem obec
udělá. Navrhla zkusit kotel prodat nebo jeho
likvidaci.

Usnesení č. 8.1 – 20/6/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje záměr prodeje části
majetku obce vedeného pod inventarizačním
číslem 0278/000 Tepelné zařízení, jehož část
tvoří fluidní kotel, napojení na otopný systém a
vnitřní rozvody.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Starostka dále navrhla nechat zpracovat odborný
posudek, který by byl podkladem k manipulaci a
případnému prodeji kotle.
Usnesení č. 8.2. – 20/6/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje zadat firmě Remer
s.r.o., Třinec zpracování odborné prohlídky
fluidního kotle za cenu 15.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
K problematice kotelny dále starostka uvedla, že
firma Enes spol. s r.o. předložila fakturu za
opravu střechy. Podle zjištění oprava byla
provedena již cca před 5 lety. Ing. Melč sdělil, že
k opravě skutečně došlo, ale žádnou další
smlouvu neuzavíral. Starostka uvedla, že tato
oprava byla v rozsahu nájemní smlouvy. Tato
faktura je proto neoprávněná.
Starostka navrhla fakturu neproplatit a vrátit
s odůvodněním.
9.
Různé
9.1 Studie školní kuchyně
Starostka informovala, že byla zpracována studie
rekonstrukce
kuchyně
v Mateřské
škole
Společnost MAVA spol. s r.o. vyhodnotila stav
kuchyně a navrhla dispoziční řešení, stavební
úpravy a kuchyňské zařízení.
Odhadované investiční náklady na rekonstrukci
dle studie jsou ve výši 7.850.000,- Kč z toho
gastro zařízení cca 4,265 mil. Kč, stavba cca
1,885 mil. Kč, vzduchotechnika 1,05mil. Kč,
projekt cca 0,55mil. Kč, ostatní náklady cca 0,1
mil. Kč. Zdůraznila, že jde o odhad.
Uvedla, že tato studie se musí rozpracovat do
projektu pro stavební povolení a že žádá
zastupitele o rozhodnutí.
Ing. Melč se informoval, zda studie počítá i s
rekonstrukcí výdejny jídla ve škole. Starostka
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uvedla, že studie neřeší výdejnu, ale kuchyň, ale
počítá s investicí do mycí linky. Rekonstrukce
proběhne až v další fázi vzhledem k vysokým
nákladům.
Zastupitelé se shodli na tom, že by měla být
studie rozšířena o výdejnu a měly být provedeny
alespoň částečné opravy (dřez, myčka nádobí a
prostor na výdej jídla). Paní Bulantová uvedla, že
prostor pro výdej jídla byl nedávno
rekonstruován.
Po projednání všech připomínek bylo přistoupeno
k hlasování o schválení zadání projektu.
Usnesení č. 9.1 – 20/6/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje zadat zpracování
projektu na rekonstrukci školní kuchyně a
zadat zpracování studie na výdejnu při ZŠ a
MŠ V Zahrádkách, Roztoky.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

statistickým úřadem je obec dělena na čtyři
sídelní jednotky – tedy na část Karlov, Placanda,
Leontýn, Roztoky a každá část má svoje číselné
identifikační označení. Starostka se ptala Ing.
Melče, zda toto dělení zastupitelstvo v minulosti
schvalovalo. Ing. Melč uvedl, že je obec takto
dělena již historicky a zastupitelstvo o tom
nerozhodovalo.
10.3. Veřejná doprava
Starostka uvedla, že na obec přišel dotaz, zda má
obec požadavek na řešení veřejné dopravy.
Uvedla příklad návaznost autobusové dopravy na
vlak od nádraží ke škole, popřípadě do okolních
vesnic. Zavedení této dopravy by bylo pro obec
nerentabilní, a proto o ní neuvažuje.
10.4. Opatření obecné povahy pro nakládání
s povrchovými vodami i podzemními vodami
Starostka upozornila přítomné, že na základě
oznámení Povodí Vltavy s.p., bude při stávající
klimatické situaci nutné toto opatření vyhlásit a
upozornila na nutnost šetření vodou.
10.5. Ing. Melč se dotazoval, jak bude zajištěn
výběr poplatků za zábor obecních prostor v době
konání vodáckých závodů. Starostka uvedla, že
by stany měly být postaveny na pozemku
kanoistického oddílu nebo Povodí Vltavy a auta
budou parkovat na parkovišti, které je bezplatné.

9.2 Projektant na OU
Starostka informovala, že do výběrového řízení
na výběr projektanta na zhotovení projektové
dokumentace pro projekt – Rekonstrukce
obecního úřadu Roztoky se přihlásilo 5 uchazečů.
Nejnižší nabídka byla za 88.000,- Kč nevyšší za
295.000,- Kč. Nyní probíhá hodnocení nabídek,
přičemž
komise
požádala
o
doložení
kvalifikačních dokumentů.
9.3 Schůzka na Karlově
Starostka informovala, že schůzka s obyvateli
Karlova proběhne dne 25.7.2017 od 17:00 hod.

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 12 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 12.9.2017 v 17:00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Roztoky.
Dne: 20. 6. 2017
Zapsala: Vendula Ptáčková

10.
Diskuse
10.1. Příspěvek pro SVJ 187 – oprava chodníku
V prvním bodu diskuse starostka informovala
zastupitele, že dostala nabídku od firmy pana
France na opravu rozbitého betonu u domu č.p.
187. Nabízená cena opravy je 99 119 Kč (bez
DPH).
Zastupitelé navrhli přispět SVJ na opravu ve výši
částky za zábor pozemku při zateplování fasády.
10.2. Rozdělení obce
Při zpracovávání Strategického plánu obce bylo
zjištěno, že dle lexikonu vydávaného Českým
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„Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění.
Odpočinek obnovuje totiž životní sílu
a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.“
Seneca

Rozmarné léto
"Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným..." Vladislav Vančura a jeho povzdech nad létem, které
by, dle mého, mělo být plné sluníčka, pozitivní nálady, koupání, odpočinku a ne zatažené oblohy, spousty
deště a ničivých bouřek. Ideálně může pršet v noci, přes den být krásně. Aby si děti užily výletů, bazénu,
kamarádů a rodiče třeba sbírání hub, nebo se usadí s knížkou k vodě a relaxují. Případně se usadí U Jezzu,
nebo vyrazí na koncert kapely Brutus.  Protože teplota 18°C teda určitě letní není. K prázdninám a létu
patří taky táboráky, opékání buřtíků, grilování. I my se na tohle období těšíme. Taková předuzená kýta na
grilu je moc a moc dobrá, když k tomu přidáte vychlazené točené pivko, něco málo zeleniny (rajčata mi
pomalu na balkoně začínají červenat) a partu bezva přátel, hned je vám lépe. Jen musíte dát pozor, aby
nechytlo místo dřeva něco jiného. Třeba les. Doma nám voní usušená levandule, kterou jsem prvně sklidila
z našich sazeniček, děti si obraly náš první rybíz. Teď si užívají dětského tábora, babiček a dědečků,
tetiček. Vstřebávají nové zážitky se svými kamarády a vychutnávají období bez domácích úkolů a běhání
venku až do večera. Jejich nejoblíbenějším oděvem jsou kraťasy, ještě raději by plavky, ale to počasí se
stále ne a ne umoudřit. Co s tím? Budeme doufat a necháme se překvapit dalším průběhem.
Možná jste rybáři a rádi vysedáváte na břehu Berounky a při západu, či východu slunce čekáte, že ryby
aspoň občas zaberou, a když ne, budete muset vymyslet jinou večeři  Nebo vyrazíte do lesa na borůvky,
maliny a ostružiny, upečete koláč, ukuchtíte knedlíky a pak se pěkně u kafíčka nacpete k prasknutí. Přece
si po těžké práci zasloužíte odměnu, nebo ne?
Pamatuju na úžasné prázdniny, které jsme trávili (5 dětí) s babičkou a dědou na chalupě. Tehdy jsme tam
jezdili ještě starou škodovkou, bez autosedaček, s připojeným vozíkem, aby se tam vešla naše kola, tašky
s věcmi a spousta jiných důležitých potřeb. Cestou jsme pozorovali auta jedoucí za námi i před námi. Než
zavedli vodovod, nosili jsme vodu ze dvou studní – jedna byla na pitnou vodu, druhá na užitkovou.
V chalupě jsme spali na peci a babička vařila (a ještě pořád vaří) na těch tradičních kamnech, věci nám
prala na valše, takže výpadek elektřiny ji nemohl rozházet. Děda se pořád stará o udírnu a krb. Ráno jsme
sesbírali na zahradě šneky, dali je do krabice od kostkového cukru a babička se pak divila, odkud se pořád
berou, když se rozlézali po okně, parapetech a všude před vchodovými dveřmi. Koupání bylo buď v lese,
nebo v blízkém městečku, kam se jezdilo i nakupovat. Ve vesnici byl jen obchod se základním zbožím (teď
už tam není vůbec žádný) a jednou týdně přijela pojízdná prodejna. A nemuseli jsme se bát, že nás přejede
auto, mohli jsme běhat po celé vsi a jejím okolí. Třeba jsme chodili na třešně a dívat se na kravičky do
kravína. Babičce jsme likvidovali kytky na dvorku při hraní fotbalu, večer se toulali po vesnici v převleku
za bílé paní a duchy a nic nám nechybělo. Dost dobře nechápu dnešní trend trávení volného času
v nákupních centrech. My jsme byli spokojení a na tu chalupu jezdíme pořád. Voda tam teda už teče. 
Máte také nějaké oblíbené místo, které je takovým balzámem na duši? Dnešní doba je hrozně uspěchaná,
tak je fajn se uchýlit někam, kde se cítíte třeba jako v dětství. Pořád cítím tu vůni čerstvých rohlíků, co
děda nosil k snídani – cca 20-25 kousků, vůni sušených hub – ovšem sušených ne v sušičce, ale na velkých
sítech. To byla pravá letní atmosféra! Zapomněla jsem na putování po hradech, zříceninách, jízdu
úzkokolejkou, nebo putování podzemím. Byly to vždy kouzelné prázdniny.
Děti obvykle v letním období využívají možnosti být déle vzhůru a nejlépe venku. Abych pravdu řekla,
usínám prakticky dříve, než ony  Asi to je tím celodenním programem a pobytem na čerstvém vzduchu,
pokud zrovna nejsem v práci. Nebo možná jen už nevydržím tolik, co ony. Už nemám prázdniny. Potíž
bývá koncem srpna, když se snažím jim „vnutit“ zase „školní“ režim, tzn. chodit spát včas, aby si zvykly i
ráno brzy vstávat. Musí to překonat a připravit se zas na povinnosti.
Proto radím, užijte si každý den volna, hezkého počasí, ať máte za dlouhých zimních večerů na co
vzpomínat a na co se těšit.
Přeji vám krásný zbytek léta, hodně sluníčka a pohodovou atmosféru.
-IV8

HLAVNÍ PŘÍČINOU ZÁSAHŮ ZMĚNY POČASÍ
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Od minulého vydání Roztockých listů nedošlo v zásahové činnosti Požární jednotky Obce Roztoky
k větším změnám. Mimořádných událostí výrazněji neubylo, spíše naopak. V pátek 23. června, tedy čtyři
dny po poslední události, se přechodem studené fronty v nočních hodinách v našem okolí uvolnilo nebo
nebezpečně naklonilo několik stromů, které ohrožovaly projíždějící vozidla. Na první významně nakloněný
vyjížděli roztočtí hasiči hned po ránu směrem na Leontýn, kde v jedné ze zatáček zasahoval do pruhu ve
směru do kopce. Hasiči nejprve zajistili bezpečný kyvadlový průjezd vozidel a následně strom uřízli a
odstranili mimo vozovku. Za necelé dvě hodiny vyráželi na další, který pro změnu spadl do silnice za
Višňovou směrem na Nezabudice. Prasklá třešeň zasahovala asi do jedné třetiny úzké vozovky a za
zatáčkou tvořila poměrně velké nebezpečí pro projíždějící vozidla. Hasiči opět za kyvadlového řízení
provozu třešeň rozřezali a i s větvemi uklidili dostatečně daleko od komunikace. Ještě týž den navečer je
KOPIS v Kladně vyslalo pro změnu směrem na Městečko, kde se na kraji smrčiny „U Křečků“ vyvrátil
jeden ze smrků a zavěsil se do korun dvou listnatých stromů a hrozil jeho bezprostřední pád na
frekventovanou silnici. Roztočtí hasiči opět nejprve zastavili dopravu, následně pomocí motorové pily
strom bezpečně skáceli na silnici a po rozřezání odstranili opět do bezpečné vzdálenosti od komunikace. Po
obnovení provozu se vrátili tento den naposled zpět na základnu.
Až o týden později, v pátek 30. června, je Krajské operační středisko vyhnalo ze zbrojnice znovu. I v tomto
případě se jednalo o strom bránící bezpečnému provozu na silnici. Tentokrát se zlomil suchý akát proti
bývalému areálu SÚS v Městečku a spadl do silnice směrem na Malou Bukovou. Při příjezdu na místě
řídila kyvadlově dopravu hlídka Obvodního oddělení policie z Roztok. Hasiči opět pomocí motorové pily
rozlámaný strom rozřezali na menší kusy a odstranili mimo vozovku a tím umožnili opět bezpečný provoz
v obou směrech. Za dalších 24 hodin vyjížděli znovu na strom na silnici. Tentokrát se těsně před
Nezabudicemi svalil ze břehu až do silnice hloh a v zatáčce tvořil docela nebezpečnou překážku, na kterou
do příjezdu našich hasičů na místě upozorňovala hlídka policie. Hasiči strom za kyvadlového řízení
provozu rozřezali a odstranili do bezpečné vzdálenosti od komunikace.
V pondělí 3. července došlo v jejich zásahovém nasazení ke změně. Dopravní Avii vyměnili za cisternu a
vyrazili směrem k roztockému nádraží, pod kterým mělo v zahrádkářské kolonii něco docela hodně hořet.
Při příjezdu na nádraží už ale avizovaný černý kouř výrazně zmírnil svou intenzitu i barvu. Následným
průzkumem hasiči společně s policisty zjistili, že naštěstí nevznikají žádné materiální ani jiné škody, to jen
jeden za zahrádkářů pálí suchou trávu a své konání nenahlásil hasičům na Generálním ředitelství v Praze!
A to byla chyba! Kouře si bohužel, nebo snad bohudík, všiml některý z občanů a oznámil ho na linku 150,
což bylo impulsem pro vyslání požárních jednotek nejen z Roztok, ale i Rakovníka. Původně avizovaný
„Požár“ se tedy změnil na „Planý poplach“ a hříšník by měl být za neoznámení pálení pokutován!
Opět neutekl ani jeden den a roztočtí hasiči vyráželi ze zbrojnice znovu. Tentokrát už na skutečný požár až
nad Skryje, kde se od spadlých drátů VVN vzňala tráva a v suchém počasí se plameny velmi rychle
rozšířily na velkou plochu. Kromě roztockých se na jejich zkrocení podíleli nejprve rakovničtí a
podmokelští hasiči, které kromě právě našich doplnili kolegové z Broum, Mlečic a Chříče. Oheň se naštěstí
nestačil rozšířit do lesa, takže škoda způsobená plemeny nevnikla žádná. Na konci téhož týdne, v neděli
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9. července, vyráželi naši hasiči stejným směrem. Opět ve Skryjích se tentokrát vzňalo od blesku pole obilí
a plameny se rychle šířily. V Roztokách právě začínala velmi silná bouřka s intenzivním deštěm a dle
směru, odkud přišla, se zdálo, že pomoc našich hasičů už nebude zapotřebí, že déšť pole uhasil. Přesto za
velmi nepříznivých podmínek roztočtí na místo po kolezích ze Skryjí a Rakovníka dorazili. Už sice tzv.
s křížkem po funuse, ale přeci. Jejich pomoci už naštěstí nebylo zapotřebí, rozšíření požáru včas zabránili
místní a v době příjezdu už probíhaly jen dohašovací práce. Předpokládaný déšť se v tomto místě vůbec
neprohnal, takže zásah hasičů byl více než nutný.
O dva dny později večer se naši hasiči vydali znovu do akce. Tentokrát se zřítil strom do silnice směrem na
Karlovu Ves a částečně blokoval provoz na úzké komunikaci. Při příjezdu na místě zjistili, že se
v protějším břehu Klucné vyvrátil strom, spadl přes potok a právě svou špičkou bránil volnému průjezdu.
Roztočtí hasiči tedy částečně strom rozřezali a odstranili mimo uvedenou silnici. Hned další den vyjížděli
znovu. Tentokrát do Višňové, kde se měl nacházet strom zlomený ve výšce cca 4 metry a ohrožovat tak
vozidla projíždějící po silnici II. tř. směrem na Nezabudice. V poměrně silném dešti ale nemohli daný
objekt ani ve spolupráci s kolegy z Rakovníka najít. Až sám oznamovatel, majitel kempu ve Višňové, jim
strom ukázal. Z důvodu bezpečnosti hasiči strom za úplného uzavření provozu společnými silami rozřezali
a odstranili mimo silnici. Po uklizení vozovky od listí a větví se obě jednotky vrátily na své základny.
Zatím
naposledy
zasahovali
naši
hasiči také jednou
v naší obci. To když
se na pěšinu pod
sídlištěm vyvrátila
mohutná třešeň a
znemožnila
tak
průchod obyvatel na
a z nádraží ČD.
Navíc s sebou strhla
dráty
veřejného
osvětlení. Na žádost
místostarosty obce
na lince 150 na její
odstranění hned po ránu sami roztočtí vyrazili. Silný kmen i větve hasiči postupně rozřezali a odstranili
mimo pěšinu a tím umožnili opět volný průchod občanům po poměrně frekventované pěšině.
Z výše uvedeného vyplývá, že roztočtí hasiči se opravdu nenudí. Kromě zásahů je neustále zaměstnává
stará poruchová technika, kterou bohužel ke své práci potřebují. Pokud jim alespoň trošku chcete ušetřit
jejich volný čas, ve kterém většinu práci „hasiče“ zastávají, chovejte se při svých aktivitách alespoň trošku
zodpovědně, zvláště při práci s otevřeným ohněm. Při spalovaní jakéhokoliv materiálu na hromadách nebo
v nádobách (sudech) by měl každý pálení nahlásit na: www.hzskladno.cz , vpravo uprostřed stránky je
odkaz „Evidence pálení“, kde po vyplnění několika údajů, zadání místa a odeslání máte povinnost za pár
okamžiků splněnou. Při případném oznámení o požáru od některého ze spoluobčanů Vám maximálně
zavolají z KOPIS, zda je vše v pořádku a pálení se Vám nevymklo kontrole. Hasiče nezavolají a pokuta do
výše Kč 25 000,- Vám tím pádem nehrozí. A to se vyplatí!
za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
Foto: archiv hasiči
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Hasičárna je obce
V minulém čísle Roztockých listů byl uveřejněn článek k důležitosti rozhodnutí soudu o určení vlastnictví
k budově hasičárny. Dne 29. 6. 2017 se uskutečnilo soudní jednání, které bylo nařízeno Okresním soudem
v Rakovníku na základě podané žaloby na určení vlastnického práva, kterou podala Obec Roztoky na
společnost MAO, a.s..
Více jak dvouleté přesvědčování společnosti MAO o požadavku na podepsání smlouvy o narovnání, která
by mohla chybu bývalého zastupitelstva napravit, bohužel nevedlo ke konci. Proto zastupitelstvo rozhodlo
podat žalobu a požádat tím soud o rozhodnutí, kdo je majitelem budovy hasičárny.
Před tímto krokem mělo proběhnout smírčí řízení u Okresního soudu Praha-východ, ale k soudu se
zástupci společnosti MAO nedostavili, proto soud nemohl rozhodnout.
K soudnímu jednání v Rakovníku se nakonec dostavil právní zástupce společnosti MAO a na základě
návrhu a doporučení soudce společnost MAO nakonec souhlasila s uzavřením celého sporu smírem. Pokud
by se strany na tomto nedohodly, pokračovalo by soudní řízení dokazováním o platnosti smlouvy o dílo,
která měla být schválená zastupitelstvem obce před zahájením výstavby hasičárny. Termín ukončení sporu
by tak byl v nedohlednu a kolaudace stavby taktéž.
Uzavřením smíru však toto dokazování není třeba a soud vydal usnesení na jehož základě je obec
Roztoky výlučným vlastníkem stavby budovy Integrované záchranné a hasičské stanice.
Nyní bude třeba budovu rychle zkolaudovat, projednat umístění Záchranné služby v budově a připravit ji
na umístění nového vozu, na který obec získala dotaci. To by mělo být dodáno v září 2017. Můžete se tedy
těšit na velkou slávu. Termín zatím není pevně daný, předběžný je 23.9.2017, ale bude včas ohlášen na
vývěskách a na webových stránkách obce.
Lenka Peterková, starostka

Další práce na mostě přes Berounku
Není to tak dlouho, co byla na mostě částečná uzavírka kvůli rekonstrukci mostu. Ta probíhala loňskou
zimu od října a pokračovala s technologickou přestávkou kvůli velkým mrazům až do dubna.
Nyní se opět na mostě pracuje. Tentokrát je to však zespoda. Společnost Colorspol pokračuje v celkové
opravě mostu. Jejím úkolem je provést protikorozní ochranu ocelové konstrukce mostu. K provedení prací
je třeba postavit lešení, které je uchyceno ze spodu mostu a hlavně nad řekou, kde není jiný přístup.
Technologie je založena na způsobu odstranění koroze pískem a vodou pod vysokým tlakem. Po odstranění
koroze se provede jedna vrstva základního nátěru a dále 2x nátěr modrým lakem. Práce by měly být
ukončeny v průběhu srpna.
Lenka Peterková, starostka

Potíže s veřejným osvětlením
Asi si mnozí z vás všimli, že v poslední době buď svítí přes den, nebo nesvítí v noci na některých místech
naší obce veřejné osvětlení. Porucha byla nahlášena již po velké průtrži 16.7. To byly dokonce přetrhané
dráty od padlého stromu na cestičce od čističky k nádraží. Od té doby střídavě svítí a nesvítí, společnost
Erimp, s.r.o. se po několika hlášeních poruch dispečinku ČEZu pokouší závadu odstranit. Omlouváme se
tímto všem občanům za nepříjemnosti, které Vám případně nastaly.
Lenka Peterková, starostka
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Česká filharmonie a herec pan Stanislav Zindulka opět v Roztokách

Již podruhé se obci Roztoky podařilo uspořádat mimořádný koncert klasické hudby za účasti významných
členů světoznámého hudebního tělesa České filharmonie. I letos byl koncert v kostele Sv. Petra na
Křivoklátě. Jeho prostory přispěly velmi významně svou dobrou akustikou a důstojným prostředím
k mimořádné úrovni koncertu.
Tóny klasiků Dvořáka, Schumanna, Čajkovského a dalších zazněly v podání klavíristy pana Stanislava
Gallina, violoncellisty pana Františka Hosta, houslistů pana Oty Bartoše a koncertního mistra pana Jiřího
Vodičky a violoncellisty pana Jaroslava Pondělíčka, jemuž náleží hlavní podíl na uskutečnění akce.
Koncert
byl
ochucen
mluveným
slovem
pana
Stanislava
Zindulky, jehož
umělecký projev
v přednesu
Čapkových
Apokryfů
je
nezaměnitelný.
V pátek
23.6.
2017 po 19. h se
kostel
zcela
zaplnil
jak
místními, tak i
diváky
z
dalekého okolí.
Vstupenky byly
v předprodeji na
OÚ
Roztoky
s možností rezervace a byla též zajištěna doprava zdarma z Roztok až ke kostelu.
Po koncertu dostali diváci příležitost vyzpovídat účinkující. Kdy má obecenstvo tleskat, nebo k jakému
sportu se dá výkon hudebníka přirovnat či zda při otáčení listů not zažívá hudebník stresové situace, to a
další se diváci mohli dovědět. V Rudolfinu takovou příležitost nikdy nedostanete. O to výjimečnější tento
koncert byl. Jsem ráda, že už bezprostředně po koncertu byly ohlasy na koncert obrovské a s odstupem
času se chvála šířila dál. A to je to, proč má význam akci zopakovat.
Děkujeme touto cestou za poskytnutí kostela panu farářovi Angelu Scarano a za pomoc při přípravě
kostelníkovi panu Friebertovi. Za zapůjčení osvětlovací techniky děkujeme Křivoklátským hudcům.
Lenka Peterková, starostka
Foto: Lenka Peterková
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Červen ve školce
S našimi dětmi jsme se snažili poznávat krásná místa v našem regionu tak, aby si děti vytvářely pozitivní
vztah k místu svého bydliště a okolí. Koncem školního roku jsme využívali pěkné počasí a podnikali
turistické výlety. Vždy jsme nacházeli vstřícnost, vlídnost a pochopení u lidí, které jsme oslovili. Jak lépe
poznat sousední vesnici, než milým kamarádským přijetím našich přátel. Nejinak tomu bylo i při našich
posledních výletech. Výlet na Křivoklát byl spojen s prohlídkou hradu v doprovodu paní královny Libušky.
Paní královna děti poutavou a jednoduchou formou
seznamovala s prostory i historií hradu a děti
dokonce v jedné z komnat našly v truhle schovaný
poklad. I naši nejmenší se vydali na Křivoklát, kde
navštívili paní učitelku a pohráli si na Hradním hřišti.
Při dalším výletě jsme navštívili Rodinnou stáj v
Račicích, kde nám paní chovatelka předvedla své
koně i nádherné hříbátko a pověděla nám mnoho
zajímavého o koních. Děti měly možnost si koně
pohladit i vyhřebelcovat. Pak následovala vycházka
nádhernou přírodou s výhledy na řeku, okolní skály,
hry na dětském hřišti a odpočinek u řeky Berounky.
Při další turistice jsme se vydali na Branov. Tatínek
našeho kamaráda se dětem ochotně věnoval, odpovídal na zvídavé otázky dětí a hlavně převedl
zemědělskou techniku, kdy si děti mohly vyzkoušet posadit se do velkých strojů např. řídit kombajn. I
v Kalubicích se nám moc líbilo, děti zde pozorovaly život na statku. Nejvíce zaujala malá selátka a na
pastvinách stádo skotu s malými telaty. Hry a odpočinek děti uvítaly na sportovním a dětském hřišti v
Pustovětech. Také jsme podnikli pěší procházku z Leontýna do Karlovy Vsi. Zvládli ji i ti nejmenší turisté
z naší školky. V Karlově Vsi jsme navštívili výběhy s prasaty i malými selátky, pozvání domů jsme přijali i
od našich kamarádů, kteří zde bydlí. Prima byl odpočinek i hry na nádherném dětském hřišti. Delší
polodenní výlet jsme uspořádali do Berouna, kdy jsme se jeli podívat za medvědy. Děti obdivovaly velké
šelmy, pohrály si na blízkém hřišti a ti větší i navštívili rozhlednu.
Děti si konec roku užívaly obklopeny nádhernou přírodou Křivoklátska. Při turistice utužovaly svoji
tělesnou zdatnost a zažily spoustu zajímavých zážitků. Dokázaly, že jsou opravdu zdatní turisté.
Konec školního roku se rychle přiblížil, a my jsme se při malé slavnosti, kdy se sešli rodiče i všichni
přátelé našich budoucích prvňáčků, rozloučili s patnácti dětmi, které čeká o prázdninách základní škola.
Popřát hodně štěstí přišla i paní starostka a zástupkyně ředitelky školy. Děti zazpívaly všem přítomným
několik písniček, zatančily dva milé tanečky a po samostatném recitování básničky, kterou si děti
zpracovaly i výtvarně, byly paní starostou pasovány na žáčky prvňáčky. Domů si každý z malých školáků
radostně a s pýchou odnášel své první vysvědčení, pamětní list a knihu od paní starostky.
Na závěr školního roku bychom chtěli moc poděkovat všem rodičům za výbornou spolupráci, všem
přátelům, kteří nám během roku ochotně pomáhali, i všem sponzorům, kteří na nás mysleli. Poděkování
patří také všem zaměstnancům, kteří se o děti starali, paní ředitelce, učitelkám, uklízečce, školníkovi i
kuchařkám.
Děkujeme paní Heleně Nedbalové za vedení výtvarného kroužku v naší škole. Děkujeme také paní Dáše
Pavlíčkové za spolupráci s naší školou při hudebních slavnostech.
Děkujeme i panu autodopravci Kohoutovi za jeho služby naší škole, mnohdy zdarma. Vážíme si
spolupráce s ním, bez jeho pomoci bychom nemohli podnikat krásné turistické výlety do okolí.
Všichni zaměstnanci MŠ Roztoky Vám přejí, abyste si užili krásné, pohodové a veselé prázdniny s vašimi
dětmi či vnoučaty a po prázdninách se těšíme opět nashledanou.
M.Sv.
Foto: archiv MŠ
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Pravda o Údolí hříchu (1. část)
Není snad roztockého občana, který by neznal trampskou osadu Údolí hříchu, která leží na obou březích
potoka Klucná, od Tří tůní až ke skále U Anděla a dnes až k fotbalovému hřišti v Roztokách. Málokdo
však ví, jak osada vlastně vznikla. O jejím založení kolují mýty, pravda je však zcela prozaická. Naštěstí se
dochovala původní kronika z roku 1931, kterou psal jeden ze zakladatelů osady – Karel Přibík z Rakovníka
zvaný Kakel. Díky jeho synovi Karlovi jsem měl možnost kroniku pročíst, seznámit se s mnoha
překvapivými fakty a také si ofotit celou řadu originálních snímků. Možná budete překvapeni, jak to
doopravdy s osadou Údolí hříchu bylo…
Založení osady má „na svědomí“ parta rakovnických kluků, která se ve druhé polovině dvacátých let
minulého století začala scházet v truhlářské dílně u Přibíků. Tramping jim učaroval, a tak každou neděli
vyráželi do přírody. Cílem jejich dobrodružných výprav bylo nejprve Hadí údolí nedaleko Prahy. Protože
to však bylo dost daleko a pro nepříliš majetné mladíky tudíž drahé (jezdilo se hlavně vlakem), hledali
rakovničtí trampové nějaké bližší místo. A tak objevili louku ve Višňové u Roztok, kam nejprve jezdili
„jen tak“ se stany a celtami. V roce 1930 tu vyrostla první chata. Jmenovala se U Zrzavé podkovy a kluci
se před ní nechali fotografem zvěčnit 25. května 1930. Naproti Višňové, ve svahu nad „opičí stezkou“ z
Klucné do Branova (dnes U Eremita), viděli dřevěný srub, který zde v roce 1929 postavili bratři
Novotných. Ta neměla žádné pojmenování, navíc ani dlouhého trvání. Krátce poté, co lesy připadly po 1.
červenci 1929 československému státu, museli ji bratři Novotných na příkaz křivoklátské lesní správy
zbourat.
Protože to bylo z roztockého nádraží a zejména z hospody Na Marjánce v Chaloupkách, která bývala
pravidelnou „občerstvovací stanicí“ rakovnických trampů okolo party Karla Přibíka, do Višňové poměrně
daleko, začali se poohlížet po nějaké vhodnější lokalitě. Štěstí jim opět přálo. Karel Přibík, zvaný Kakel,
měl v Roztokách strýce, a to ne ledasjakého. Samotného starostu Františka Vágnera. Ten jim doporučil
úzké údolí táhnoucí se podél potoka Klucná do branovských kopců. Kluci tam mrkli a byli nadšeni.
Odlehlá divočina jak se patří, kam lidská noha zabloudí jen omylem. S majitelem pozemku sedlákem
Josefem Šímou se snadno dohodli a kus lesa od něho odkoupili. Psal se rok 1931. (Pokračování příště)
Tomáš Bednařík
Popisky k fotografiím:
Foto 1:
Nejprve jezdili rakovničtí trampové do přírody jen se stany a
celtami. Foto archiv

Foto 2:
Jeden ze zakladatelů osady Údolí hříchu Karel Přibík - Kakel
v roce 1931. Foto archiv
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Konečné tabulky ročníku 2016/2017
St. přípravka - okresní přebor
Poř

Tým

Záp

V

R

P

P+

P-

Body

Skore

1.

TJ Roztoky

20

18

0

2

0

0

54

252:79

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SKP Rakovník S
Tn. Rakovník
FC 05 Zavidov
SKP Rakovník M
SKP Rakovník O
FK Kněževes
So. Mšec
Sp. Lužná
Sp. Řevničov
SK Lišany

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

16
15
13
12
10
9
8
5
2
0

0
1
1
0
0
0
0
1
1
0

4
4
6
8
10
11
12
14
17
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

48
46
40
36
30
27
24
16
7
0

116:67
224:83
154:99
127:76
136:134
137:149
134:138
89:182
89:223
34:262

A-tým - III. třída
Poř
1.
2.
3.
4.

Tým
Rynholec
Řevničov
Slabce
Lubná

Záp
22
22
22
22

V
18
14
12
11

R
0
3
6
9

P
4
5
4
2

P+
0
1
4
3

P0
2
2
6

Body
54
46
46
45

Skore
72:28
59:40
48:31
70:29

5.

TJ Roztoky A

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Chrášťany
Sýkořice
Pavlíkov
Čistá
Pustověty
Branov
Srbeč

22

8

8

6

7

1

39

39:31

22
22
22
22
22
22
22

10
9
5
8
7
6
1

3
5
7
0
1
3
1

9
8
10
14
14
13
19

1
2
4
0
1
0
0

2
3
3
0
0
3
1

36
34
26
24
23
21
4

58:50
40:38
25:35
57:72
65:69
45:75
32:109

B-tým - Pralesní liga
Poř
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tým
Oráčov
Šanov
Ruda
Kněževes B
M. Žehrovice
Kolešovice B
Petrohrad
Senomaty B

Záp
22
22
22
22
22
22
22
22

V
17
10
12
12
13
12
10
9

R
2
9
4
3
1
4
5
3

P
3
3
6
7
8
6
7
10

P+
1
5
2
2
1
1
3
3

P1
4
2
1
0
3
2
0

Body
54
44
42
41
41
41
38
33

Skore
91:34
54:30
59:39
74:52
60:40
36:33
64:51
61:56

9.

TJ Roztoky B

22

7

1

14

0

1

22

43:61

10.
11.
12.

Kounov
Jesenice B
Panoší Újezd

22
22
22

6
2
3

1
5
0

15
15
19

0
1
0

1
4
0

19
12
9

41:84
28:60
33:106
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