OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU ROZTOKY

A bohužel i naše knihobudka utrpěla. Někdo
ulomil poslední polici. A co více! Tentokrát
budka někomu posloužila místo toalety. Je velmi
smutné, že se to děje a ať si dotyční vandalové
sáhnou do svědomí. Obec hospodaří s penězi
daňových poplatníků a když dochází ke škodám
nebo ztrátám majetku obce, je třeba vynaložit tyto
prostředky opakovaně. Není to zbytečné?
Budeme rádi, pokud nám oznámíte neobvyklé
chování či situaci, abychom dokázali najít viníka
nebo aby k poškozování majetku nedocházelo.

tatistika na začátku roku.
K 1.1.2017 bylo hlášeno v Roztokách trvale
1029 obyvatel ( bez cizinců, ty eviduje
cizinecká policie) – 862 dospělých – z toho 446
mužů a 416 žen, 24 dětí ve věku 15-18 let –
z toho je 12 chlapců a 12 dívek, dětí do 15 let je
143 – 82 chlapců a 61 dívek. Průměrný věk
obyvatel Roztok je 42,9. V roce 2017 se narodilo
12 nových občánků – 7 chlapců a 5 dívek, 6
občanů Roztok zemřelo.

S

M

asopust.
Letošní masopustní veselí propukne
v sobotu 17.2.2018 v Městečku od 14:00 hod.

eník svozu a likvidace směsného
komunálního odpadu v obci Roztoky pro
období roku 2018.
Ceny známek: prodej pouze na celý rok.
Svoz odpadu:
každý týden – zelená - 2000,- Kč
kombinovaná ( léto 1x za 14 dní, zima 1x za týden)
červená – 1700,- Kč
1x za 14 dní – žlutá – 1200,- Kč
1x za měsíc – modrá – 700,- Kč
jednorázová známka – 65,- Kč
pytel s označením na odvoz – 55,- Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Celoroční známky budou v prodeji pouze
do 28.2.2018.

C

ítání občánků.
Pokud máte děťátko narozené v roce 2017
nebo již nyní v roce 2018 a máte zájem
zúčastnit se přivítání miminka jako občánka
Roztok, vyzvedněte si, prosím, přihlášku
v kanceláři obecního úřadu v Roztokách. Termín
bude pravděpodobně v sobotu 21.4.2018, čas
upřesníme. Vyplněnou přihlášku je nutné
odevzdat nejpozději do 19.3.2018. Bez vyplněné
přihlášky Vám nebudeme moci zaslat pozvánku a
ani se nebudete moci vítání občánků zúčastnit.

V

nformační sms.
V případě, že máte zájem dostávat informace
prostřednictvím sms zpráv, je nutné vyplnit
formulář k zasílání sms zpráv, který je dostupný
v elektronické podobě na http://www.obecroztoky.cz/samosprava/dokumenty-ke-stazeni-/,
nebo je možné ho vyplnit v kanceláři obecního
úřadu.

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

H

I

nternet HD od O2.
Na obecní úřad přišel leták společnosti O2,
který našim občanům nabízí zvýhodněnou
službu Internet HD. Při objednání této služby na
www.o2.cz/mojeobec do 31.3.2018 je možné
získat internet HD od společnosti O2 na 2 měsíce
zdarma a modem za 1Kč. Pro objednání využijte
identifikaci: OBC72301. Nabídka je určena pouze
pro vybrané obce. V odkazu najdete i bližší
podmínky služby.

I

rádež řetězů.
Je nám velmi líto, že jsou stále občané,
kteří se nestydí krást. Snažíme se, aby naše
obec byla hezká, ale někteří o to asi nestojí. O
vánočních svátcích se několikrát stalo, že nesvítil
stromek v parčíku u Pavlíčků. Po odstrojení
výzdoby bylo zjištěno, že nám někdo ukradl dva
světelné řetězy. Není to první krádež v poslední
době, jak jsme již informovali v Roztockých
listech č. 11/2017.
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4.2. – rozprodej zahrádek na pozemcích p.č.
208/2 a 208/3
5.
Projednání rozpočtu obce na rok 2018
6.
TJ Roztoky z.s. – schválení veřejnoprávní
smlouvy na dotaci pro rok 2018
7.
Odměňování neuvolněných zastupitelů dle
nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
8.
Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
9.
Různé – ceny za odpady pro rok 2018,
střecha tělocvičny, finanční dar za strom atd.
10.
Diskuze
11.
Usnesení a závěr

odičovský příspěvek od 1.1.2018.
Změny v rodičovském příspěvku přinesla
novela zákona o státní sociální podpoře. Ocení je
hlavně rodiče dvojčat, kteří dostanou víc, lidé
s vyššími příjmy, kteří budou moci rodičovský
příspěvek vybrat rychleji, a také rodiče, kteří
nemají nárok na mateřskou – i oni dostanou šanci
si rychlost rodičovského příspěvku regulovat.
Více
informací
naleznete
na
https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky
_prisp
Zdroj:
https://www.penize.cz/rodicovskyprispevek/326065-rodicovsky-prispevek-od-roku2018-mesicne-dostanete-vic

Usnesení č. 1 – 13/12/2017 - ZO Roztoky po
projednání schvaluje program jednání.
Pro 8
Proti 0
Zdržel se
0
Usnesení bylo schváleno.
2. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů

Zápis č. 35/2017 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Roztoky, konaného dne
13.12. 201 v budově Obecního úřadu Roztoky.
Přítomní zastupitelé:
Ing. Lenka Peterková, Roman Texl, Jiří Prokůpek,
Ing. Vladimír Melč, Mgr. Tomáš Vostatek,
Antonín Ježek, František Jirásek, Martin Mikovec
Omluveni: 1
Počet přítomných občanů: 5
Ověřovatelé zápisu: Antonín Ježek, František
Jirásek

2.1. Dle jednacího řádu obce Roztoky starostka
vyzvala zastupitele k volbě návrhové komise. Do
návrhové komise byli starostkou navrženi pan
Martin Mikovec, pan Jiří Prokůpek a pan Ing.
Vladimír Melč.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a
bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na
usnesení.

1. Zahájení a 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 8 z 9 členů
zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starostka uvedla, že zasedání bylo svoláno na
základě pozvánky, která byla v souladu se
zákonem o obcích zveřejněna po dobu 7 dnů na
úřední desce a také na elektronické úřední desce
na internetu.
Pořízením zápisu pověřila pana Mgr. Tomáše
Vostatka.
Starostka upozornila, že z jednání je pořizován
zvukový záznam jako podklad pro tvorbu zápisu.
Poté přítomné seznámila s programem, který byl
zveřejněn na pozvánce v těchto bodech:

Usnesení č. 2.1 – 13/12/2017: ZO Roztoky volí
návrhovou komisi ve složení pan Martin
Mikovec, pan Jiří Prokůpek a pan Ing.
Vladimír Melč.
Pro 8
Proti 0
Zdržel se
0
Usnesení bylo schváleno.

1.
Zahájení, schválení programu jednání
2.
Volba návrhové komise a určení
ověřovatelů zápisu
3.
Podněty a náměty občanů
4.
Pozemkové záležitosti
4.1. – pozemek 165/17

3. Podněty a náměty občanů
Pan Jaroslav Jirásek navrhl, aby se na sídlišti
nejdříve dodělaly silnice a parkoviště a poté se
investovalo do zeleně a chodníků. Reagoval na
návrh rozpočtu na rok 2018. Paní starostka
sdělila, že by se sídliště mělo dotvářet dle plánu
rozvoje.

2.2. Starostka navrhla, aby ověřovateli zápisu byli
pan Antonín Ježek a pan František Jirásek. Dále
dala hlasovat o návrhu na usnesení.
Usnesení č. 2.2 – 13/12/2017 - ZO Roztoky
určuje ověřovateli zápisu pana Antonína Ježka
a pana Františka Jiráska.
Pro 8
Proti 0
Zdržel se
0
Usnesení bylo schváleno.
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Starostka uvedla, že byl zpracován geometrický
plán, na kterém byl vyznačen pozemek pro
komunikaci ale jen na území kolem zahrádek
hned za vraty areálu bývalého Permonu. Cesta
podél všech zahrádek nebyla zakreslena.
Zastupitelé se touto problematikou budou
zabývat.

4. Pozemkové záležitosti
4.1. pozemek 165/17
Zastupitelstvo přijalo na minulém zasedání
usnesení, na základě něhož by měl být zpracován
geometrický
plán
k rozdělení
uvedeného
pozemku. Majitel po schůzce nabídl odprodej
pozemku celého, proto nebude nutné vyhotovit
GP. Starostka požádala zastupitele, aby se ke
koupi pozemku vyjádřili.

5. Projednání rozpočtu obce na rok 2018
Návrh rozpočtu byl vyvěšen 16.11. 2017 a sejmut
12.12.2017 a zohledňoval provedená rozpočtová
opatření do dne vyvěšení. Závaznými ukazateli je
členění dle paragrafů. K předloženému návrhu
nebyly vzneseny žádné připomínky.
V rozpočtu jsou zahrnuty, jak předpokládané
investiční výdaje, tak i nutné výdaje na provoz
obce. Předpokládané příjmy v návrhu pro rok
2018 jsou 14.686.500,- Kč, Běžné výdaje tvoří
částku 10.459.000, - Kč a kapitálové výdaje pak
tvoří částku 8.350.000,- Kč, celkem výdaje
18.809.000,- Kč. Návrh rozpočtu je schodkový se
schodkem ve výši 4.122.500,- Kč.
Pan Ing. Melč kritizoval nesoulad mezi
informacemi v návrhu investic na rok 2018
v zápisu ze zasedání v říjnu uvedeného v
Roztockých listech a skutečným návrhem
rozpočtu na rok 2018. K tomu starostka
vysvětlila, že návrh investic byl vyjádřením
zájmu provedení investičních akcí v obci, ale
s ohledem na předpokládaný objem prostředků
v rozpočtu pro rok 2018 nebude možné všechny
investice realizovat. Poté dala hlasovat o návrhu
na usnesení.

Usnesení č. 4.1 – 13/12/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje koupi pozemku p.č.
165/17 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu o rozloze
186 m2, druh pozemku: ostatní plocha, využití:
ostatní komunikace od manželů Marka Pavlise
r.č. 750814/0607a Martiny Pavlisové r.č.
735702/1892 trvale bytem oba Roztoky 65, 270
23 Křivoklát, za cenu 250,- Kč/m2.
Pro 8
Proti 0
Zdržel se
Usnesení bylo schváleno.

0

4.2. rozprodej zahrádek na pozemcích p.č.
208/2 a 208/3
Jako jeden z 8 zájemců o odkup zahrádek na
poloostrově za bývalým objektem Permonu
vystoupil pan Lužecký a shrnul historii existence
zahrádek v dané lokalitě. Konstatoval ve shodě se
svým právníkem, že nevidí důvod, proč by obec
nemohla zahrádky rozprodat. Poté předal paní
starostce otevřený dopis. Starostka uvedla, že
prodat pozemky lze, ale je zde problém s dělením
pozemků. K dělení musí dát souhlas Stavební
úřad. Vzhledem ke složitým vlastnickým vztahům
v uzavřeném prostoru bývalého areálu Permonu
by se k řízení o dělení pozemků tito majitelé měli
také vyjádřit. Dále se bude tímto zabývat, ale s
přihlédnutím k okolnostem uvedla, že pozemky
prodávat nechce.
Jednání bylo v 18:05 přerušeno. Na jednání se
dostavila slečna Simona Dvořáková, aby
informovala a prezentovala projekt Místní akční
plán rozvoje vzdělávání na území ORP Rakovník.
V 18:34 po zodpovězení několika otázek byla
prezentace ukončena a zastupitelstvo pokračovalo
v jednání o prodeji zahrádek.
Pan Ing. Melč se vyjádřil, že pachtovní smlouva
nebyla dobrým řešením. Dříve bylo snahou obce
komunikaci na zahrádky zřídit. Ostatní pozemky
se měly prodat také zahrádkářům.
Bylo zmíněno, že by měl být zájem obce vytvořit
přístupovou cestu na poloostrov pro zahrádkáře.

Usnesení č. 5 – 13/12/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje rozpočet obce pro rok
2018 jako schodkový s celkovými příjmy ve
výši 14.686.500,- Kč, výdaji třídy 5 a 6 ve výši
18.809.000,- Kč a financováním třídy 8 ve výši
4.122.500,- Kč. Závazné ukazatele rozpočtu
zastupitelstvo obce schvaluje dle tabulky
„Návrh rozpočtu“, který je nedílnou součástí
zápisu ze zasedání zastupitelstva.
Pro 7 Proti 1 (Ing. Melč) Zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
6. TJ Roztoky z.s. – schválení veřejnoprávní
smlouvy na dotaci pro rok 2018
Na zasedání v listopadu ZO schválilo dotaci pro
TJ Roztoky z.s. ve výši 250.000,- Kč. Starostka
uvedla, že v souladu se zákonem je třeba
veřejnoprávní smlouvu nad 50 tis. Kč schvalovat
proto přednesla návrh na usnesení.
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ČS 2.861.539,21 Kč
ČNB 11.658.004,39 Kč
Pan Jiří Prokůpek v 19:27 opustil místnost.

Usnesení č. 6 – 13/12/2017 – Zastupitelstvo
obce
Roztoky
schvaluje
veřejnoprávní
smlouvu dle předloženého návrhu s TJ
Roztoky, z.s., se sídlem Areál TJ – U jezu,
Roztoky 239, 270 23 Křivoklát, IČO 47012676,
na poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2018
ve výši 250 000,-Kč. Návrh smlouvy je součástí
zápisu.
Pro 8
Proti 0
Zdržel se
0
Usnesení bylo schváleno.

8.2. Rozpočtové opatření - na vědomí
Rozpočtové opatření – na vědomí
Dne 20. 11. 2017 bylo starostkou schváleno
rozpočtové opatření č. 13/2017, které se týkalo
navýšení rozpočtu v příjmech i výdajích o částku
232.001,20. V příjmech pol. 4116 - ostatní neinv.
transfery a ve výdajích § 3113 - ZŠ. Jednalo se o
průtokovou dotaci "Šablony".
Ponížení rozpočtu v příjmech i výdajích o částku
3.707,21. V příjmech pol. 4111 - neinvestiční
transfery a ve výdajích § 6114 - volby do
Parlamentu ČR. Vratka dotace na volby.
Ostatní převody byly v rámci paragrafů.

7. Odměňování neuvolněných zastupitelů dle
nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Od 1.1.2018 bude platit nové nařízení o výši
odměn
členů
zastupitelstev
územních
samosprávných celků č. 318/2017 Sb. Nařízení
stanovuje jak výši odměn uvolněných tak i
neuvolněných
zastupitelů.
Uvolněným
zastupitelům se zvýší odměna za výkon funkce
automaticky, ale u neuvolněných si zastupitelstva
výši odměn schvalují. Poslední navýšení bylo
schváleno v únoru letošního roku.
Od příštího roku by mělo dojít k výraznému
navýšení odměn. Paní starostka navrhla, aby výše
odměn neuvolněných zastupitelů byla ve výši
50% z maximální částky a dala hlasovat o návrhu
na usnesení.

Usnesení č. 8.2 – 13/12/2017 - Zastupitelstvo
obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.
13/2017, které je přílohou tohoto zápisu.
Pro 7
Proti 0
Zdržel se
0
Usnesení bylo schváleno.
8.3. Rozpočtové opatření – ke schválení
Z důvodu navýšení odměn zastupitelům v únoru
letošního roku je navržen převod částky 50.000,z § 6171 org. 57 správa na § 6112 zastupitelstva
obcí.
Usnesení č. 8.3 – 13/12/2017 - Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje rozpočtové opatření č.
14/2017, které je přílohou tohoto zápisu.
V 19:29 se pan Jiří Prokůpek navrátil do
místnosti.
Pro 7
Proti 0
Zdržel
se
1
(Prokůpek)
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 7 – 13/12/2017 - Zastupitelstvo obce
Roztoky s účinností od 1. 1. 2018 stanovuje
svým neuvolněným členům za výkon funkce
odměny za měsíc v následujících částkách:
místostarosta: 13.807,- Kč,
předseda výboru zastupitelstva obce: 1.534,Kč,člen výboru zastupitelstva obce: 1.279,- Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 767,- Kč.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva obce bude odměna
poskytována ode dne složení slibu. V případě
budoucích změn v obsazení jednotlivých
funkcí bude odměna poskytována ode dne
zvolení do příslušné funkce.

9. Různé

Pro 4 (Ing. Peterková, Texl, Mgr. Vostatek,
Mikovec)
Proti
3 (Ježek, Ing. Melč,
Prokůpek) Zdržel se 1 (Jirásek)
Usnesení nebylo schváleno.

9.1. Podání žádosti o dotaci na multifunkční
hřiště
Je opět vyhlášena výzva na podávání žádostí o
dotaci na multifunkční hřiště. Podat žádost je
možné do 15.1.2018. Starostka požádala
zastupitele o schválení.

8. Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
8.1. Hospodaření obce
Příjmy 1 – 11/2017 v částce 15.435.723,44 Kč
Výdaje 1 – 11/2017 v částce 18.669.418,53 Kč
Stav účtu k 13. 12. 2017 je u:

Usnesení č. 9.1 – 13/12/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky souhlasí s podáním žádosti o
dotaci na multifunkční hřiště z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova vypsaného
Ministerstvem
pro
místní
rozvoj.
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Předpokládaná částka realizace dle rozpočtu
projektu je stanovena na 6.491.827,- Kč.
Pro 8
Proti 0
Zdržel se
0
Usnesení bylo schváleno.

svoz komunálního odpadu v roce 2018 při
zajišťování odvozu odpadu společností
Odpady Bohemia s.r.o. takto:
Vývoz každý týden 2000,- Kč
Vývoz za 14 dní 1200,- Kč
Vývoz za měsíc 700,- Kč
Kombinovaný vývoz 1700,- Kč
Jednorázová známka 65,- Kč
Cena pytle na komunální odpad 55,- Kč

9.2. Strategický rozvojový rámec
Pan Roman Texl opustil v 19:33 místnost.
V 19:35 se vrátil.
V souvislosti s podáním žádosti o dotaci na hřiště
je podmínkou obce mít schválen strategický
rozvojový dokument. Starostka zastupitelům
předložila Strategický rozvojový rámec pro roky
2018-2027, který bude následně korespondovat
se Strategickým rozvojovým plánem obce
Roztoky.

Pro 6
Proti 1
(Mgr.
Vostatek)
Zdržel se 1 (Ing. Peterková)
Usnesení bylo schváleno.
9.4. Střecha tělocvična
Společnost Atelier 38 ve spolupráci se společností
KORD Jeseník, která realizovala zateplení
budovy školy, doporučila pro zateplení udělat
rovnou střechu. O využití prostoru pod šikmou
střechou se neuvažuje, proto by řešení s rovnou
střechou bylo finančně méně nákladné.

Usnesení č. 9.2 – 13/12/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje Strategický rozvojový
rámec investičních akcí obce Roztoky pro roky
2018-2027.
Pro 7
Proti Zdržel se
1 (Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 9.4 – 13/12/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje doporučení zpracování
projektu na opravu tělocvičny v provedení
rovná střecha.
Pro 6
Proti 1 (Ing. Melč)
Zdržel
se 1 (Mgr. Vostatek)
Usnesení bylo schváleno.

9.3. Poplatky za svoz odpadů
Ceny za svoz komunálního a tříděného odpadu by
se pro obec dle ceníku svozové společnosti pro
rok 2018 měly zvýšit proti letošnímu roku na
jednotlivých známkách cca o 500 Kč. Starostka
uvedla, že navýšením cen dojde k vyšším
výdajům na odpady z rozpočtu obce odhadem o
250 tis. Kč. Vzhledem k probíhající analýze
odpadového hospodářství ale uvedla, že dle
závěru analýzy se bude možné přizpůsobit
podmínkám stávající smlouvy na svoz odpadů.

9.5. Finanční dar za strom
Za pokácený strom pro Staroměstské náměstí
měla panu Fryaufovi připadnout odměna ve výši
10 tis. Kč. Tuto částku ale věnoval obci.

Usnesení č. 9.3.1 – 13/12/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje ceník služeb
společnosti Odpady Bohemia s.r.o., IĆO
61776572 za odvoz a odstranění směsného
komunálního odpadu pro obec Roztoky a za
svoz separovaného odpadu dle ceníku služeb
pro rok 2018 a pověřuje starostku podpisem za
objednatele.

Usnesení č. 9.5 – 13/12/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje přijetí daru ve výši
10.000,- Kč od společnosti FKF Těně, se sídlem
Těně 22, 338 45 Těně, IČO 29116317.
Pro 7
Proti
0
Zdržel se 1
(Ing. Melč)
Usnesení bylo schváleno.
9.6. Místní akční plán pro ORP Rakovnicko
V tomto bodě jednání paní starostka odkázala na
prezentaci slečny Dvořákové a vyzvala
zastupitele k vyjádření se hlasováním o návrhu na
usnesení.

Pro

7
Proti 1 (Ing. Melč)
Zdržel se
Usnesení bylo schváleno.
Starostka dále požádala zastupitele o schválení
výše cen známek pro občany za odpady pro rok
2018.
Usnesení č. 9.3.2 – 13/12/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje výši cen známek za

Usnesení č. 9.6. – 13/12/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky jako zřizovatel Základní školy a
Mateřské školy V Zahrádkách, Roztoky
vyjadřuje souhlas s Finálním dokumentem
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projektu Místní akční plán ORP Rakovník,
který
se
skládá
z Analytické
části,
Strategického rámce, Akčního plánu a
Implementačního plánu.
Pro 7
Proti
0
Zdržel se 1
(Prokůpek)
Usnesení bylo schváleno.

pro hasiče. Částka nad bude přefakturována
na SDH.
Pro 2 (Prokůpek, Jirásek)
Proti
4 (Texl, Mikovec, Ježek, Ing. Peterková)
Zdržel se
2 (Ing. Melč, Mgr. Vostatek)
Usnesení nebylo schváleno.
Ve 21:15 opustil místnost Mgr. Vostatek.
Pan Ing. Melč se dále informoval o možnosti
parkování na travnaté ploše u svého domu, které
bylo kritizováno. Zastupitelé se k tomu kriticky
nevyjádřili.
Dále upozornil na nesmyslné dopravní značení v
oblasti svého domu a požádal Ing. Peterkovou o
řešení. Paní starostka nabídla Ing. Melčovi účast
na společné schůzce (14. 12. 2017 od 9:30 s
odborem dopravy).
Pan Ing. Melč nakonec upozornil na soustavné
porušování Územního plánu obce Roztoky a
navrhl usnesení.

10. Diskuze
10. 1. Úpravna vody – budova
Starostka přednesla zastupitelům znalecký
posudek statika, který uvedl, že budova je velmi
špatném stavu a navrhuje její demolici. Případná
sanace budovy by byla velmi nákladná. Starostka
navrhovala sutí zavézt stávající jímky v objektu a
postavit objekt nový. Zastupitelé se po diskuzi
přiklonili k názoru budovu opravit.
10. 2. Vodovod – trasa na území pozemku
kolem školy
V pátek 15.12. ve 12:00 se koná schůzka u školy,
kde bude o trase dále jednáno.

Usnesení č. 10.5. – 13/12/2017 – Obec Roztoky
požádá Krajský úřad a Ministerstvo pro
místní rozvoj o kontrolu dodržování Územního
plánu v obci Roztoky.
Pro 1 (Ing. Melč)
Proti 6 Zdržel se 0
Usnesení nebylo schváleno.

10. 3. GDPR – zajištění služeb
Obec je povinna chránit osobní údaje, se kterými
pracuje. Nařízení Evropské unie nově ukládá
nejen obcím zpřísnit proces nakládání s osobními
údaji. K dohledu musí zaměstnat pověřence a
najmout někoho, kdo zpracuje analýzu rizik. Byly
učiněny nabídky komerčních firem, které analýzu
zpracují, ale jedná se o vysoké částky. Starostka
uvedla, že zbývá málo času, protože do května
2018 musí obec všechny procesy při nakládání
s osobními údaji přizpůsobit nařízení EU. Po
diskuzi se zastupitelé shodli, že obec ještě počká
na nabídky, které by mohly být cenově
přijatelnější.

Ing. Peterková sdělila, že v souvislosti s úpravou
stavebního zákona od nového roku bylo
doporučeno počkat se zahájením prací týkajících
se hlavně vypracování Zprávy o uplatňování
územního plánu obce po novém roce.
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. Bylo schváleno 15 návrhů na usnesení.
Nebyly schváleny 3 návrhy na usnesení.
Starostka poté poděkovala přítomným za účast na
veřejném zasedání a ukončila jednání ve 21:30.
Sdělila, že další veřejné zasedání se bude konat
dne 30.1.2018 v zasedací místnosti OÚ Roztoky.
Dne: 13. 12. 2017
Zapsal: Mgr. Tomáš Vostatek
Ověřovatelé zápisu: Antonín Ježek
František Jirásek
Ing. Lenka Peterková - starostka
Roman Texl - místostarosta

10. 4. Hasiči – tarify pro volání ze služebních
telefonů
Starostka v úvodu bodu informovala o důvodech
projednání. Čtyřem členům Jednotky Sboru
dobrovolných hasičů byly zakoupeny telefony v
celkové hodnotě kolem 30 tisíc korun. Kromě
toho je třem z nich hrazen z obecního rozpočtu
služební telefon s neomezeným tarifem. Bylo
navrženo, aby si hasiči z tarifu hradili část sami.
Starostka tedy přednesla návrh na usnesení.
Usnesení č. 10.4. – 13/12/2017 – Zastupitelstvo
obce Roztoky schvaluje poplatek za užívání
neomezeného tarifu pro volání do výše Kč
300,- za měsíc za jedno telefonní číslo telefonů
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„Člověk při čtení hledá poučení, zábavu, napětí. Hlavně však hledá sebe.“
Prokop Málek, český lékař, vysokoškolský pedagog a vědec 1915 – 1992

Informace z knihovny
Na začátku roku 2018 bych ráda napsala pár řádek o naší roztocké knihovně. Určitě již všichni slyšeli o její
rekonstrukci a novém vybavení. Mnoho lidí se přišlo podívat a nasát vůni novoty a nových dřevěných
regálů na knihy.
Chtěla bych zhodnotit první rok, který uběhl v novém prostředí. V roce 2017 bylo v naší knihovně
zaregistrováno 91 čtenářů, z toho 43 dětí do 15 let. Celkový počet návštěvníků knihovny v roce 2017 byl
1349. Výpůjček v minulém roce bylo 5373 knih a časopisů. Dospělí si půjčili 2912 ks, děti 850 ks a
časopisů bylo půjčeno 1611 ks.
Naše knihovna má sjednané meziknihovní služby s knihovnou v Kladně a dováží nám 3 x ročně výměnné
soubory – za rok 2017 to bylo 498 knih. Také v rakovnické knihovně jsou velice vstřícní a pořizují naší
knihovně nové knihy, které pro nás nakupují mnohem laciněji. Některé knihy od nich máme dokonce
zdarma. Patří jim velký dík. Myslím, že v roztocké knihovně si určitě vybere podle svého vkusu úplně
každý. Stále máme nové knihy. Když čtenáři hledají určitý titul a ten není v naší knihovně, stačí si ho
objednat a já ho dovezu po domluvě s rakovnickou knihovnou. Knihovna v Roztokách je oázou klidu a
dobré nálady v dnešním uspěchaném a neklidném světě. Myslím, že i proto si ji čtenáři vyhledávají.
Hessová, knihovnice
Obec Roztoky děkuje soukromému dárci, který věnoval knihy ze své rušené sbírky naší roztocké knihovně.
Moc si toho vážíme a jsme rádi, že se nabídka čtenářům naší knihovny obohatila o další zajímavé tituly.

Co budu číst já?
Do mé soukromé sbírky přibyla další kniha z válečného období, Pekařova dcera, a čeká na mne další
zásoba knih z knihovny. Od počátku roku se mi podařilo přečíst zatím 4 knihy a musím přiznat, že zejména
Paměť mojí babičce od Petry Hůlové z mongolského prostředí mě velmi zaujala. Autorka za ni dostala i
cenu Magnesia litera. Trochu mi na začátku dělaly problém mongolské výrazy, ale naštěstí se dalo pak
z dalšího textu poznat, co to znamená. Autorka vypráví příběh žen jedné rodiny, tří generací, přibližuje
nám jejich sny, touhy, nenaplněná přání a srovnání života na venkově a ve městě i jiné chápání toho, co je
pro ně bohatstvím a jak se poměřuje úspěch, neúspěch i úlohu žen a mužů v domácnosti i celé společnosti.
Trochu syrové vyprávění, ale čtivé a plné emocí.
Dále pokračuji Husitskou epopejí od Vondrušky, romanticko – historickou pětidílnou ságou Hany Marie
Körnerové Kočár do neznáma, vyprávěním Liny V šedých tónech od Ruty Sepetys o deportaci nejen
litevských občanů za druhé světové války do pracovních táborů na Sibiři, odlehčím to pak zřejmě Rytíři
z Vřesova od Františka Niedla a spoustou dalších knih, které přečtu například i k plnění Čtenářské výzvy
2018, která je zveřejněna na stránce www.databazeknih.cz. Některá témata jsou opravdu výzvou a moc se
na ně těším! Mezi témata patří např. kniha autora, který žil ve vašem kraji, kniha, ve které se jedna z postav
jmenuje jako vy, kniha poprvé vydaná v roce vašeho narození, kniha od slovenského autora, kniha
s ročním obdobím v názvu apod. Loňskou výzvu se mi podařilo splnit a díky tipům dalších čtenářů jsem se
dostala ke knihám, které by mě jinak nelákaly, nebo bych o nich nevěděla. Zábavou bylo i luštění knižní
šifry, kde se postupně odkrývá obraz, ve kterém jsou skryty knihy pomocí kreseb. Proto vám všem přeji
hodně čtenářských zážitků a dobrodružství v roce 2018
-IV8

PROČ SE LETOS NEKONAL TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT?
Vážení čtenáři Roztockých listů. Protože se ke mně dostávají nejrůznější dohady, pomluvy a dedukce, proč
se letos nekonal, tak jako každý rok, v kostele sv. Petra na Křivoklátě Tříkrálový koncert s charitativní
sbírkou, chtěla bych tímto článkem „ ospravedlnit“ nového pana faráře Mgr. Jaroslava Miškovského, o
němž jdou fámy, že koncert zakázal. A nejen to, povídá se, že prý zakázal i koncert zbečenské kapely
Barokní andělíčci a o první adventní neděli proškrtal sboru Smetana z Kladna jejich repertoár tak, že to
poškodilo krásu jejich koncertu.
Jaká je tedy skutečnost ?
V roce 2001 jsme se již nějaký čas setkávali s panem farářem Jánem Petrovičem na různých církevních
akcích – svěcení křížů, urnového háje v Roztokách atd., kde jsem se žáky nebo Křivoklátskými hudci
hrávala pro zpestření těchto slavností.
Tak jsem si dodala odvahy a jednou jsem se ho zeptala, zda bychom mohli udělat před Velikonocemi nebo
na podzim koncert v kostele na Křivoklátě. Pan farář Petrovič tím nebyl tak úplně nadšen, jak jsem čekala,
pečlivě prohlížel noty, především texty, poslechl si nahrávky, a poté jsme se dohodli, že pokud zvolíme
hudbu, která se hodí do kostela k určitému liturgickému období, že tedy koncert být může. Tak jsme 7.
dubna 2001 začali s koncertováním v křivoklátském kostele. Protože repertoár byl striktně daný, zazpívali
Křivoklátští hudci, tehdy ještě pod mým vedením, několik postních písní, které kvůli koncertu nacvičili,
děti ze školky zazpívaly píseň Bože, otče na nebi, sbor Sedmikrásky Duchovní písně, žáci zahráli něco z
vážné hudby a kostel se do posledního místečka zaplnil nejen rodiči, ale i ostatními diváky. Na závěr
odměnili posluchači účinkující velkým potleskem. To pana faráře Petroviče i nás povzbudilo a další
spolupráce a koncertování už nebyl problém. Jen bylo vždy potřeba dodržet liturgické období a nezpívat
například koledy před Vánoci. Když za mnou přišla před koncem roku 2001 paní Friebertová- Skalková a
pan farář Petrovič s požadavkem, zda bychom nechtěli jako Tři králové vybírat na charitu, tak jsem to
odmítla s tím, že sice po vsi s dětmi a rodiči chodíme, ale děláme lidovou tradici pro zábavu lidem a není to
totéž jako Tříkrálová charitativní sbírka. Myšlenka sbírky se mi ale líbila, tak jsem se dohodla s
Křivoklátskými hudci, učitelkami z MŠ Křivoklát a Roztoky, se žáky a jejich rodiči a uskutečnili jsme 5.
ledna 2002 Tříkrálový koncert s charitativní sbírkou, který se v loňském roce konal již popatnácté !
Mezitím k naší lítosti pan farář Petrovič zemřel a na jeho místo přišel usměvavý pan farář Angelo Scarano.
Všechny hudební akce už byly zajeté a ty, se kterými pan farář Angelo nesouhlasil, prostě nenavštívil, ale
ani nezakázal. Byla to běžná praxe farářů i z jiných farností, když nechtěli mít problémy s vedením, ale
chtěli vyhovět pořadatelům koncertu. Otec Angelo vždy přišel s úsměvem a pronesl : Mohli byste udělat
ještě.........Bylo by hezké, kdybyste.......Domluvil jsem, že........
Tak jsem převzala funkci varhaníka, zaučovala další varhanici, přepisovala kancionál do pro nás hratelné
podoby, začali jsme se skupinkou místních nadšenců zpívat na Půlnoční. Občas otec Angelo zapomněl, že
se akce koná a nedostavil se, ačkoliv slíbil třeba promluvu, ale co bylo horší - nikdy neřekl to „kouzelné
slovíčko“, které tak pohladí muzikanty na konci své produkce - „Děkuju“. Možná, kdyby to pravidelně
nezapomínal říct, tak jako to vždy především dětem i dospělým účinkujícím říkával páter Petrovič, třeba by
mi ta energie pořádat Tříkrálový koncert vydržela ještě o rok déle. A tak vloni po koncertě jsem otci
Angelovi popravdě řekla, že už jsme všichni pořádáním koncertu velmi unaveni a že 15. ročníkem jej
ukončíme a dáme prostor pro Tříkrálovou sbírku zase jiným. Překvapením pro nás bylo, že otec Angelo
nám oznámil, že končí v naší farnosti a bude nahrazen páterem Jaroslavem Miškovským.
S novým panem farářem jsem se setkala na zádušní mši v křivoklátském kostele, dále na svěcení sochy sv.
Václava na Velké Bukové a na Půlnoční mši opět v křivoklátském kostele, kde udělal krátkou a hezkou
bohoslužbu slova a my jsme se žáky a kamarády všechny tři akce opět okrášlili hudbou. Osobně ho
neznám, tak nevím, jaké má klady a zápory, ale rozhodně to není ten, kvůli kterému se tu teď nic nekoná !!
Ani ti Barokní andělíčci ze Zbečna s ním vůbec nejednali zda jim něco povolí nebo ne, protože po loňském
koncertě v kostele zatoužili zahrát si v královském sále na hradě Křivoklátě.
Já doufám, že i s novým panem farářem bude dobrá spolupráce pro ty, co budou chtít něco v kostele
pořádat, jen se budou muset přizpůsobit méně či více liturgii a zvyknout si na novou tvář. Tak dejme
prosím novému panu faráři šanci a hodnoťme ho až po čase. A snažme se najít nejen na něm, ale v každém
člověku něco dobrého.
Dagmar Pavlíčková
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VÁNOCE V KLIDU
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Uplynulé Vánoce strávili roztočtí hasiči poměrně v klidu a až na nějakou drobnou údržbu ve zbrojnici a na
vozidlech si v rámci možností užívali kouzlo uvedených svátků. Ještě před jejich začátkem v pondělí 18.
prosince po 10 hodině dopolední je KOPIS v Kladně vyslalo na pomoc kolegům z Berouna při požáru sazí
v komíně rodinného domu v Branově. Vzhledem k aktuálně velmi špatné sjízdnosti komunikace v našem
kraji jim cesta trvala téměř půl hodiny. Naštěstí se požár nerozšířil mimo komín a po jeho vymetení kolegy
z Berouna vybrali roztočtí v dýchací technice v zakouřeném sklepě žhavé saze a uložili je na bezpečné
místo mimo rodinný dům. Z důvodu bezpečného návratu si před cestou zpět na základny nechali hasiči
povolat údržbu silnic, která za pár desítek minut silnice do Roztok a na Karlov posypala.
Až v neděli 7. ledna odpoledne a poprvé v letošním roce vyslalo KOPIS v Kladně hasiče zachránit psa ze
skály nad železniční tratí před zastávkou Újezd n. Zbečnem. Kromě roztockých, kteří se z důvodu špatného
přístupu vydali i se člunem do Křivoklátu-Děčů, se na místo vydali hasiči z Rakovníka a k železniční
zastávce lezecká skupina ze stanice Kladno. Na místo dorazili
naši jako první. Béžový menší pes smíšené rasy se choulil na
skalním výčnělku ve výšce asi 6 metrů nad tratí. Ve spolupráci
s lezeckou skupinou, která dorazila vzápětí, pomohli roztočtí
psa ze skály pomocí lezeckých prostředků bezpečně snést na
rovnou zem. Kladenští hasiči ho následně předali do péče
starostky obce Zbečno, na jejímž katastru byl pes nalezen.
Následně se všechny zúčastněné jednotky vrátily na své
základny.
Zatím naposledy vyjížděli tzv. naostro roztočtí hned druhý den
poté. V pondělním podvečeru došlo v katastru Karlovy Vsi u
bývalého páleniště dřevěného uhlí k nebezpečnému naklonění
kontejneru se dřevem. Na pomoc s jeho narovnáním opět vyslali
z operačního střediska roztocké hasiče a k nim s vyprošťovacím
automobilem kolegy ze stanice HZS Beroun. Při příjezdu na
místě čekali kromě řidiče nákladního vozidla i další pomocníci
s lesním kolovým traktorem, lidově „lakatošem“. Roztočtí
nejprve pomocí žebříku a lanového navijáku z cisterny
kontejner v jeho přední části zajistili proti dalšímu nežádoucímu
pohybu a obsluha „Lakatoše“ jeho zadní část rovněž ocelovým lanem ustavila do správné polohy. Než se
stačili hasiči z Berouna zorientovat, měli naši hotovo a nic nebránilo jejich návratu na základnu.
Školení a cvičení:
14. ledna
Praktické školení obsluhy lanových navijáků na vozidlech a práce s prostředky pro
vyprošťování vozidel.
foto: archiv hasiči
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V sobotu 23. prosince spolupořádali roztočtí hasiči v spolupráci s šermíři W-Arletu a Obcí Roztoky
tradiční předvánoční akci u jezu na řece Berounce v Roztokách. Kromě stavby mola pro pouštění svíček
vyrobených členkou L. Egertovou připravili hasiči ohně a dřevo pro ohřev svařáku i přítomných
návštěvníků. Po skončení zajistili kompletní úklid místa konání. I když bylo trošku větrné, a přesto
relativně teplé počasí, dorazil si pustit po vodě své přání a za popíjení „šermířského“ svařáku poslechnout
živě hrané koledy více než průměrný počet občanů místních i těch z okolních vsí. Všem aktivním
účastníkům akce patří za jejich nasazení při přípravě vydařené akce poděkování.
O dva týdny později v sobotu 6. ledna se v rekreačním středisku Ludmila konala každoroční Výroční valná
hromada SDH Roztoky. Roztočtí hasiči při ní vyhodnotili celoroční práci, které ani v loňském roce nebylo
rozhodně málo. Rovněž si za přítomnosti hostů z řad HZS Rakovník, OSH Rakovník, zástupců vedení naší
obce a kolegů z Křivoklátu naplánovali činnosti a akce, které je budou čekat v roce letošním. Snad i díky
dobrému obědu se téměř celou dvouhodinovou schůzí nesla dobrá nálada a pohoda. I když většina
přítomných hostů hodnotila v rámci diskuse loňskou práci roztockých hasičů pozitivně, zřejmě z důvodu
vyváženosti schůze se našly i reakce na přednesené zprávy mírně záporné. Za zdárný a poklidný průběh
VVH děkuji všem zúčastněným a majiteli a obsluze rekreačního střediska Ludmila.
za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný

KONĚ V NAŠÍ KRAJINĚ
V dnešní době, kdy se spousta lidí vrací k venkovskému způsobu života, jsou i lidé, kteří chtějí ne jen
pěstovat ovoce a zeleninu, ale také chovat domácí hospodářská zvířata. Největším nepřítelem člověka chovatele je v současné chvíli zase jen člověk - obdivovatel. Ano, člověk neznalec, který má rád zvířátka a
touží uspokojit svoji potřebu zvíře nakrmit, „přilepšit mu“, a při té příležitosti ho ještě pohladit. Chovatelé
se o svá zvířata starají, tzn. pravidelně je krmí a napájí. Narušení této pravidelnosti spolu s nevhodnou
potravou může vést ke zdravotním komplikacím zvířat. Jako chovatel a majitel koní, kteří jsou v současné
chvíli ustájeni v naší obci, to vnímám jako problém, se kterým se potýkám stále častěji, a stále častěji
musím být v konfrontaci s těmito milovníky zvířátek, co přinášejí v lepším případě tvrdé pečivo a tom
horším případě cukroví a jiné zbytky z kuchyně. Kůň je zvíře ušlechtilé, krásné, ale také nebezpečné, to je
důležité si uvědomit. Koně v naší obci mají majitele, který ví, jak o ně pečovat. Není tedy možné kdykoli
přijít a začít poškozovat ohradu, vstupovat do ohrady, pečovat a hladit je nebo dokonce krmit koně bez
vědomí majitele. Pokud chcete, aby koně mohli býti i nadále v naší obci a zdravotně prospívali, respektujte
prosím to, že koně mají majitele, který se o ně pravidelně stará. Když se rozhodnete pro procházku směrem
k ohradě, kde jsou koně a máte v úmyslu jim něco dobrého přinést, kontaktujte majitele. Rád Vám koně
ukáže, pod jeho dohledem si můžete koně pohladit nebo něco dobrého jim dát a dozvíte se třeba i
zajímavosti ze života koní.
E.R.
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Prosinec ve školce
Celý prosinec byl ve školce ve znamení příprav na Vánoce, které jsme zahájili vystoupením na adventu
v podhradí na Křivoklátě. Naše děti společně s žáky hudební školy paní učitelky Pavlíčkové předvedly
v křivoklátské sokolovně nádherné andělské vystoupení, kde zpívaly, recitovaly i tančily. Vystoupení se
líbilo a děti tak výborně prezentovaly naši školu. Tímto vystoupením jsme potěšili i seniory na jejich
vánočním setkání. V předvánočním čase měly děti radost ze setkání s Mikulášem, andělem a čertíkem,
kteří do naší školky zavítali se svojí nadílkou. Mikuláš měl dárek pro každého, ale některé z dětí samy
věděly, že by se mohly trošku polepšit a bez rozpaků to také čertovi slibovaly.
Jeden den jsme si ve školce všichni na čertíky a čertice zahráli. Od rána byla po celé budově slyšet
čertovská kapela, hrály se kostky, vařila čertovská kaše, po čertím se cvičilo i vyrábělo. Děti si čertovské
dovádění užily. Milá byla i návštěva kamarádů z naší základní školy. Děti ze čtvrté a páté třídy v krásných
převlecích vykouzlily prima mikulášskou atmosféru.
Pak už ve školce nastalo období příprav a těšení se na Ježíška. Při nejrůznějších výtvarných a tvořivých
činnostech děti procvičovaly svoji zručnost a využívaly fantazii. Všechny výrobky se dětem moc povedly.
Vlastnoručně vyrobenými dárky i přáníčky potěšily rodiče i všechny přátele naší školky. Před Vánocemi
ale ve školce nevyráběly jen děti. Paní učitelky připravily také vánoční tvořivé odpoledne pro rodiče. Ti
společně s dětmi vyráběli nádherné vánočně laděné dekorace a nechybělo ani společné zdobení perníčků.
Děti si také vyzkoušely přípravu vánočního pečiva. Byly moc šikovné, samy si za pomoci učitelek
nakoupily vše potřebné, zadělaly těsto, uválely i vykrájely. Tento den byste viděli ve školce šikovné
kuchaře, kteří v kuchařských zástěrkách pracovali samostatně s velkou radostí a zaujetím. To byla dobrota!
Vlastnoručně vyrobené pečivo moc chutnalo!
Odměnou pro rodiče bývá vždy vánoční besídka, která i letos probíhala ve slavnostní vánoční atmosféře.
Diváci se potěšili andělským vystoupením nejstarších dětí. Milé bylo pásmo v podání nejmenších z naší
školky, kteří se v nápaditých kostýmech předvedli jako zvířátka v lese.
Slavnostní vánoční den, kdy do naší školky se svými dárky pro děti zavítal Ježíšek, se rychle přiblížil. Od
rána se připravoval slavnostně nazdobený vánoční stůl, na kterém nechybělo ovoce a dobroty od maminek
i od našich kuchařek. Děti si vyzkoušely vánoční zvyky, všichni jsme si společně zazpívali ty nejznámější
vánoční koledy a pak už děti s napětím očekávaly zacinkání zvonečku. Dočkaly se! Radost z dárků pod
stromečkem byla veliká. Mezi děti přišla i paní starostka, která předala dětem nádherné dárky, které
Ježíšek poslal dětem z Obecního úřadu.
Rádi jsme v tomto čase navštívili i kamarády z naší základní školy při akci „Zpívání na schodech“, kde si
děti nakoupily drobné vánoční dárky na školním jarmarku a poslechly koledy v podání starších kamarádů
školáků.
I letos jsme v předvánočním čase připravili vánoční stromek pro zvířata. A tak byste na stráni u Roztok
viděli vánoční stromek, netradičně ozdobený kukuřicí, jablky, mrkví a oříšky, nechybělo ani tvrdé pečivo
či seno a obilí. Tím vším totiž děti nazdobily předem vyhlédnutou borovičku.
Období Vánoc rychle uteklo a už tu byl nový rok. Také letos se vydal na svou cestu náš Tříkrálový průvod,
aby popřál štěstí, zdraví a dlouhá léta našim přátelům. Milý průvod těch nejmenších, zachumlaných v
teplém staročeském oblečení potěšil každého, koho jsme potkali. Odměnou za dětský zpěv i recitaci byly
sladkostí i finanční hotovost. Moc děkujeme všem.
Tak, jako naši Tři králové, přejeme i my, malí a velcí z naší mateřské školy všem hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti po celý rok 2018.
M.Sv.
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Vánoční vystoupení dětí
Letošní vánoční čas jsme věnovali i našim přátelům v okolí, kdy jsme se snažili rozdávat radost s dětmi.
Projevila se výborná spolupráce mezi naší a křivoklátskou školkou a žáky hudební školy D. Pavlíčkové.
Společným vystoupením všech dětí jsme potěšili seniory u nás v obci, obecenstvo na Adventu v podhradí
na Křivoklátě, klienty Domova Leontýn. V Rakovníku jsme pak navštívili Domov seniorů a potěšili i
klienty Domova Ráček.
Spokojenost a dojetí diváků
z předvedených vystoupení,
kde
děti
v nápaditých
kostýmech s radostí zpívaly,
hrály, tančily i recitovaly,
nám všem bylo odměnou za
přípravu a realizaci těchto
akcí. Výborná byla i
spolupráce s rodiči, kteří děti
na všechna představení
vybavili. Jsme rádi, že se
všechny akce vydařily!
Vždyť nás oslovil citát Jana
Wericha: „Mít rád lidi a
milovat lidi, to je celé
tajemství a snad jediný
recept na štěstí. Kdo myslí
jenom na sebe, ochudí jiné o sebe, ochudí sebe o jiné, zakrní a zahyne.“
M.Sv.
Foto: archiv MŠ

CHLUBÍME SE!
A máme proč. Na sklonku minulého roku jsme postupně získali čtyři významná ocenění a pochvaly.
FOD je zkratka pro Fond ohrožených dětí. A odtud jsme dostali poděkování „za úžasné obrázky zaslané v
roce 2017 do soutěže Obrázek, který udělá radost hned dvakrát. Vaše výtvarná díla ozdobí zařízení
Klokánek, udělají radost našim příznivcům a sponzorům a přinášejí také finanční podporu projektu
Klokánek.“
Společnost Fond Sidus nám udělil certifikát dárce za pomoc při veřejné sbírce. Za odznaky ze sady Mořský
svět se vybralo 1 651 Kč. Celkový výnos je pak určen na vybavení dětských zdravotních zařízení, např.
Pediatrické kliniky v Praze Motole.
13. 11. 2017 jsme se zapojili do oslavy Světového dne laskavosti. Ambasadoři akce Nadace Karla Janečka
nám poslali poděkování a pro všechny děti modrý náramek s nápisem Jsem laskavec. Radost dětí byla
veliká.
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně nám udělily diplom za
účast v česko – slovenském projektu Záložka do knihy spojuje školy. Padesát opravdu krásných a
nápaditých záložek putovalo od nás do Základní školy sv. Andreje Svorada Benedikta – Skalité a stejný
počet záložek došel k nám. Děti si je rozebraly a dodnes je používají.
ZJ
Sběr papíru
Základní škola pořádá i v tomto roce sběr papíru. Kontejner bude za prodejnu COOP přistaven během
středy 24. ledna a odvezen 29. ledna. Děkujeme za vaši spolupráci.
Sběr baterií a plastových víček /od nápojů/ stále pokračuje. Kdykoliv je můžete odevzdávat do základní
školy.
OŠ
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ROK V LESE
Každoročně v lednu lesníci bilancují uplynulý rok, vyplňují statistiky, hlášení a roční uzávěrku.
Pokusím se shrnout některé zásadní vlivy minulého roku očima lesníka. Minulý rok byl z pohledu
ekonomiky v mnoha směrech přelomový. Cenu dřeva začal výrazně ovlivňovat problém s usycháním
smrku a částečně borovice vlivem velkých srážkových deficitů zejména v některých částech České
republiky. Severní Morava byla tím nejviditelnějším místem, kde se tento několikaletý problém
s usycháním lesních porostů minulý rok naplno projevoval. Tento neblahý ekonomický stav byl ještě
umocněn několika větrnými kalamitami ve střední Evropě, kdy během chvíle padlo k zemi několik milionů
kubíků dřeva. Cena dřeva šla rychle dolů a tím byl negativně ovlivněn nejeden hospodářský výsledek firem
hospodařících v lesích. I na Křivoklátsku bylo zaznamenáno schnutí především jehličnanů. Nejedná se
však zatím o zásadní problém Křivoklátska. Větrnou kalamitu z podzimu začaly lesnické firmy naplno
zpracovávat a zatím se jeví, že bude včas veškerá větrem dotčená hmota zpracována. Tím se zásadně
eliminuje riziko vzniku následné kůrovcové kalamity. Pokud jde o zvěř, tak v minulém roce pokračoval
nastolený trend postupného snižování stavů zvěře a tím i negativních vlivů na lesní i zemědělské pozemky.
Je to ovšem proces, který bude muset pokračovat ještě další roky. Pokud však bude zvěř v optimálním
množství, bude přinášet užitek jak člověku, tak i okolní krajině. Zjištěním afrického moru prasat na území
České republiky se tlak na tuto zvěř celkově zvýšil. Nákaza je sice od našeho regionu daleko, opatření však
postihla celou republiku. Odstřel černé zvěře zaznamenal mnohdy rekordní odlovené počty kusů.
Doufejme, že snížení početních stavů černé zvěře povede ke stabilizaci tohoto problému a že se nákaza
nerozšíří časem do dalších regionů.
Myslivost
Do poloviny ledna bude probíhat lov ve zvýšené míře. Do té doby se loví zvěř jelení, pak už budou lovena
pouze prasata, případně některá jiná mladá zvěř, dle zákona. I když není velký mráz a sněhová pokrývka,
zvěř tedy nestrádá, je nutné dát do krmelců seno a sůl, případně obilí. Mrazy mohou udeřit zcela nečekaně.
Pokud by chtěl někdo z občanů pomoci s přikrmováním, je nutné respektovat některá pravidla - poradit se
s místními myslivci, kam krmení dávat, nedávat zbytečně velké množství obilí na jednu hromadu – může
to zvěři i poškodit zažívání. Lepší je několik malých hromádek, z druhů obilí preferovat především oves a
ječmen, rozhodně ne pšenici – opět může způsobit zažívací potíže zvěře, krmení nesmí být nijak napadené
plísní, u pečiva vždy dávat malé porce a pouze dobře vysušené, nikdy nedávat čerstvé nebo jakkoliv
zabalené pečivo.
Zajímavosti z přírody
Leden a únor bývá zpravidla období nejtvrdší zimy. Obyvatelé lesa přecházejí do režimu, kdy omezují
aktivitu a šetří energií. To ale neplatí například pro lišky, které právě v lednu mají období svého páření.
Říká se mu „kaňkování“ podle drobných krvavých skvrn připomínajících tvarem kaňky, které na sněhu
zanechávají feny. Přesto je třeba omezit v lesích pohyb mimo cesty a nerušit zbytečně zvěř.
Leden a únor jsou také měsíce, kdy dochází k postupnému vyčerpání přirozených potravních zdrojů nejen
pro zvěř, ale i pro ptáky. Zejména při silnějších mrazech a déle trvající sněhové pokrývce je potřeba
ptákům pomoci přikrmováním. Ideálním krmivem je slunečnicové semeno, které je pro ptáky naprosto
nezávadné a konzumují ho stejně rády jak hmyzožravé, tak semenožravé druhy. Při pravidelném krmení si
ptáci na tento potravní zdroj rychle zvyknou a jsou tam denními hosty. Jejich přítomnost je pak odměnou
za vaši péči a zejména pro děti je zdrojem zábavy i poučení. Nikde jinde nelze tak dlouho pozorovat ptáky
na jednom místě. Zkuste si vzít do ruky atlas ptáků a určovat jednotlivé druhy. Budete překvapeni, kolik se
vám jich podaří za zimní období napočítat.
Miroslav Pecha
(zkráceno a upraveno redakční radou pro potřeby RL)
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Vzpomínky na starý Karlov – III
Poslední výňatek ze vzpomínek emeritního učitele Vladimíra Zusky se týká karlovské školy a náboženství.
„Za Rakouska se každý školní rok zahajoval i končil v kostele. Karlovská škola byla zprvu přifařena
k Nižboru, ale po dvou letech byla přidělena ke kostelu na Velize. Bylo to o čtyři kilometry blíže. Od roku
1915 tedy docházel do karlovské školy velízský starý farář Kabeš, který se mi jako kněz jevil být
charakteristickým představitelem legendárních kněží – buditelů. A to především svým pojetím náboženství.
Žádná církevní dogmata, žádné samoúčelné biblické historky, ale mravní vztahy k přírodě a k životu. Do
školy přicházel jen, když bylo hezky, někdy třeba dvakrát v týdnu, jindy jen jednou za tři týdny. Nejdříve
si s otcem popovídali o zahradě a o kytičkách za okny, popřípadě přetřásli nějaké novinky a potom si farář
stejně srdečně popovídal s námi a vždy přidal nějaký žertík.
Docela přirozeně a bez poznámek přijal zrušení zahajování a končení školního roku v kostele. A když
v roce 1920 odcházel na odpočinek, rozloučil se s námi ne jako kněz, ale jako poctivý český vlastenec.
Bylo to právě v době, kdy podle Habrmanových zákonů byla možnost osvobození od výuky náboženství.
Otec se dozvěděl, ´že Kabešův nástupce je fanatik typu jezuity a hned prohlásil, že takový farář na Karlov
nesmí. Bylo snadné zorganizovat u Karlovských podpisovou akci, na jejímž základě byla prohlášena
odluka karlovské školy od církve. Čili hodiny náboženství přes farářovy protesty odpadly úplně. Po
odchodu faráře Kabeše řada rodin v Karlově ohlásila přestup do církve československé, několik rodin
vystoupilo vůbec…“
A na závěr přidejme ještě jednu zajímavou epizodu, a to vzpomínku Vladimíra Zusky na to, jak přišli po
pozemkové reformě zabírat karlovský statek.
„Nebyli to vůbec Karlovští, z těch se až na místě přidali jen dva: Václav Všetečka (mimochodem
analfabet) a Vrátný. Většina davu, který však v mých vzpomínkách vůbec nemá znaky nějaké revolučnosti,
spíš touhy po rabování, byla z Broum, něco i odjinud. Dva povolaní četníci u vrat dvora je dál nepustili a
vedoucí funkcionář sociálně demokratických zaměstnanců dvora jim řekl, že vyvlastnění velkostatků je
sice cílem, ale ne důvodem k ničení a rabování. Za to mu sice spílali (byl to kolář Drozda) a dokonce se
ozval z davu výkřik – Zmlaťte Drozdu, je to zrádce! – ale nic se nestalo. Po
chvíli mručivého domlouvání se dav po hloučkách vydal zpátky a někteří prý
se tehdy na Placandě důkladně opili. Později byl ještě jeden pokus, a to
předem hlášený na správu dvora, aby prý připravili klíče k předání. Na tento
pokus bylo však pro jistotu do Karlova posláno družstvo vojáků. Jejich
strážení před vraty dvora stačilo k tomu, že se i tento dav dobrovolně rozešel,
organizátoři však prý tentokrát byli souzeni.“
Podle Vladimíra Zusky zpracoval Tomáš Bednařík

Popiska:

Řídící učitel karlovské školy Vladimír Zuska. Foto archiv
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