OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY

anoistické závody.
O víkendu 1. a 2.6.2019 se bude konat na
slalomové trati v Roztokách XXXIV.
ročník závodu Křivoklátské slalomy. O víkendu
15. – 16.6. se na trati ještě uskuteční Český pohár
žáků ve vodním slalomu.

kustická zkouška.
Ve středu 5.6.2019 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

K

en dětí v Roztokách.
Obec Roztoky ve spolupráci s dalšími
spolky pořádá dne 2.6.2019 v areálu hřiště u
jezu Dětský den. Akce je plánována v době mezi
14. a 17. hodinou. Budou připraveny soutěže,
zábavná stanoviště i ceny pro účastníky. K
bezproblémovému zajištění celé akce Obec
Roztoky vyzývá dobrovolníky, kteří by chtěli
pomoci, aby se ozvali co nejdříve, nejpozději do
31.5.2019 na telefonní číslo paní starostky 778
546 438 nebo do kanceláře obecního úřadu
313558113. Přivítáme i sponzorské dary – ceny
pro děti do soutěží. Děkujeme.

D

ašky na tříděný odpad.
Obec Roztoky stále nabízí svým občanům
zdarma tašky na tříděný odpad. Ti, co
možnost ještě nevyužili, si je mohou vyzvednout
v kanceláři OÚ.

T

ratulace jubilantům.
Obec Roztoky informuje, že v souvislosti
se zavedením souhlasu se zpracováním
osobních údajů dle čl. 7 a násl. Nařízení
/EU/2016/679/GDPR (a dle platného zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů), je možné zasílat přání a
osobně gratulovat pouze seniorům, kteří vyplní
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů
za účelem „Gratulace k životnímu jubileu“.
Formulář je k dispozici na webových stránkách
obce nebo v kanceláři OÚ.

G

K

oncert.
V sobotu 15.6.2019 od 19:00 hod se bude
konat v kostele Sv. Petra v Křivoklátě již
čtvrtý koncert členů České filharmonie.
Předprodej vstupenek bude od 3.6.2019
v kanceláři OÚ. Obec Roztoky nebude zajišťovat
dopravu na koncert, omlouváme se.

oděkování.
Obec Roztoky děkuje všem, kteří se podíleli
na organizování, přípravě a realizaci
letošních Staročeských májů.

P

čkování psů.
Povinné očkování psů proti vzteklině bude
provedeno ve čtvrtek 20.06.2019.
15:30 před budovou OÚ Roztoky
16:00 Chaloupky náves
16:30 Karlov – autobusová zastávka „U Statku“

O

arvínek.
Vernisáž výstavy výtvarného kroužku
Barvínek se bude konat 18.6.2019 od 17:00
hod. v budově Obecního úřadu v Roztokách.
Srdečně vás všechny zveme.

B

ýzva.
Obec Roztoky vyzývá všechny majitele psů,
aby po svých psích mazlíčcích uklízeli jejich
exkrementy. Po obci je umístěno několik košů i
se zásobníky igelitových sáčků k tomuto účelu
určených. Neznečišťujte veřejná prostranství!
Žádáme vás o udržování pořádku! Ti, co po svých
psech neuklízí, znepříjemňují život v obci
ostatním občanům.

V

eřejné zasedání.
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Roztoky se bude konat 3.6.2019 od 17:00
hodin v zasedací místnosti OÚ Roztoky.

V
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Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky
ve dnech 24.05. – 25.05.2019
Počet voličů zapsaných ve výpisu ze stálého seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Volební účast voličů v %

854
257
257
254
30,09

Výsledky voleb:

1 ANO 2011
2. – 3. ODS/Česká pirátská strana
4. Koalice STAN, TOP 09
5. KSČM
6. SPD – T. Okamura
7.ČSSD
8. HLAS
9. CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
10. – 12. Koalice Rozumní, ND/KDU-ČSL/Alternativa pro Česk. Rep. 2017
13. – 14. ANO, vytrollíme europarlament/Česká suverenita
15. – 16. Vědci pro Českou republiku/SPR- Republ. Str. Čsl. M. Sládka
17. – 20. Agrární demokratická strana/Demokratická strana zelených/
Koalice Soukromníci, NEZ/Evropa společně

64 hlasů
32 hlasy
31 hlas
27 hlasů
15 hlasů
13 hlasů
9 hlasů
5 hlasů
4 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
1 hlas

Zvolení zástupci České republiky do Evropského parlamentu:

ANO 2011 - Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Ing. Martin Hlaváček, Ing. Radka Maxová, Ing. Ondřej
Knotek, Ing. Ondřej Kovařík
ODS – Ing. Jan Zahradil, RNDr. Alexandr Vondra, Ing. Evžen Tošenovský, Ing. Veronika Vrecionová
Česká pirátská strana – Bc. Marcel Kolaja, Bc. Markéta Gregorová, Mgr. Mikuláš Peksa
Koalice STAN, TOP 09 – RNDr. Luděk Niedermayer, JUDr. Jiří Pospíšil, JUDr. Stanislav Polčák
SPD – T. Okamura – Ing. Hynek Blaško, MUDr. Ivan David, CSc.
KDU-ČSL – Mgr. Tomáš Zdechovský, Ing. Michaela Šojdrová
KSČM – Ing. Kateřina Konečná

zpracovala Irena Vápeníková
administrativní pracovnice, matrikářka
volební okrsek Roztoky
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TENTOKRÁT JEN POŽÁRY A STROMY
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
O poslední tři dubnové zásahy, které se odehrály od uzávěrky minulého čísla Roztockých listů, se postarala
svými rozmary příroda. V úterý 23. dubna spadl vlivem silnějšího větru a deště štíhlý modřín přes silnici
vedoucí od Červeného kříže ke Karlovu a zůstal špičkou opřený v korunách stromů na protější straně asi
1,5 m nad vozovkou. Roztočtí hasiči si s ním pomocí dvou motorových pil poměrně rychle poradili a pro
své kolegy z Berouna, kteří dorazili za chvíli, nic nenechali.
O tři dny později je silný vítr doprovázející studenou frontu zaměstnal znovu. Tentokrát ale rozfoukal
žhavé uhlíky z udírny do stráně za chatou v Častonicích a od nich vzplála poměrně vyschlá lesní hrabanka.
Majitel chaty naštěstí zareagoval včas a správně. Díky rychlému příjezdu křivoklátských, roztockých a
rakovnických hasičů se podařilo plameny velmi rychle zdolat. Škoda nevznikla téměř žádná. Půl hodiny po
návratu zpět na základnu žádalo naše hasiče KOPIS v Kladně znovu. Tentokrát nápor silného větru
nevydržel strom vedle silnice vedoucí z Nezabudic do Týřovic a zablokoval na ní provoz vozidel v obou
směrech. Když ale roztočtí přijeli na místo, našli už na vozovce jen piliny a kůru ze stromu, který stačil
někdo před jejich příjezdem rozřezat. Uklidili tedy alespoň zbytky, otočili se a vrátili zpět do zbrojnice.
I zásahový květen začali roztočtí spadlým stromem. Tentokrát se v pondělí šestého v podvečer z prudké
stráně zřítil suchý smrk a blokoval průjezd vozidel po úzké silnici směrem ke Karlově Vsi. Roztočtí si
s ním opět velmi rychle poradili a po uklizení zbytků kůry a pilin se vrátili zpět na základnu. O dva dny
později operační středisko vyslalo společně s dalšími hasiči až do chatové oblasti za zbečenským lomem,
kde jeden z nezodpovědných chatařů zapálil odpad vedle své chaty, na kraji lesa. Požár se naštěstí nestačil
příliš rozšířit a plameny kromě dvou stromů jen lehce olizovaly jeho garáž. S nimi si během několika
desítek minut hasiči z několika jednotek poradili a zabránili tím možná velkým škodám.
Téměř celé dva týdny se měli pak čas připravit na další mnohem náročnější zásah. V pondělí 20. května
krátce po 18. hodině je a další hasiče z okolí žádalo operační středisko o pomoc při požáru vozidla v garáži
v Městečku. Na zprvu relativně jednoduchý zásah vyrazili v poměrně početné skupině jedním vyžádaným
vozidlem. Už cestou z dálky ale viděli, že situace bude jiná. Jednak se až k místu požáru nemohli dostat a
museli natáhnout asi 200 m dlouhé vedení, protože po prudké a poměrně úzké silnice nemohli hlavně
z důvodu naprosto zanedbané údržby zeleně vyjet. Když už se dostali až k požáru, byla situace na místě už
mnohem horší, než byli informování. Ale protože jsou hasiči na náhlé změny zvyklí, nenechali se nijak
zvlášť vyvést z míry. V rámci dostupných prostředků, hasební vody, a především velkému osobnímu
nasazení se roztockým společně s křivoklátskými podařilo šíření plamenů z garáže a kotelny na rodinný
dům do příjezdu dalších posil zastavit a poté po posílení útočných proudů postupně, za rozebírání střešních
konstrukcí, je i likvidovat. Kromě rakovnických a stochovských profesionálů dorazili ještě hasiči ze
Zbečna, Velké Bukové a Sýkořice.
Škodu vzniklou technickou závadou na zaparkovaném automobilu a následným požárem sice odhadl
vyšetřovatel ve stovkách tisíc korun, ale uchránit se díky relativně rychlému a efektivnímu zásahu podařilo
majetek za několik milionů korun. Mohlo to být i méně, kdyby se hasiči nezdrželi při příjezdu na místo
kvůli zarostlé komunikaci. Ale to je situace, která je dnes bohužel běžná všude. Výjimky jsou, ale je jich
jen velice málo. Údržba, resp. prořezávání zeleně v majetku státu, krajů, obcí i soukromníků, je dle
zkušeností u všech kategorií komunikací v poslední době žalostná. Netrpí tím jen hasiči a hasičská auta,
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která se jí musí složitě a pro posádku i nebezpečně prodírat, ale především ti, kteří od nich nebo záchranářů
pomoc rychle potřebují a o ni se k nim nemohou rychle a bezpečně dostat! Majitelé cest a pozemků,
koukněte se kolem nich, zvláště těch méně frekventovaných, zda právě ta vaše je dobře průjezdná nejen
pro malá osobní vozidla, ale také pro ta velká, která i Vám mohou také jednou jet na pomoc!
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ:
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obcí pořádal o poslední dubnovém večeru tradiční Pálení
čarodějnic na louce nad vodojemem.
Protože reálně hrozilo, že díky velmi
suchému počasí posledních týdnu
budou tyto akce ve Středočeské kraji
zakázány, připravili hasiči tentokrát
jen menší, spíše symbolickou hranici
s tradiční čarodějnicí nad ní. I přesto
se na její pálení přišlo díky relativně
hezkému počasí podívat poměrně
dost, spíše rovněž tradičních
návštěvníků z řad roztockých i
přespolních občanů. Jako zpestření
akce pro děti vypravily členky čarodějnice
sboru
lampiónový
průvod od prodejny COOP. I když
účast v jeho prvním ročníku
nepatřila k největším, pohodová
nálada nechyběla. Tu rozhodně
vylepšovalo tradiční občerstvení a
buřty zdarma k opečení. Tímto bych
chtěl všem, kteří se na zdárném
průběhu letošního Pálení čarodějnic
podíleli, velice poděkovat. Zvlášť
děkuji
manželům
Marii
a
Stanislavovi Čechovým za zapůjčení
louky a poskytnutí dřeva, Markovi
Pavlisovi
za
zajištění
svozu
materiálu a vedení Obce Roztoky za
spolupráci při přípravě a průběhu akce.
V sobotu 12. května se členové a členky SDH Roztoky aktivně zúčastnili oslav 140. výročí založení
sousedního sboru v Křivoklátě. Roztočtí hasiči v rámci svých možností a odbornosti předvedli divákům
ukázku ve vyprošťování z havarovaného vozidla. Kromě té se zúčastnili slavnostní schůze a dalších
ukázek, které k životu hasičů patří. Pohodovou atmosféru u hasičské zbrojnice podpořenou hudební
produkcí a vydařeným občerstvením trošku kazila jen mírná nepřízeň počasí. Ale ta se naplánovat ve
větším předstihu opravdu nedá.
Foto: archiv hasiči

za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
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Konec dubna a květen v MŠ
Tak jako každý rok jsme se společně sešli s rodiči a dětmi při úklidu školní zahrady. Shrabali jsme staré
listí, vypleli záhonky a zasadili krásný velký strom, který nám bude v parných dnech poskytovat dostatek
stínu. Po vydařené práci nás čekala odměna v podobě opečených buřtíků. K odpočinku nám pěkně na
kytaru zahrála paní učitelka Anetka. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným rodičům za
pomoc a paní starostce za nový strom. Budeme se těšit zase na příští jaro.
Poslední dubnový den se naše školka proměnila v pohádkovou říši. Scházeli se zde kouzelníci, čarodějky,
ježibaby i jejich zvířecí pomocníci – hlavně kočičky a kocourkové. Stavělo se čarodějnické doupě, kouzlilo
se pomocí tajného zaklínadla, vařily se lektvary, létalo se na koštěti a tančilo. Kočičky a kocourkové
procvičovali svoji obratnost.
Na návštěvu k nám přišli i šikovní pejskové se svými chovatelkami. Předvedli nám, co všechno dovedou a
jak umí své paničky poslouchat. Nakonec se mohly děti s pejsky proběhnout, kdo chtěl mohl si vyzkoušet
svoji sílu při přetahování o psí hračku a nechybělo ani podrbání a pohlazení. Děkujeme za zajímavou
ukázku.
Svátek maminek jsme oslavili pohádkově. Z mladších dětí se staly princezny, rytíři, pan král, šašek i
Honza. Moc jim to slušelo. Jen je škoda, že jim nacvičování i vystoupení narušila velká nemocnost. Starší
děti se proměnily na čarodějky a kouzelníky. Doufáme, že jsme potěšili každé srdce, nejen to maminčino.
Po besídce nás
čekal výlet do
Nezabudic na
Bradáčův
dvůr, kde byla
možnost
prohlédnout si
statek, krmit
ovečky
a
dozvědět
se
něco o koních.
Podívali jsme
se také, kde
bydlí
naši
kamarádi
z MŠ a zbyl
čas i na dětské
hřiště.
Květen bude
pomalu končit
a my už se začínáme těšit na prázdninová dobrodružství. Také se blíží čas loučení s našimi předškoláky. O
tom Vám napíšeme zase příště.
G.T.
Foto: archiv školky
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ZÁVOD KLIKOVY VRCHY
V termínu 22.9.2019 se bude konat cyklistický
závod Klikovy vrchy. Trasa povede ze Zbečna
(start v 11:15 a 11:25) na Písky – Požáry – Nový
Dům – Městečko – Malou Bukovou – Všetaty –
Panoší Újezd – Hřebečníky – Týřovice –
Nezabudice – Velkou Bukovou – Roztoky –
Leontýn – Zbečno a cíl bude na Sýkořici.
Celková trasa závodu je 70 km. Startovné je 330
Kč a 100 Kč činí záloha na startovní číslo.
Povinná je cyklistická přilba. Závod je otevřený i
pro příchozí závodníky, nebo můžete jen přijít
fandit. Průjezd Roztokami by měl být v čase
zhruba v době 12:30 – 12:45 a 13:30 – 13:45 hod.
Počítejte, prosím, s dopravním omezením.
Děkujeme za pochopení.

…………………………………………………………………………………………………….
MÁJE 2019
Snad mi dáte za pravdu, že měsíc květen je jedním z nejhezčích měsíců v roce. Příroda se probouzí
k životu, vše kvete, stromy se zelenají a mají krásnou svěží barvu. Květen v naší obci je měsícem, kdy se
každoročně pořádají Staročeské máje. Ne jinak tomu bylo i letos. Tato tradice se u nás drží několik desítek
let. Je ale stále těžší přesvědčit mladé lidi k jejich zorganizování. Slečen i mladíků je u nás v obci dost, ale
přímých účastníků letos bylo jen kolem dvaceti. Hoši se podílejí na pokácení krále a královny v lese, musí
zajistit mladé břízky pro slečny, stromy – smrky očistit, ozdobit a umístit na stanovená místa. Král se u nás
staví u mostu přes Berounku vždy v pátek, v předvečer májového průvodu. Je též jejich úkolem Krále
uhlídat před případnými záškodníky. Děvčata při zdobení krále i královny pomáhají. Zdobí se taneční sál
k zábavě. Večer se všichni sejdou u ohně pod Králem a podle májovnic se vymyslí trasa, kudy půjde
průvod obcí. Na koňském povozu sedí hudebníci, kteří hrají nejen k tanci před každým domem májovnice,
ale i do kroku nebo jen tak pro radost. Svítí-li sluníčko, je o dobrou náladu předem postaráno. Letos to
vypadalo na průvod v dešti, ale ten naštěstí přišel až ke konci. Od prodejny Jednoty přes bytovky a u
stavebnin už v průvodu zůstalo jen pár lidí. Májovníci i májovnice si naštěstí hlavu z deště nedělali.
Poslední píseň v průvodu zazněla na stanovišti „U kamaráda“, odkud se téměř všichni vrátili zpět ke Králi.
S hudebním doprovodem jsme od plic zapěli ještě dvě písně a kolem 17.h se všichni šli převléci do
suchého. Vždyť v půl osmé se kácel Král!
Tradičně se hlavní zájemci o špičku Krále a titul „Krále májovníků“ sešli převlečeni do ležérního oblečení.
Upřímně, nebyla to moc pěkná podívaná. Při bitce byly slyšet i nepříjemně znějící zvuky, po kterých
mladíkům zůstaly nepěkné šrámy na těle. Král byl čestně odnesen na sál a čekalo ho v úvodu zábavy sólo.
Sál se tentokrát hned od počátku téměř zaplnil a juchalo se až do druhé hodiny ranní. Myslím, že si to
mladí zase užili. Věřím, že se příští rok připojí další mladí, aby se tato tradice v obci udržela.
Lenka Peterková
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Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Když se ozve v máji hrom, chyť kámen anebo strom.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.

Májová…
Letošní máj byl opět ve znamení májových slavností, hokeje, bláznivého počasí, voleb do Evropského
parlamentu a také třeba konkurzního řízení na ředitele/ku roztocké školy.
Pankrác, Servác i Bonifác vystrčili své ledové prstíky, Žofie jim podala ruku a přidali se i další májoví
oslavenci. Sluníčka jsme si zatím moc neužili, a tak bylo super, že počasí vyšlo aspoň na tradiční Den
s Lesy ČR na Emilovně, který proběhl v sobotu 25.5.2019. Na trasu se vydalo 493 dětí, připočtěte si
k tomu rodiče, dědečky, babičky, ostatní příbuzenstvo a také třeba čtyřnohé mazlíčky a vyjde vám z toho
slušný dav lidí. I já jsem vzala děti a vyrazili jsme, už v autobuse jsme potkali spoustu známých tváří a
těšili se na den plný pohody, zážitků, a i toho sluníčka. Procházku jsme zvolili delší, už na nás čekaly
nejrůznější úkoly, poznávání lesa, pejsků, života brouků i lesní olympiáda a smyslový chodníček. Průvodci
na stanovištích se trpělivě věnovali malým i velkým návštěvníkům, kteří za svou kuráž obdrželi na konci
trasy drobné dárky, buřtík i pití a mohli prozkoumat, co na nás letos zaměstnanci Lesů ČR připravili.
Nechyběl tradiční ohýnek na opékání těch buřtů, skákací hrad, laserová střelnice, střílení airsoftkami,
vzduchovkami, sokolník a jeho dravci, hasiči, stánek CHKO Křivoklátsko, povídání o včelkách, stánek
SLŠ a SOU Písky, dobré víno, občerstvení, tvořivá dílnička, kde si děti mohly vyrobit třeba sovu
z březových špalíků nebo zajíce, košíkář, výrobky z Leontýna, jízda na konících a třeba i fotbal. Malé děti
nesmírně zaujala balonková show, tak moc se tlačily na paní, která rychlostí blesku měnila balonky na
zvířátka, až kolem ní nebylo ani kousku místa. 😊 K poslechu hrála kapela Betty band a někteří odvážlivci
si i zatančili. Chvíli i mezi kapkami deště. Ale naštěstí spadlo opravdu jen pár kapek, tak jsme nemuseli
prchat pod střechu a v klidu jsme seděli na trávě, nebo na připravených lavicích. Děti nedočkavě čekaly i
na tombolu, kde byla připravena spousta cen - např. nákrčníky, vaky, plyšová zvířátka apod. I když cen
bylo opravdu hodně, nebyly pro všechny děti, a tak některé odcházely domů zklamané. Ale to se nedalo nic
dělat a myslím, že program byl opravdu pestrý a my jsme si to moc užili.
Konečně jsme mohli na balkon vysadit i kytičky, rajčata, papriky a já nevím, co ještě. Snad už mrznout
nebude a začneme se slunit. Sednu si s knížkou na balkon, k tomu vodu s citronem, nebo ne, raději sangrii,
a budu odpočívat. Nebo vyrazím běhat do lesa. Naštěstí mi nevadí nejrůznější pyly a rostlinky, prach apod.
Pravda, nejsem žádný maratonec, ale trocha pohybu nikdy neuškodí a i když běžíte sebepomaleji, tak za
vámi zůstává pořád spousta lidí, kterým učaroval spíš gaučing. 😊
Bohužel, v hokeji nám štěstí nepřálo a museli jsme se letos spokojit jen s nepopulární bramborovou
medailí, ale budeme věřit, že příště to konečně klapne!
K volbám přišlo v České republice 28,72% voličů, což není mnoho, a zvolili si 21 zástupců naší země do
Evropského parlamentu. Doufejme, že nás budou dobře reprezentovat. I když politika je zrádná, lákavá a
nabízí různé nástrahy. Nechme se překvapit, jak se jim bude dařit.
Všem vám přeju příjemné jarní dny a užívejte si krásného počasí.
IV
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UŽOVKA PODPLAMATÁ
(Natrix tessellata) poklad Křivoklátska
Asi si ťukáte na čelo, proč by nějaký had měl být pokladem Křivoklátska? Máme přece v okolí takové
klenoty jako hrad Křivoklát. Nemusíte volat Chocholouška. Pokusím se vysvětlit proč.
Užovka podplamatá je sice nenápadný ale nesmírně zajímavý druh. Z našich hadů je nejvíce vázaná na
vodu a jak asi tušíte, vyskytuje se na příhodných lokalitách Berounky a jejích přítocích. Zimu přečkává na
souši, ale hned po probuzení spěchá do vody, kde tráví prakticky veškerý čas. Je to teplomilný druh
z jižních krajů a Česko je na severním okraji jeho výskytu. Loví převážně drobné rybky a obojživelníky.
Je to dnes již bohužel kriticky ohrožený druh hada,
který se ale vyskytuje i v okolí Roztok. Při splouvání
Berounky jí můžete vidět, jak se vyhřívá na dně řeky
stočená na kameni nebo jak proplouvá vodním
sloupcem. Na rozdíl od užovky obojkové, která také
vyhledává vodu, nemá žlutavé půlměsíce za hlavou, viz
obrázek. Užovka obojková umně proplouvá na vodní
hladině a může být za užovku podplamatou zaměněna.
Užovka podplamatá se vykytuje jen na několika
lokalitách, vždy poblíž vodních ploch. Za svůj domov si
vybrala i okolí naší obce. Rád bych zdůraznil, že člověku není nijak nebezpečná. Naopak se mu vyhýbá.
Nikoho nenapadá. Nepůjde vám po tepně a není třeba chránit sebe ani rodinu s pádlem ruce. To ponechme
filmovým producentům dobrodružných filmů. Naopak, pokud zůstanete v klidu, můžete pozorovat
zajímavé momenty z jejího života. Při jednom výletu na kole podél Rakovnického potoka jsme sledovali
užovku podplamatou, jak ulovila rybku a začala hodovat. Nedávno vznikl unikátní filmový dokument o
české přírodě „Planeta Česko“, který přibližuje naši přírodu a obsahuje krásné záběry ze života tohoto
hada. Užovky mívají společná zimoviště a v Pražské ZOO je každoroční podívaná na jaře, kdy se hadi
hromadně vydávají ze zimoviště ve spodní části ZOO do Vltavy.
Nadsázkou v nadpisu jsem chtěl upozornit na to, že žijeme ve velmi zajímavém kraji. Řeka tu
vymodelovala unikátní oblast, která se stala domovem řady ohrožených druhů. Kriticky ohrožená užovka
podplamatá je toho důkazem. V republice je jen několik lokalit výskytu, viz obrázek.
Většina plazů si zvolila za svůj domov
souš, ale tato užovka se rozhodla jít
přesně opačnou cestou a zvolila vodní
prostředí. Bohužel na to také trochu
doplácí. Vhodných lokalit je málo a
automobilový provoz je veden kolem
řek a potoků. Prakticky každý rok
narazím ve spodní části Roztok na
přejetou užovku podplamatou. A
takových zbytečně zabitých jedinců je
samozřejmě mnohem více. Přejme jí,
aby i přes některé nástrahy zůstala i
nadále součástí fauny okolí Berounky.
Klenotem Křivoklátska je jistě hrad Křivoklát, může to být ale i přírodní bohatství tohoto kraje. Rád bych
vám popřál krásné léto. Plné zážitků, třeba i od naší řeky a pozorně se dívejte☺
Petr Hájek
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V LESNICKÉM PARKU SE AKTIVNĚ BOJUJE S KŮROVCEM
Střední Evropa řeší velký problém s nárůstem poškození lesů suchem a následně podkorním hmyzem.
Výrazné problémy jsou zatím regionálního charakteru, ovšem výhled v dlouhodobém horizontu je nejistý
pro podstatnou část Evropy. Lesy Křivoklátska jsou též postiženy negativními vlivy a jednotlivé dřeviny na
tuto situaci různě reagují.
Dřeviny, které mají velký problém, jsou v podstatě tři. Smrk, borovice a jedle. U všech tří jehličnanů je to
právě kombinace sucha, které oslabilo imunitu celých porostů a následně v mnoha případech nástup
různých druhů kůrovců, kteří se specializují na jednotlivé dřeviny. Lesníci ale zjišťují i pouze uschlé
stromy, které nejsou kůrovci vůbec napadeny. Zkrátka, sucho udeřilo v mnoha lokalitách tak zásadně, že
schnoucí stromy již nebyly atraktivní ani pro podkorní hmyz.
Lesníci musí volit priority ve zpracování poškozených dřevin a stromů v obraně proti hmyzu. Zásadní je
obrana proti kůrovcům na smrku. Tito lýkožrouti dokáží působit kalamitní škody velkého rozsahu a tím
ohrožují i další majetky v regionu. Hlavním úsilím lesníků je tedy zpracovat a asanovat napadené smrkové
dřevo. Je to každodenní lesnická činnost, kdy se vyhledávají jednotlivé napadené stromy v porostech a
zadávají se k těžbě. Bez této mnohdy až detektivní práce lesníků by se to neobešlo. Jeden napadený a
neasanovaný strom může na konci léta zapříčinit napadení již několika desítek dalších stromů. Klasické
způsoby obrany jsou již často nedostatečné, a tak přichází na řadu i nová řešení. Takovou novou věcí,
se kterou se můžete při procházce lesem setkat, je textilní tkanina (neprůhledná textilie černé barvy).
Pokrývá se jí chemicky ošetřené dřevo na skládkách, aby byla aplikace přípravku více účinná a aby se
zabránilo kontaktu ostatních živočichů s ošetřeným dřevem. Další velice účinnou metodou je užití tzv.
insekticidní sítě, která je napuštěná účinnou látkou eliminující podkorní hmyz (průhledná síťovina tmavě
zelené barvy). Toto řešení bude využito v regionu pouze výjimečně jako přímá obrana v místě velkého
napadení. Místo aplikace této sítě bude jasně vyznačeno páskou a cedulkou. Obecně nebude tento
prostředek obrany použit v těsné blízkosti turistických tras a lidských obydlí, kde je riziko kontaktu
například dětí.
Borovice a jedle se zpracovává
postupně, ovšem bude to chtít
trochu shovívavosti při procházce
lesem. Lesnictví se navíc potýká
s nedostatkem pracovníků v těžbě
dřeva a návazných činnostech.
K tomu se ještě přidaly veliké
odbytové problémy, kdy o dřevo
není zájem. Odběratelé mají plné
sklady a nestíhají dřevní hmotu
zpracovávat. Klesá také cena dřeva
(např. u pilařské kulatiny až na 1/3
oproti ceně na začátku roku 2018),
a tím pádem je zpracování u
menších vlastníků lesa až na samé hranici rentability, mnohdy i pod ní.
I listnaté dřeviny trpí suchem, houbovými patogeny a hmyzem. V mladých i starých porostech uvidíte
proschlé i zcela suché duby, jasany, olše, javory. Sucho je komplexní problém, který musí řešit vlastníci
lesa v celé Evropě.
A jak vidí lesníci budoucnost křivoklátských lesů? To je téma na další článek.
Miroslav Pecha
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Výsledky zápasů
A- Tým
27.4.

TJR – SK Pavlíkov

5.5.

TJ Čistá - TJR

12.5.

Mš. Žehrovice - TJR

18.5.

TJR – Sokol Kroučová

2:1
3:4
1:0
2:1

Čumpelík, Číhař
Hruška, Čumpelík, Texl, vlastní
Čumpelík, Masarovič

B- Tým
28.4.

Panoší Újezd -TJR

5.5.

TJR – Sokol Ruda

12.5.

TJR – SK Senomaty B

19.5.

Kněževes B - TJR

1:2
0:3
4:8
8:2

Bobo Svoboda, Ejem
Zoufalý, Kněžík, Zikmund, Hruška
Jelínek, Zoufalý

Mladší žáci
1.5.

TJR - Hředle

0:8

-

5.5.

Mšec - TJR

3:9

Moravec 3, Horský 2, Ficek 2, Barčot M., Barčot Dom.

12.5.

TJR - Kněževes

p4:4

Hošek 3, Barčot David

15.5.

Lužná - TJR

2:4

Marčot M. 2, Barčot Dom., Hošek

19.5.

SK Rakovník B - TJR

4:1

Barčot Dominik

Starší přípravka
25.4.

Nové Strašecí - TJR

1.5.

Hředle -TJR

5.5.

TJR - Hředle

17.5.

Lány - TJR

19.5.

TJR – Čistá

3:5
1:11
2:9
12:9
13:6

Prokůpek 2, Kučera, Fráňa Václav, Jirásková
Prokůpek 3, Kučera 3, Fráňa Václav 3, Hendrych 2
Hendrych, Kučera
Prokůpek 7, Fráňa Václav, Hendrych
Kučera 5, Fráňa Václav 3, Hendrych 3, Makarský, Hruška
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