OBČASNÍK OBECNÍHO ÚŘADU ROZTOKY

světlení.
V případě, že nebude funkční veřejné
osvětlení, nahlaste závadu prioritně paní
starostce na tel. čísle 778546438 nebo na e-mailu
starosta.roztoky@gmail.com,případně v kanceláři
obecního úřadu.

O

P

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.

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. Jedná se o určitou formu
vandalismu. Žádáme občany o spolupráci při
řešení této situace. Pokud takové jednání
zaregistrujete, nahlaste ho v kanceláři obecního
úřadu.

S

S

ýzva k zapůjčení fotografií.
Obec Roztoky prosí všechny občany, kteří
mají k dispozici fotografie z historie obce, o
jejich zapůjčení. Děkujeme.

V

ostup
při
řešení
potíží
s vodou
z vodovodního řadu.
Pokud máte potíže s vodou, voda neteče,
kontaktujte
prioritně
předsedu,
nebo
místopředsedu SVJ, aby nahlásil poruchu na
dispečink Ravosu na telefonních číslech
840111116 nebo 601278278. Předejde se tím
hlášení stejné události více lidmi. Postup
dispečinku je dle informací, které poskytl
RAVOS, následující:
Operátor call-centra předá přijatou informaci o
nahlášené poruše na dispečink Středočeských
vodáren, kde je nepřetržitý provoz. Společnost
RAVOS využívá spolupráci se Středočeskými
vodárnami (které jsou 100% vlastníkem) a
využívá jejich služeb, tudíž nemusí mít vlastní
personálně obsazený dispečink. Dispečer SVAS
obratem
volá
konkrétnímu
zaměstnanci
RAVOSu, který drží tzv. pohotovostní službu.
službu konající zaměstnanec postupuje pak dle
povahy hlášené poruchy a vyjíždí na místo
k prověření závady nebo předává informaci dál
k pracovníkům údržby, příp. elektrikářům. Ke
každé ohlášené poruše je následně vyhotoven
záznam, který je průběžně doplňován až do
obnovení dodávky, resp. odstranění poruchy.
(převzalo z e-mailu RAVOSu ze dne 24.8.2017)

P

voz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu 28.10.2017.
Bližší informace najdete na straně 6.

kustická zkouška.
Ve středu 4. 10. 2017 v 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

olby do Poslanecké sněmovny.
V termínu 20. a 21.10.2017 budou probíhat
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Volební místnost bude opět v budově ZŠ
Roztoky, v družině. V pátek 20.10.2017 bude
otevřena od 14:00 do 22:00, v sobotu 21.10.2017
od 8:00 do 14:00 hod.

V

P

osvícení.
V sobotu 14.10.2017 se bude v Hotelu
Roztoky konat posvícenská zábava. K tanci
a poslechu hraje Kastelán. Cena vstupného bude
100,- Kč. Pěkná hodinka k posezení bude
v pondělí 16.10. 2017 od 9:00 v Hospodě U
Křížku.

Zápis z veřejného jednání zastupitelstva obce ze
dne 12.9.2017 bude otištěn v RL 10/2017.
Říjnové Roztocké listy vyjdou v pondělí
23.10.2017.
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„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje.
Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“
Charles Farrar Browne (americký spisovatel)

Začala škola…
Už to zase vypuklo – děti po dlouhém volnu musely do školy a nevím, jak u vás, ale u nás se zrovna moc
nejásalo  Celé prázdniny se děti budily poměrně brzy, ale jak se objevil v kalendáři datum 4. 9., měly
chuť si co nejdéle přispat. A vstávání? No, co vám budu povídat. I my jsme se ale nakonec vypravili, do
školy přišli včas a mohli jsme zahájit školní rok 2017-2018. Byli jsme náležitě poučeni, co nás čeká a
nemine. Tzn. nakoupit školní pomůcky, obalit sešity a učebnice, smířit se s elektronickou žákovskou
knížkou – papírovou mají v 1. třídě v Křivoklátě jen prvňáčci, dále se seznámit s novou paní učitelkou,
vychovatelkou, najít v šatně ty správné věšáčky na věci, donést do školy výtvarné potřeby, tělocvik,
nezapomenout nahlásit obědy a zkrotit po prázdninách tu malou dravou zvěř, aby opět uvykla režimu
učení, úkolů a klidného sezení v lavicích. Dále přihlásit zase zájmové kroužky – flétnu, Barvínek, jen se
nám zatím někam ztratila angličtina, začaly fotbalové tréninky, florbal, prostě mazec, zmatek a spousta jízd
na různá místa. Mimochodem, už jsem vzdala cestu do Rakovníka první školní den – vzhledem k terénním
úpravám kolem potoka a zavření velké části parkoviště bych tam pravděpodobně v okolí náměstí neměla
ani kde zaparkovat a i papírnictví by byla v obležení rodičů, dětí a dalších nakupujících.  Raději jsem to
krapet odložila, ale naštěstí se nám podařilo sehnat vše. Doufám.
Musím ale přiznat, že nastal významný den, kdy jsem děti ze školy nemohla dostat – 14. 9. se
v křivoklátské škole konalo zábavné odpoledne pro děti i rodiče a dětem se tam moc líbilo. Chytaly ryby,
hrály florbal, hádaly pohádky, házely míčem, vyzkoušely si deskové hry, kvizy a užily si trochu zábavy
v jinak „nudné“ škole. Připraveno bylo i drobné občerstvení a mohli jsme poznat učitele z trochu jiné
stránky.
Náš pracovní týden začíná v pondělí následovně – vstávám v 5:30, nachystám dětem svačiny, snídaně,
rychle do sebe hodím aspoň čaj (v klidu), vzbudím děti, dám jim snídani, vyvenčím psa, svedu s dětmi boj
o oblečení, pes naštěstí žádné nepotřebuje, podebatujeme o tom, co patří a nepatří do školní aktovky,
mezitím je ještě musím nahnat do koupelny vyčistit si zuby. Když už je konečně dostanu se všemi věcmi
do auta, zjistím, že jsem doma zapomněla kastrůlky na oběd, tudíž se ještě vracím a cca v 6:45 odjíždíme
směr škola a práce. Odpoledne po práci nás hned čeká fotbal, domů se dostaneme cca v 19:00, musím děti
nejprve vykoupat, nasytit, napsat s nimi úkoly a usínám pomalu dříve, než ony.  Ale jo, už si zas
zvykáme. Říkám si, že to dáme stejně, jako loni. 
Rána už bývají chladná a začal nám věčný boj s výběrem oblečení. Děti po létě za nic na světě nechtějí
obléknout džíny, bundy, mikiny, nejraději by pořád běhaly v kraťasech, legínách, ale babí léto se nám stále
vyhýbá a kdo ví, jestli se ho dočkáme.  Budeme muset vyměnit osazení truhlíků na balkoně, místo
surfinek nějaké šišky, vřes, kukuřici, ořechy a okrasné dýně a rozloučit se s létem, přivítat podzim.
Pracovní oblečení také děti nepovažují až tak za důležité a ač ho mají ve škole na příslušné hodiny
k dispozici – obejdou se bez něj, ovšem za cenu toho, že již 3. týden školy dorazí domů celí špinaví od
barvy a to ještě Barvínek ani nezačal. Taky se přidala s pošmourným počasím rýma, kašel. Bude veselo.
Děti čeká první volno hned od 28.9., 4 dny si odpočinou, aby mohly v říjnu v plné síle plnit již podzimní
úkoly. Myslíte, že mají volno moc brzy? Možná ano, ale začátky jsou vždy poněkud hektické, tak pár dní
volna jen ustálí zčeřenou hladinu a snad si vše sedne tak, jak má. Já se na ten volný den těším asi více než
děti, přece jen mě ten začátek školy poněkud zmohl.  Ale mysleme pozitivně, první měsíc je skoro za
námi a už jich zbývá do konce školního roku je 9!
Přeju Vám všem hodně sil, pevné nervy a taky štěstí, ať to vše ve zdraví přečkáte.
-IV-
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DRUHÁ POLOVINA LÉTA CELKEM V KLIDU
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Za uplynulé dva měsíce do posledního vydání zasahovali roztočtí hasiči u mimořádných událostí méně, než
bývalo v tomto období zvykem v předchozích několika letech. I přes poměrně suché počasí se letos dařilo
sklízet obilí zemědělcům v okolí Roztok poměrně dobře a k žádnému většímu požáru pole s větším
rozsahem nedošlo.
V sobotu 22. července odpoledne vyjížděli spolu s kolegy z Rakovníka na likvidaci úniku nafty na
parkovišti proti budově České pošty v Křivoklátě. Asi 25ti metrový pruh o šířce 30 centimetrů zasypali
roztočtí sorbentem ještě před příjezdem kolegů a následně ho společně zametli a uložili do speciální
nádoby. Více než za týden, v neděli 30. července po poledni, je KOPIS v Kladně povolalo spolu s dalšími
jednotkami z okolí k požáru pole u Pavlíkova. Na stejném místě už hořelo den předtím, takže většina
jednotek věděla, kam má přesně jet. Na místo dorazili jako třetí ze sedmi cisteren. Šíření požáru se naštěstí
podařilo rychle zabránit a za pár desítek minut byl definitivně zlikvidován.
Opět více než po týdnu, v úterý 8. srpna navečer, vyjížděli tentokrát k dopravní nehodě osobního vozidla,
které na silnici směrem od Nezabudic k Višňové narazilo do právě padajícího stromu. Protože trošku
zazlobila moderní technika a vyhlášení poplachu proběhlo opětovně až téměř po čtvrt hodině, na místo
před našimi hasiči dorazili ti z Rakovníka. Oběma osobám ve vozidle se při nárazu naštěstí nic nestalo a
nebylo zapotřebí je z vozidla nijak vyprošťovat. Jen samotné auto zůstalo částečně viset přední částí na
kmeni, který postupně hasiči společnými silami rozřezali a odstranili. Po uklizení vozovky byl obnoven na
komunikaci kyvadlový provoz s tím, že ho řídili naši hasiči až do příjezdu vozidla odtahové služby a
vyšetřující hlídky dopravní policie.
Zase navečer, v sobotu 19. srpna, vyrazili roztočtí hasiči oběma vozidly směrem přes Křivoklát do
Častonic, kde měl zahalit údolí řeky bílý kouř. Po příjezdu nejprve křivoklátských a po nich našich a
rakovnických hasičů jako by se zdroj údajného kouře propadl do země. Po obojím ani památky! I přesto, že
celkem 6 přítomných vozidel hasičů prozkoumalo úsek až proti roztockému nádraží, žádný oheň nebyl
nalezen. Všichni hasiči se tedy vrátili na své základny. Hned druhý den ráno je vyhnalo z postelí operační
středisko v Kladně znovu. Tentokrát spadl strom na silnici v Údolí hříchu. Ještě než ho stačili rozřezat,
oznámila jim pracovnice z Kladna, že se další strom na silnici nachází jen o kousek dál nad „Farmou“
směrem na Branov. Ve spolupráci s místními policisty ale žádný další strom ani směrem na Karlovu Ves
ani na Branov nenašli.
K už třetímu planému poplachu posledních dnů vyráželi roztočtí společně se skryjskými, rakovnickými a
hořovickými hasiči. Tentokrát mělo hořet v noci z pátku na sobotu 2. září někde u mostu přes řeku ve
Skryjích. Na místo dorazili naši jako druzí hned po místních, ale ani jim a posléze ani ostatním se
nepodařilo žádný oheň nebo alespoň pozůstatek po něm nalézt. Po více než hodinovém pátrání hasiči
údajný požár vzdali a vrátili se domů pokračovat v přetrženém spánku. O týden později, v pátek 8. září
odpoledne, je KOPIS v Kladně vyslalo na pomoc záchranné službě při transportu ženy zřícené ze stezky
„U Eremita“. Jediný možný přístup byl pomocí raftového člunu z kempu Hájek ve Višňové. Naši hasiči
byli na místě za pár minut a lehce zraněnou ženu společně s roztockými záchranáři převezli do Višňové,
kde pomohli s naložením do vozidla RZP Roztoky.
Ve čtvrtek 14. září dopoledne se na silnici vedoucí z Roztok na Karlovu Ves zřítil strom a na jeho
odstranění byli opět povoláni hasiči z Roztok. V době jejich příjezdu na místo už ale menší listnáč
porcovali zaměstnanci Lesů ČR. Hasiči tedy jen zametli piliny a listí a vrátili se na základnu. Zatím
naposledy vyjížděli hned následující noc, kdy po půlnoci havaroval řidič s osobním vozidlem za mostem
přes Rakovnický potok a bylo zapotřebí zlikvidovat uniklé provozní kapaliny. V době příjezdu na místo už
dopravní nehodu bez zranění došetřovala dopravní policie. Hasiči zasypali sorbentem kluzkou náplň
4

proraženého chladiče, odpojili autobaterii a vyčkali na příjezd kolegů z Rakovníka a následně odtahové
služby.
Letošní léto znamenalo pro Požární jednotku Obce Roztoky velký historický přelom. Kromě kolaudace
nové Hasičské zbrojnice se podařilo obnovit i hlavní požární techniku, tedy obě zásahová vozidla. Před
koncem července, po 3,5 letech čekání, převedl BEZPLATNĚ HZS Stč. kraje na Obec Roztoky starší
cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku MAN, která nahradila už přesluhující, technicky i
morálně zastaralý dopravní automobil Avia. Přestože pochází „nová“ cisterna z roku 1996 a dlouhá léta
sloužila na stanici HZS v Nymburku, její technický stav je velmi dobrý a mnohem lépe bude plnit současné
požadavky, které jsou
na „dobrovolné“ hasiče
při zásazích kladeny.
Především společná 9ti
místná
kabina
pro
mužstvo, 2500 l vody
v nádrži, vyprošťovací
hydraulické zařízení a
další
technické
prostředky,
které
společně
s vozidlem
získali,
přinesou
roztockým
hasičům
zlepšení a zefektivnění
jejích hasičské práce.
Ještě
mnohem
významnější
událost
potkala naše hasiče na
začátku září, kdy do
Roztok dorazila úplně
nová
Cisternová
automobilová stříkačka
na podvozku TATRA
815-7 za Kč 7 441 500,, kterou jim, resp. Obci Roztoky, dodala firma KOBIT-THZ Slatiňany. Pořízení nového vozidla se podařilo
díky fondu Evropské Unie IROP, který zajišťovalo Ministerstvo místního rozvoje ČR. Výše jeho dotace je
90%, takže Obec tím získala velmi hodnotný majetek s „minimální“ finanční spoluúčastí. Nové vozidlo po
menších „porodních bolístkách“ plně nahradilo stařičkou cisternu na podvozku Tatra 148 z roku 1974.
Hlavní výhodou nové cisterny je o polovinu větší nádrž na vodu, která pobere 9000 litrů a 540 pěnidla, a
rovněž spousta místa pro další potřebné hasičské vybavení. Navíc v kopcovitém terénu našeho kraje
přispěje její více než dvojnásobný výkon motoru k rychlejšímu dojezdu na místo mimořádné události,
především k požárům. Nesporným přínosem je i mnohem větší bezpečnost nového vozidla pro posádku,
kterou morálně i technicky stará a částečně zkorodovaná Tatra již příliš nezajišťovala.
Až se roztočtí hasiči s oběma vozidly pořádně sžijí, přínos obměny požární vozidel určitě pocítí na
rychlejší a kvalitnější pomoci i naši spoluobčané. Ať hasičům, a tedy i obyvatelům naší obce, vozidla dobře
slouží!

za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný

Foto: archiv hasiči
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Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 28.10.2017. Sběrné místo bude opět u sběrného dvora
v Roztokách, za prodejnou COOP. Příjezd svozové firmy bude ve 12:10 hod a odjezd ve 12:25 hod.
Ve stejném termínu bude pod kotelnou v Roztokách umístěn i kontejner na velkoobjemový odpad.
Obyvatelé Karlova, kteří budou mít zájem o odvoz velkoobjemového odpadu, nechť kontaktují obecní úřad
na telefonním čísle 313558113. Pracovník obce v pátek 27.10. 2017 zajede na Karlov tento odpad naložit
a odvézt.

Svážené odpady prostřednictvím mobilního svozu dle firmy Odpady Bohemia s.r.o.
Nebezpečné odpady:
Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.
Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů
Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry
Motorové a ostatní oleje
Olejové filtry

Pneumatiky:
-osobní, nákladní, traktorové

Použité elektrozařízení:
-malé spotřebiče - vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj.
- TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.
- velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné trouby, el. sporáky,
- chladící zařízení - chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky

Ostatní:
Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky
Olověné akumulátory

NE – běžné, reflektorové a halogenové žárovky!

NĚKOLIK RAD, JAK ROZUMNĚ TŘÍDIT ODPAD.
Všeobecně platí, že veškeré odpady od Vás převezmou ve sběrných dvorech. ZDARMA máte-li v dané
oblasti místo bydliště.
 Pamatujte, že existuje zpětný odběr. Vysloužilé věci můžete odkládat 'zdarma' u prodejců nebo na
vybraných místech.
 Z papíru není třeba odstraňovat spony, svorky, zbytky izolep, průhledná okénka, apod.
 Nemá smysl vymývat obaly. Jen si zanesete kanalizaci. Význam to má, jen když obaly delší dobu
skladujete.
 Sklo zbytečně nerozbíjejte. Ztížíte tím jeho další třídění na třídícím pásu.
 Z elektrospotřebičů není třeba vymontovávat vestavěné baterie. O to se postará zpracovatel.
 Textil vždy do kontejnerů vhazujte v igelitových taškách nebo pytlích. Zjednodušíte tak svoz. Špinavý
textil patří do směsného odpadu.
 Některé odpady od Vás mohou převzít jen osoby k tomu oprávněné. Jedná se zejména o autovraky a
nebezpečné odpady, azbest, apod.
 Pamatujte, že materiály, kterých není v oběhu dostatečné množství, skončí ve spalovně – i když jsou
recyklovatelné.
Zmenšete obsah odevzdávaného odpadu - sešlápnutí plastových lahví, tetrapacků nebo plechovek. Stejně tak
papírové krabice je důležité rozložit, nebo rozřezat na menší kusy. Proč? Zabírá to pak méně místa.
Odpady nikdy nepalte. Krom toho, že si zaneřádíte komín, vypustíte do ovzduší i nebezpečné zplodiny, které
vám a vašemu okolí mohou způsobit vážné újmy na zdraví.


( převzato z webové stránky https://www.trideniodpadu.cz/kam-s-tim)
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Dotační program „Dešťovka“
Ministerstvo životního prostředí spustilo dotační program, který pošle peníze majitelům domů, aby je
motivoval šetřit vodou. Třeba tím, že si na zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu či si doma přečistí vodu
odtékající z odpadu umyvadla nebo pračky. Pak s ní mohou zalévat či splachovat záchod. Chatařů a
chalupářů se státní podpora netýká.
Dotace je rozdělena do tří kategorií, které se budou lišit třeba balíkem darovaných peněz.
Podrobnosti na … https://www.sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/59/17813-Destovka_letak_DL%2007-2017.pdf
CÍLE PROGRAMU
Motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a
snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.
KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI
Dotace jsou určeny pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů.
Nelze využít na domy určené k rekreaci.
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
Elektronický příjem žádostí: od 7. září 2017
Žádosti budou přijímány průběžně až do vyčerpání celkové alokace.
SEZNAM PROVĚŘENÝCH OBCÍ PRO PROGRAM DEŠŤOVKA
Vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů všech katastrálních území v územní působnosti obce
s rozšířenou působností Rakovník mohou o dotaci žádat, podrobný seznam na : https://www.sfzp.cz/kestazeni/885/17962/detail/seznam-proverenych-obci-pro-program-destovka---4-8-2017/
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Zahájení nového školního roku v MŠ
Nový školní rok jsme slavnostně zahájili i u nás v mateřské škole. Při slavnostním zahájení jsme se sešli
všichni v jedné třídě. Při uvítání promluvila k dětem paní ředitelka i paní starostka. Dětem i rodičům byli
představeni všichni zaměstnanci školy. Začali jsme zvesela s klavírem a písničkou. Milé písničky zazpívaly
nejstarší děti. Děti také s napětím sledovaly pohádku „O Budulínkovi“, kterou všem malým divákům
zahrály paní učitelky. Přejeme si, aby nás radost a pohoda, která zářila z dětských očí při poslechu
pohádky, provázela po celý školní rok 2017 – 2018. Do naší mateřské školy nastoupilo od září t.r. 49 dětí
převážně z Roztok i z okolních obcí. Rádi budeme potkávat v naší mateřské škole šťastné děti a spokojené
rodiče.

Divadlo ve školce
Naši mateřskou školu navštívilo divadlo „ Úsměv “ z divadelní agentury Ludmily Frištenské z Prahy.
Přijeli s pohádkou „ O kamarádství“. Usměvavou pohádku proloženou líbivými písničkami děti se zájmem
poslouchaly. Pohádka působila na děti i výchovně, kdy se učily, jak se chová správný kamarád. Na
pohádku jsme pozvali i kamarády z naší základní školy i z mateřské školy v Křivoklátě. Všichni byli
pozornými diváky a herce odměnili zaslouženým potleskem i společným radostným zpěvem znělky
divadélka „O kašpárkovi“.
Turistika
Rádi chodíme po okolí naší vesnice a poznáváme nová místa. Proto děti ze starší třídy vyrazily na turistiku
hned začátkem školního roku, dokud nám to počasí ještě dovolí. Pan Kohout nás dovezl na Leontýn a my
se vypravili lesem zpátky do Roztok. Po cestě jsme obdivovali příjemné mechové polštářky, nacházeli
houby, pozorovali při práci lesní dělníky, poznávali stromy, pozorovali mraveniště, hráli si s přírodninami
a stavěli domečky pro skřítky. Dokonce jsme v lese našli i starou podkovu pro štěstí a zákoutí s malým
andílkem. Výlet jsme si užili a tak ani nevadilo, že jsme těsně před školkou malinko zmokli.
G.T. a M.Sv.
Foto: archiv MŠ
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Školní akce ZŠ
Olympijský běh
Již podruhé se naše škola
zúčastnila
akce
OLYMPIJSKÝ BĚH, která
se konala ve spolupráci se
společností T-MOBILE.
Do projektu se zapojilo 324
škol s počtem závodníků
76 385.
21. 6. se v naší škole
neučilo. Všech 52 žáků
absolvovalo
kilometrový
běh a stalo se účastníky
doprovodného
programu.
Malovali jsme křídami na
asfalt, hráli kuličky a
kroket.
Vítězkou
olympijského běhu na naší
škole se stala Barbora
Jedličková
z 5.
třídy,
odměněni však byli všichni žáci.
OJ
Sběrové akce školy
Naše škola se s určitou pravidelností již mnoho let zapojuje do různých sběrových akcí. Ne jinak tomu
bude i v letošním školním roce.
Pomůžete nám?
Sběr víček z plastových lahví – po celý rok
Sběr použitých baterií / z hodin, baterek ..../ - po celý rok
Sběr drobného elektra
Proběhne 16. – 25. 10. 2017 v době 7,00 – 10,00 hod, 13,00 – 16,00 hod
Odevzdávat můžete: elektrické hračky, mobilní telefony, notebooky, rádia, fény, svítilny, holící strojky,
žehličky, varné konvice, mixéry, reproduktory, ovladače.
Škola je uzamčena, zvoňte, prosím. Elektro od vás převezme O.Štěpničková nebo H.Kohoutová.
OŠ
foto: archiv ZŠ Roztoky

Sběr papíru probíhá dle potřeby cca 1 x za 6 týdnů. Kontejner je přistaven za prodejnou COOP
v Roztokách u sběrného dvora a termíny sběru jsou vždy zveřejněny na webových stránkách ZŠ a obce.
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Pravda o Údolí hříchu (2. část)
Nahlédněme do již zmíněného osadního deníku, který se naštěstí dochoval do dnešních dnů.
„Johoho, bylo to roku onoho 5. dubna 1931, kdy v čase dopoledním těžce naložený auťas dovážel materiál
na chaty a čtyři kluky promoklé, takto budoucí osadníky „Valencie“ s chatou jména téhož. Osud byl nám
krajně nepřízniv. Cedilo řácky po celé dopoledne, studený vítr pronikal až do kostry. Každý toužil být na
místě a těšil se, až bude mít teplou lžíci v žaludku. Konečně jsme po tříhodinové jízdě dostihli cíle a s chutí
usilovnou dali se do stavění. Práce zúčastnila se celá osada a sice: šerif Karel Přibík zvaný krátce Kakel,
Boris Soloďankin čili Don Castrol, Franta Langhamr zvaný Uslintaný Joe, Emil Mrázek čili Zrzek, Jarda
Nešpor čili Jerry. Pak upatlanej Karel Zikmund čili Charlie. Franta Kolář čili Kdáča pouze za dobré slovo
nám co odborník vypomáhal. Současně, abych nezapomněl, náš kamarád Jan Šafránek, jinak řečený Finda,
též se zúčastnil stavění. S písní na rtech, s nadšením v duši, práce dosti rychle ubíhala, takže v neděli večer
(ještě 5. 4. - pozn. T. B.) stála chata celá...“
Tento zápis nám prozrazuje jména prvních osadníků, název první chaty v údolí i datum jejího vzniku.
Karel Přibík ml. spěchá s vysvětlením. Tehdy se osada jmenovala vždycky podle chaty. Takže parta kolem
Valencie byla nazývána osadou Valencia, krátce na to vznikla hned vedle osada Carmen (její obyvatelé si
říkali Karmelitáni) a jako třetí osada Oregon. Kdo to v údolí zná, udělá si představu, kde tedy přesně osada
vznikla. Ne okolo dnešního totemu, ale výš, poblíž současného malého osadního tábořiště.
Se vznikem dalších chat se ustálil nový název osady. Víceméně neoficiálně se jí začalo říkat Údolí
čmoudu. Nikoli tedy Údolí dýmu, jak ve své knize Dějiny trampingu píše Bob Hurikán, o němž se
mimochodem původní osadníci Valencie nevyjadřovali
příliš lichotivě.
K novému pojmenování osady - Údolí čmoudu přispěly nejspíš potíže s vytápěním chat. I o tom je v
deníku dobový zápis. „Naše kamna ani po delší době
stálého rejpání a spravování nechtěla hořet... musíme
stejně vařit venku, poněvadž čoudí, že se musíme stále
zdržovat venku. Když někdo chce přiložit, tak musí se
plížit úplně po zemi, a to ještě jsou obavy, že nemá-li
gas-masku, tak se může otrávit. Úplná záhada.“
Pokouším se zjistit, kdy a za jakých okolností dostala
osada dnešní jméno. Karlu Přibíkovi ml. se do odpovědi
příliš nechce, ale po ujištění, že vynecháme jména, kápne
božskou. „Ta legenda o nepříliš oděných tanečnicích z
kladenského divadla, které v padesátých letech pohoršovaly
ctihodné roztocké občany korzující údolím, je úplný nesmysl.
Možná, že tam nějaké byly, ale rozhodně se osada nejmenuje
po nich, nehledě na to, že ctihodný roztocký občan do osady
téměř nezabloudil. Navíc, ke změně názvu osady došlo už
dlouho před druhou světovou válkou.“ Na pomoc opět bereme
deník a kroniku.
(Dokončení příště)
Tomáš Bednařík
Foto 1:
Valencia – první chata v Údolí hříchu. Foto archiv Karla Přibíka
Foto 2:
Karmelitáni, aneb kluci z chaty Carmen. Foto archiv Karla Přibíka
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Ročník 2017/18
Sezona byla zahájena koncem července. Tréninky se konaly na hřišti i po okolních lesích a loukách.
5. 8. se TJ Roztoky zúčastnila turnaje v Nižboru, kde obsadila 2. místo.
12. 8. nám již začala ostrá sezona pohárovým zápasem 1. kola s SK Lány, přes které jsme postoupili do
dalšího kola proti Sýkořici, kterou jsme také vyřadili (5:1 u nich) a dostali jsme se tak do okresního
semifinále. Na to pojedeme 28. 9. do Kněževsi. Před startem mistrovských zápasů jsme ještě v rámci
brigád stihli kompletně zrekonstruovat kabinu hostů.
Děti zahájily zápasy v září, starší přípravka nám dorostla do mladších žáků a pokusí se navázat na loňské
krásné výsledky.
Mladší přípravka dorostla do starší přípravky a čeká je jen na podzim 14 zápasů.
K tomu ještě trénujeme 8 mladších dětí, které do zápasů zatím nezasahují.
Vašek Jelínek
(upraveno redakční radou)

Fotbalové okénko TJR
Výsledky posledních zápasů:
A- Tým
pohár

TJR A - SK Lány

pohár

So.Sýkořice - TJR A

26.8.

TJR A - B. Lubná

2.9.

Pavlíkov - TJR A

9.9.

Oráčov - TJR A

p2:2
1:5
2:6
p1:1
p3:3

26.8.

FK Kounov - TJR B

2:6

Kaftan 2, Krůta T. 2, Čumpelík, Laštovka

3.9.

TJR B - Mš.
Žehrovice

2:1

Křikava, Kaftan

10.9.

Kolešovice B - TJR B

1:2

Pudil, Hruška
Pudil 2, Maršík, Vrábík, vlastní
Vejvoda, Masarovič
Vrábík
Hladík 3

B- Tým

Mladší žáci
3.9.

Mšec - TJR

4:4

Horský, Hošek, Jirásek, Barčot Dom.

9.9.

TJR - SK Lány

7:3

Jirásek 4, Barčot M. 2, Kovalsky Markyian

:
:
:
6:4

odloženo

Starší přípravka
3.9.

TJR - Tatran RAKO A

6.9.

TJR - FK Rakovník

10.9.

Tatran RAKO B - TJR

13.9.

Jesenice - TJR

odloženo
odloženo
Fráňa, Ibl, Prokůpková, Prokůpek
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