OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY

17. hodinou by měly být 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 22.5.2019 na
telefonní číslo paní starostky 778 546 438 nebo do
kanceláře obecního úřadu 313558113. Přivítáme i
sponzorské dary – ceny pro děti do soutěží.
Děkujeme.

oční známky na svoz odpadu.
Prodej ročních známek na svoz směsného
komunálního odpadu bude ukončen v pátek
29.3.2019 ve 12:00 hod. Známky pro jednorázový
svoz směsného odpadu a pytle jsou v prodeji
celoročně.

R

ápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020.
Zápis do 1. ročníku ZŠ a MŠ V Zahrádkách,
Roztoky, se bude konat dne 10.4.2019 od
16:00 hod. Zápis je určen dětem, které se narodily
v termínu od 1.9.2012 do 31.8.2013.

Z

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 a
v kanceláři OÚ.

G

ápis do mateřské školy pro školní rok
2019/2020.
Zápis do mateřské školy ZŠ a MŠ
V Zahrádkách, Roztoky, se bude konat dne
7.5.2019 od 15:30 hod.

Z

kliďme Česko.
Letos se obec Roztoky opět zapojí do této
celostátní akce. V Roztokách je naplánovaná
na sobotu 6.4.2019. Dobrovolníci se mohou hlásit
osobně nebo telefonicky v kanceláři OÚ Roztoky –
tel. č. 313558113 nebo přímo u paní starostky na
tel. č. 778546438. Přijímáme i tipy na lokality, na
které bychom se při této akci zaměřili. Sraz
dobrovolníků bude 6.4.2019 v 9:00 před budovou
obecního úřadu. V případě zájmu si po ukončení
akce budou moci účastníci opéct buřty.

U

Z

ateplení bytových domů..
Dne 15.4.2019 se od 14:00 hod. bude konat
v budově KÚSK, Zborovská 11, Praha 5,
seminář na téma Dotace na zateplení a úspory
energie v bytových domech z IROP. Více informací
na: holota@kr-s.cz. Vzhledem k omezené kapacitě
je
nutno
potvrdit
účast
na
https://goo.gl/forms/bxQSf9uvLKcm9wkD2

S

voz nebezpečného odpadu.
V
sobotu
13.4.2019
proběhne
svoz
nebezpečného
odpadu
v Roztokách
na
obvyklém místě u sběrného dvora v době od 10:00
do 10:30 hod. O tomto víkendu, tj. 13. – 14.4., bude
k dispozici i kontejner na velkoobjemový odpad u
kotelny. Na Karlově kontejner přistaven nebude.
Zájemci o odvoz velkoobjemového odpadu
z Karlova se mohou nahlásit do středy 10.4.2019 na
tel. obecního úřadu 313558113.

Č

istá Berounka.
Tradiční akce Čistá Berounka proběhne dne
27.4.2019 na trase Zvíkovec – Roztoky. Sraz
je v Roztokách na parkovišti u jezu v 8:00 hod.
Zájemci se musí registrovat přímo u organizátora
akce MAS Rakovnicko, o.p.s. Více informací a
možnost přihlášení naleznete na webových
stránkách:
http://www.mas-rakovnicko.cz/cistaberounka/cista-berounka-2019-2113cs.html

M

áje.
Letošní máje se budou konat v sobotu
11.5.2019 od 14:00 hod.

ašky na tříděný odpad.
V kanceláři obecního úřadu jsou stále
k dispozici tašky zdarma na tříděný odpad pro
občany, kteří si je zatím nevyzvedli. Pro bytové
domy je může převzít oproti podpisu předseda nebo
místopředseda SVJ.

T

en dětí v Roztokách.
Po roce se Obec Roztoky ve spolupráci s TJ
Roztoky opět chystá zorganizovat v areálu u
jezu odpoledne pro děti. Dne 2.6.2019 mezi 14. a

D
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ROZTOCKÉ PŘEDNÁŠKY
Dne 12.3. proběhla v družině ZŠ a MŠ V ZAHRÁDKÁCH přednáška o běhu a jeho limitech. Paní Jana
Kašparová z Roztok sdělila své zážitky a běžecké zkušenosti z mnoha zemí, které díky běhu navštívila.
Zaběhla si například v padesáti letech maraton v Americe. Mluvila také o tom, jak to fungovalo v běhu
dříve, když nebylo ještě tolik možností v podobě oblečení, jídla, doplňků.
Katka Kašparová z Velké Bukové povídala o její zkušenosti s během, ultraběhem, jak vypadají závody a o
důležitosti jejich logistiky. Zajímavé bylo přiblížení jejího závodu na 246 km, který uběhla za necelých 28
hodin, a to bez přestávky.
Byl to inspirativní večer a věřím, že byl dobrou motivací k běhu a aktivnímu životnímu stylu.
Další přednáška proběhne dne 17.4.2019. Bude se týkat tématu Feng Shui. Je to tradiční čínské učení,
které se zabývá vztahem člověka a jeho životního prostoru. S jeho základními principy nás seznámí paní
Bc. Jitka Kůsová.
Vstupné: 50Kč
Smyslem přednášek je přiblížit občanům zajímavá povolání, koníčky lidí z našeho blízkého okolí. Byla
bych ráda, kdyby se do výběru přednášek zapojili občané Roztok a posílali mi náměty. Napište mi prosím
na zemanova.karolina@centrum.cz, nebo osobně: Roztoky 182.
Děkuji.
Karolína Zemanová

…………………………………………………………………………………………………….
BIOODPAD K LIKVIDACI
Pomalu končí čas pro kácení dřevin, mnozí prořezávají stromky, keře, likvidují nálety nebo upravují
rozbujelou zeleň nebo dřeviny. Jsou toho haldy a každý se s tímto bioodpadem vypořádává jinak. Někdo
ho spálí, nebo si ho dá štěpkovaný na vlastní kompost, jiný ho odveze do kontejneru do sběrného dvora
nebo třeba na haldu, která se stále rozrůstá na louce za Ludmilou. Tu však založili pracovníci obce pro
likvidaci prořezaných porostů pro potřeby a na pozemcích obce.
Bohužel se najdou tací, kteří tam vozí i piliny, hlínu nebo jiný bioodpad, který se obtížně pálí. Máte-li
v úmyslu odvézt trochu větví nebo jiných dřevin na toto místo, prosím jen po předchozí domluvě na tel.
778 546 438.
Začaly se množit požadavky na odvoz prořezaných porostů ze zahrad občanů. Obec má sice ze zákona
zajistit likvidaci bioodpadu, ale určitě ne i s odvozem nebo případně nakládkou nebo dokonce samotným
zajištěním prořezávky na soukromých pozemcích.
K zajištění zákonné povinnosti je přes zimní období ve sběrném dvoře za obchodem Jednoty umístěn
kontejner na bioodpad a v dubnu již budou po celé obci umístěny hnědé kontejnery pro bioodpad určené.
Do nich bychom měli dávat odpad tak, aby obsah nebránil uzavření nádoby nebo se ho podařilo, pokud
možno, naplnit celý a ne aby pár větví znemožnilo ostatním kontejner dále využít.
Na druhou stranu obec nemá povinnost občanům zajistit odvoz a nakládku bioodpadu nebo třeba samotnou
prořezávku! Toto si každý musí zajistit sám!!! Techničtí pracovníci obce jsou velmi vytíženi prací, kterou
vykonávají v rámci své pracovní náplně. Nelze od nich očekávat, že by v pracovní době ještě prováděli
práce na soukromých pozemcích občanů obce. Věřím, že toto pochopíte a likvidaci bioodpadu si zajistíte
svépomocí.
A ještě poznámka: Náklady za likvidaci odpadu stále rostou. Každý vyklopený kontejner je zpoplatněn.
Platí se poplatky za množství odpadu a také za pronájem nádob. Musím zdůraznit, že v naší obci již
několik let nedošlo ke zdražení známek za odvoz komunálního odpadu občanům, přestože ke zdražení ve
skutečnosti došlo a obec tak tento rozdíl doplácí.
Lenka Peterková, starostka
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POŘÁD V AKCI
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Ani třetí dekáda února a první polovina března nepatřily pro roztocké hasiče ke klidnějším obdobím, spíše
naopak. Po týdnu „klidu“ byli v pondělí 25. února dopoledne povoláni na pruh nafty, táhnoucí se po silnici
od úrovně vodojemu na Roztokami až do zatáčky u hájovny Beraník, tedy asi půl kilometru. Jeho šíře sice
dosahovala sotva pár centimetrů, přesto bylo nutné ho především z důvodu bezpečnosti odstranit. Na
pomoc jim operační středisko vyslalo kolegy z Rakovníka, a z důvodu rozsahu i pracovníka SÚS Stč. kraje.
Roztočtí před jejich příjezdem stačili asi třetinu pruhu zasypat sorbenty a o zbytek se po dohodě postarala
prostřednictví firmy ČNES Kladno právě Správa a údržba silnic Stč. kraje. O necelých 24 hodin později
vyjížděli roztočtí hasiči znovu. Tentokrát opačným směrem na Malou Bukovou, kde na odbočce do
Městečka havaroval linkový autobus. Naštěstí v něm cestovala pouze jedna osoba, která utrpěla lehčí
zranění, a řidič. Ten vyvázl bez zranění. Na místo dorazili jako první roztočtí záchranáři, poté s RZA
(rychlý zásahový automobil) hasiči z Rakovníka a roztočtí policisté a hasiči. Autobus skončil v lese, kde
poškodil vzrostlý strom a starý zděný pilíř. Hasiči zajistili protipožární opatření a do doby vyšetření
nehody zajišťovali řízení provozu na křižovatce. Poté pomohli firmě, jíž autobus patřil, s jeho bezpečným
vyproštěním zpět na silnici. Následně uklidili vozovku od úlomků, větví a hlíny a poškozený pilíř se
stromem z důvodu bezpečnosti označili výstražnou páskou, než dojde k jejich následné likvidaci.
Poslední únorové ráno patřilo opět spolupráci hasičů a dalších složek integrovaného záchranného systému.
Tentokrát potřebovali roztočtí záchranáři pomoci s transportem pacienta z chaty ve Višňové. Roztočtí, a
trošku se zpožděním také rakovničtí hasiči, jejich požadavku ochotně vyhověli.
Až začátek března nadělil roztockým hasičům první letošní požár. To když v souvislosti s tlakovou níží
Freya v silném západním proudění vzplála tráva u zastávky ČD Újezd n. Zbečnem a plameny se velmi
rychle rozeběhly podél trati. Roztočtí, tentokrát společně s profesionály ze Stochova a dobrovolnými hasiči
ze Sýkořice, plameny šířící se z ohniště u zastávky naštěstí rychle zkrotili. Kdyby někteří občané ČR
neměli občas zvláštní nápady, a v takovém větru nerozdělávali na volném prostranství oheň, nemuseli sem
hasiči vůbec jet! Z podobného důvodu lidské nerozvážnosti, jen v mladším provedení, museli o tři dny
později po poledni vyjíždět roztočtí s rakovnickými a berounskými hasiči na most přes Berounku, na jehož
konstrukci se o polední přestávku vypravili dva žáci křivoklátské ZŠ, snad aby se předvedli před ostatními
spolužáky! Asi ve dvou třetinách první části mostu směrem od Křivoklátu jim ale došla odvaha a museli je
vyrazit sundat hasiči. Roztočtí, v aktivní spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR také z Roztok, je
pomocí nastavovacího žebříku za osobního jištění bezpečně dostali na zem. Později dorazivších
profesionálů už naštěstí nebylo na místě zapotřebí.
Druhý den, v pátek 8. března odpoledne, vyslalo operační středisko roztocké hasiče společně s
několika dalšími profesionálními i dobrovolnými jednotkami do areálu SOU v Křivoklátě-Pískách. Tady
vzplála konstrukce střechy jednoho z obytných domů a bylo zapotřebí plameny co nejrychleji zlikvidovat.
Na místo jako první dorazili křivoklátští a pomocí jednoho útočného proudu vnitřkem budovy plameny
lokalizovali. V jejich snažení pokračovali trošku šetrnější metodou roztočtí společně s rakovnickými
kolegy, kteří na místo požáru během pár minut také dorazili. Zálohu pro případ opětovného rozhoření
v silném větru na místě tvořili ještě hasiči ze Sýkořice a Zbečna. Jejich nasazení ale nebylo zapotřebí a po
uhašení rozpáleného kotle na dřevo a následném rozebrání části střešní krytiny z výsuvného
automobilového žebříku a dohašení skrytých ohnisek se všichni hasiči vrátili zpět na své základny.
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Vlivem pokračujícího silného proudění v souvislosti s orkánem Eberhard neměli roztočtí klid ani o
víkendu. V sobotu dopoledne se přes silnici vedoucí od Nezabudic do Týřovic, asi jeden kilometr za
Rozvědčíkem, zřítil přes celou silnici silný košatý strom, který znemožnil průjezd všech vozidel. Roztočtí
si s ním pomocí motorové pily docela snadno poradili a za pár desítek minut mohla vozidla oběma směry
opět volně projíždět. Ani v neděli 10. března na tom nebyli o mnoho lépe, spíše naopak. Asi hodinu po
poledni je operační středisko vyslalo směrem na Karlovu Ves, kde se v osadě Údolí hříchu od potoka
Klucná do silnice vyvrátil košatý strom, který s sebou strhl dalších několik menších a způsobil tak částečné
blokování průjezdu vozidel, zejména těch větších. Roztočtí všechny větve a kmeny, zasahující do
průjezdního profilu vozovky, za kyvadlového řízení provozu postupně rozřezali a odstranili do bezpečné
vzdálenosti. Při návratu zpět na základnu byli požádáni o pomoc s uvolněným plechem na střeše bytového
domu č. p. 94 (Nového domu) v Roztokách. Před jejich příjezdem je na střeše předběhl místní klempíř.
Hasiči po dohodě s ním vyčkali z důvodu bezpečnosti na místě do opětovného připevnění plechů,
odolávajících silným náporům větru, který měl během následujících hodin naši oblast zasáhnout.
Ten skutečně dorazil. Asi po
hodině klidu se roztočtí opět
vydali do akce. Tentokrát se
pár desítek metrů před
Karlovou
Vsí
vyvrátil
mohutný
strom,
svým
kmenem se opřel o dráty
nízkého napětí a korunou
zůstal viset ve větvích
stromů na protější straně
silnice. Roztočtí při příjezdu
na místo zjistili, že vedení
NN je viditelně stále pod
napětím, a proto si na pomoc
prostřednictvím KOPIS povolali službu rozvodných závodů. Po jejím příjezdu i s automobilovou plošinou
a vypnutí přívodu elektřiny postupně strom rozporcovali tak, aby způsobil na vedení NN i dalších
zařízeních co nejmenší škody, a to se i celkem podařilo. Ani jeden z vodičů nepřišel k újmě, a tak mohla
být po úplném skácení stromu dodávka elektrické energie obnovena. Ač ty nejsilnější nárazy větru dorazily
nad Křivoklátsko až pozdě večer, roztočtí hasiči už v noci nikam vyjíždět nemuseli. Až další sobotu, kdy se
opět směrem na Karlovu Ves zřítil přes silnici větší smrk. I s ním si hasiči s motorovou pilou hravě
poradili.
Letošní počet výjezdů roztockých hasičů v necelé čtvrtině roku suverénně dosáhl rekordu. Jestli to takhle
půjde dál, budou se mít letos co otáčet!
za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
Foto: archiv hasiči

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V úterý 30.4.2019 proběhne tradiční pálení čarodějnic na louce nad vodojemem od 20:00 hod.
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Konec února a březen v MŠ
Koncem února jsme ve školce poznávali naše tělo. Hráli jsme si na doktory a sestřičky, vozili jsme
nemocné a zraněné záchrankou do nemocnice, ošetřovali, starali se o pacienty a operovali. Lidské tělo jsme
poznávali nejen zvenku, ale děti se seznámily i s tím co je uvnitř a jak to tam vůbec vypadá a funguje.

Od zdravotníků je to jen kousek k práci hasičů, kterou jsme lépe poznávali začátkem března. Navštívili
jsme místní hasičskou zbrojnici, kde si děti mohly prohlédnout pěkná hasičská auta a dozvěděly se také
něco o práci roztockých hasičů. Ti nám později svoji práci naživo předvedli přímo na zahradě MŠ, když
přijeli porazit dva nemocné smrky. Děkujeme za umožnění prohlídky hasičárny i za zajímavou ukázku. Ve
školce jsme pak hasili, šroubovali a kdo chtěl, mohl si vyzkoušet i opravdový zásahový oblek, přilbu,
rukavice i boty. Děti se seznamovaly se základy protipožární prevence, s čísly tísňového volání i s tím, jak
použít hasicí přístroj. Protože hasiči by měli být rychlí, obratní a silní, procvičovali jsme hodně i fyzičku.
Běhalo se, šplhalo, posilovalo, překonával se žebřík a pořádaly se závody hasičských aut. Hasiči jsou i
dobří kamarádi a musí se spolehnout jeden na druhého, proto jsme nezapomněli ani na spolupráci. Děti se
učily přenést zraněného na stoličce i pomoct kamarádovi. Ve třídě větších dětí jsme si zkusili
zdramatizovat situaci, kdy měl jeden pan řidič nehodu. Ihned se volala školková záchranka, policie i malí
hasiči a společnými silami celou situaci vyřešili. Pan řidič přežil a všichni malí herci se vrátili na své
základny. Kromě všech již zmíněných činností jsme se stihli naučit o hasičích pěknou básničku a písničku
a plni zážitků jsme si namalovali hasičské obrázky. Obrázky se moc povedly a ty nejzajímavější jsme
poslali do okresního kola celorepublikové výtvarné soutěže.
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Po náročné práci hasičů jsme si mohli trochu odpočinout u knihy, protože kniha k měsíci březnu patří.
Díky tomuto tématu jsme se ve školce seznamovali s písmenky, z písmenek jsme zkoušeli skládat slova a
dokonce i celé příběhy. Každý z modré třídy si vytvořil svoji knihu, takže se na chvíli každý stal
spisovatelem i ilustrátorem. Děti si z domova nosily své oblíbené knihy, takže se hodně prohlíželo a četlo.
Seznamovali jsme se s tím, jak se ke knížkám chováme i proč jsou pro nás důležité. Navštívili jsme i milou
paní knihovnici, která dětem trpělivě hledala a nabízela všelijaké zajímavé knížky. Děti je nadšeně
prohlížely. A někteří si rovnou sami půjčili i vybrané knížky domů. Snad jim jejich nadšení vydrží a ke
knížkám se budou rádi vracet i později.

Blíží se zápis do školy a kamarádi školáci nás pozvali na návštěvu první třídy ZŠ Roztoky. Na návštěvu se
s námi vydalo i pár rodičů a prvňáčci nám ukázali, co už všechno umí.
A protože měsíc březen bude za chvíli končit, přivítáme v Roztokách jaro. Jaro už ťuká delší dobu na
vrátka, ale paní Zima ho k nám pořád nechce pustit. Snad pomůže tak jako každý rok lidový zvyk –
vynášení Smrtky. Ve školce si každý vyrobil svoji malou Moranu z jedlové větvičky a se společně
vyrobenou velkou Smrtkou jsme je všechny vhodili do Berounky. Odehnat studenou zimu nám pomáhala i
lidová říkadla a písničky o jaru. K písničkám nám po cestě zahrála na kytaru paní učitelka Aneta a
s harmonikou se k nám přidala i paní učitelka Dáša, která zrovna projížděla kolem. Tak uvidíme, jestli
zima opravdu odplave za hory a za lesy a teploučké a voňavé jaro už v naší vsi zůstane. My už se na něj ve
školce moc těšíme.
G.T.
Foto: archiv školky
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VYTYČOVÁNÍ A ZAMĚŘOVÁNÍ SÍTÍ
Společnost Elmoz Czech, s.r.o. oznamuje všem odběratelům provádění vytyčování a zaměřování
stávajících sítí NN pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. v lokalitě Roztoky v termínu od 15.3. do 15.4.2019.
Tyto činnosti budou provádět pracovníci firmy ELMOZ CZECH, s.r.o., kteří se na požádání prokáží
pověřením k této činnosti. Bližší inromace na telefonních číslech 608708505 a 773031199.
Děkujeme za pochopení.
…………………………………………………………………………………………………………………
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„Když v březnu fouká a v dubnu leje, máj se květinami směje.“

Jarní těšení
Březen se pomalu chýlí ke svému konci, aby předal vládu náladovému dubnu. Můžeme se už konečně těšit
na jaro? Sluneční paprsky sice teď zkoušejí zahřát naše zkřehlá těla, která se ve většině případů ještě halí
do zimních bund a i čepice ještě určitě všichni neodložili, ale ještě nemají tu správnou sílu. A možná nás
překvapí i sníh. Některá rána jsou mrazivá a pro práci na zahrádce nenastal ten správný čas. Ale těšit se
můžeme i tak! Děti nedočkavě vyhlížejí to správné počasí na skákání na trampolínách, připravují svůj
vozový park na nadcházející sezonu a za žádnou cenu se nechtějí teple oblékat. Takže jim pak věčně utíráte
nos a léčíte kašel. To jim ale nebrání v tom, aby potají strkaly čepice do botníku a bundy svlékaly, kde je
zrovna napadne. Já tak odvážná nejsem a vezmu ráda zavděk teplým oblečením, než dostane sluníčko
rozum. Však také pořád platí březen, za kamna vlezem a duben, ještě tam budem.😊 Z komína se ještě
kouří ( i díky rychlému zásahu hasičů, kteří u nás zlikvidovali požár střešní konstrukce) a doma je příjemně
teplo. Pravda, i já se těším, až po zimní pauze vyběhnu do lesa, zasadím, co se dá, opráším kolo a konečně
se usadím s knížkou někde na čerstvém vzduchu. Sluneční svit pozitivně dobíjí baterky a nutí mě tu energii
zase vydávat, takové perpetuum mobile, ale v podstatně menším měřítku. Dny se prodlužují a máme víc
času i chuti se bavit a radovat z každé pěkné chvilky. Napomáhají tomu barvy jara, rozkvetlé kytičky,
zpívající ptáčci a taky třeba společnost našich přátel. Protože, co si budeme povídat, člověk je veskrze tvor
společenský a má potřebu se po dlouhé zimě nadýchat probouzející se přírody, třeba u rozpáleného
ohýnku, s buřtem v jedné a pivem v druhé ruce. Nastává grilovací sezóna.😊 První teplé a slunečné dny
mě ovšem lehce zaskočily, neboť dětem samozřejmě přes zimu povyrostly nožky a za nic na světě se
nevtěsnaly do loňských jarních bot, na sněhule se mi zdálo poměrně teplo, tak nás neminula první jarní
dávka nákupů…další budou následovat. Snad přežiju.
Ale abychom neužívali jen světské radosti, připomeňme si i Velikonoce, které jsou asi nejvýznamnějším
křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou Velikonoce obdobím
lidových tradic spojených s vítáním jara. Letos připadne Velký pátek na 19.4. a Velikonoční pondělí 22.4.
Ovšem podle obchodníků to vypadá, že je můžeme slavit už i dnes. Všude na nás číhají, zajíci, kuřátka,
ovečky a vajíčka v nejrůznějších podobách, například v čokoládové, polystyrenové, keramické a třeba i
dřevěné. No nekupte to! Já osobně to tedy opravdu nekupuji. Sladké máme nejradši domácí, třeba takové
věnečky nebo šampaň dort s malinami, případně domácí loupáčky.
V neděli 7.4. společně s Dětmi Křivoklátska vyneseme smrtku ze vsi a budeme doufat, že to jaro už
opravdu bude. Přidejte se k nám ve 14 :00 hod. u rybníka na Amalíně. Bude nás víc. Nebudeme se bát vlka
nic. Teda vlastně zimy. Zaženeme ji pěknou písničkou, pomůžou nám k tomu flétny, kytary a možná i jiné
hudební nástroje, a to by bylo, abychom ji nepolekali.
Taky nám začíná jarní část fotbalové sezóny, a to znamená každé nedělní dopoledne vyzbrojit potomstvo
svačinou, dobrou náladou, dostatkem pití, vhodným oblečením, sebe pevnými nervy a vyrazit za dobrým
výsledkem. Držte nám palce, nebo přijďte fandit přímo na hřiště, budeme to potřebovat! Ale děti jsou
šikovné a baví je to, jen je jich pořád nějak málo a potřebovaly by parťáky a spoluhráče.
Přeji všem krásné jarní dny.
IV
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Obec Roztoky má již několik let uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s Okresní pečovatelskou službou Nové
Strašecí, o.p.s. a proto zveřejňujeme bližší informace k této poskytované službě:
Adresa: Okresní pečovatelská služba Nové Strašecí, o.p.s., Čsl. Armády 1166, 27101 Nové Strašecí
telefon: 313 574 085, mobil: 731 704 335, IČ: 276 41 163, e-mail: pecovatelskasluzba@novestraseci.cz
Ředitelka: Romana Drakslová
Okresní pečovatelská služba Nové Strašecí, o.p.s. zajišťuje péči v těchto mikroregionech, Novostrašecko,
Křivoklátsko, Jesenicko a Čistecko. Tato péče je poskytována těžce zdravotně postiženým a starým
občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat práci v domácnosti nebo pro nepříznivý zdravotní stav
potřebují ošetření jinou osobu, či jim další osobní péči nemohou poskytnout rodinní příslušníci.
Jaké služby poskytujeme
1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
2) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
3) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
6) Doprovod k lékaři
7) Pomoc při prosazování práv a zájmů,jednání na úřadech.
8) Dohled nad dospělým občanem.
Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 7.30 do 16.00.
(Převzato od Okresní pečovatelské služby Nové Strašecí, o.p.s.)
Sazebník služeb:

10

Zápasy zimní přípravy 2019
datum

soupeř

výkop

kde

typ utkání

NE 10.02.
SO 16.02.

B. Rynholec
B. Stochov

17:30
17:30

Rynholec
Rynholec

zimní turnaj
zimní turnaj

NE 24.02. Sl. Zvoleněves 17:30
Rynholec
NE 03.03. ČLU Beroun 9:00 Na Máchovně
NE 10.03.
SK Lány
15:00
Rynholec
čtvrtek 14-16.3.
sobota
10:00
Žihle
SO 16.03. Sp. Řevničov 17:30
Rynholec
23 - 24.03.
BRIGÁDA NA HŘIŠTI
Ch.
NE 31.03. Mutějovice 15:00
Roztoky

výsledek

zimní turnaj
přátelské utk.
zimní turnaj

1:4
2:1
4:2
4:5
0:10

soustředění
zimní turnaj

3:0

přátelské utk.

:

střelci
Krůta V.
Špimr, vlastní
Fikejz, Vrábík, Vejvoda J.,
Texl
Hruška 2, Pudil, Krůta V.

-

-

..………………………………………………………………………………………………………………..
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