OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY

ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ U EREMITA

4/2020

mezený provoz pro Czech POINT,
matriku a evidenci obyvatel
I nadále platí omezený provoz matriky,
evidence obyvatel a Czech POINTu.
Přihlašování trvalého bydliště v naší obci a
vyřízení matriční události je třeba předem
domluvit na tel. čísle 313 558 113. (Ověřování
podpisu a pořízení ověřené kopie dokumentu je
již v provozu).

O

ápis
do mateřské školy pro školní
rok
2020/2021
Zápis do mateřské školy ZŠ a MŠ
V Zahrádkách bude probíhat 1. 5. – 15. 5. Zápis
bude online, bez přítomnosti dětí. Veškeré
informace k zápisu jsou na stránkách školy
www.zsroztoky.com

Z

ontejnery na textil
Firma Dimatex CS, spol. s.r.o., která
zajišťuje sběrný kontejner textilu v obci
oznamuje, že kontejner na textil z důvodu
pandemie COVID - 19 je dočasně mimo provoz.
Uschovejte prosím textil prozatím doma a
neodkládejte pytle v prostranství kontejneru.

K

Č

eská pošta – pobočka Křivoklát
S platností od 4. 5. 2020 bude obnovena
otevírací doba v původním rozsahu.
Budou nadále vymezeny hodiny pro veřejnost do
9:00 pro obsluhu seniorů.
rigáda
Obec Roztoky shání brigádníky na letní
sezonu na pozici ,,Technický pracovník“.
Jedná se o údržbu veřejného prostranství. Nástup
možný dle dohody.

B

O

dpad
Od pátku 15. 5. 2020 do 17. 5. 2020
proběhne sběr velkoobjemového odpadu.
Bližší informace na str. 6 16. 5. 2020 proběhne
svoz nebezpečného odpadu.

nformační SMS
Pokud máte zájem o zasílání informací
z obecního úřadu Roztoky formou SMS zpráv
do mobilu týkajících se knihovny, odpadů,
domácích zvířat, lékařské péče, mimořádných
událostí a další, tak neváhejte vyplnit formulář
(ke stažení na webových stránkách obce)
případně v kanceláři úřadu.

I

ítání občánků
Z důvodu nařízení nouzového stavu bylo
zrušeno vítání občánků. V souvislosti
s uvolňováním mimořádných opatření Vás
budeme včas informovat o náhradním termínu.
Vyplněné přihlášky (ke stažení na stránkách
obce) můžete i nadále odevzdávat v kanceláři
obecního úřadu.

V

tránky obce
Ke konci měsíce května se plánuje spustit
nová grafická úprava webových stránek
obce. Za případné komplikace v době převodu se
omlouváme.
Už nějaký čas máte možnost
používat mobilní aplikaci V OBRAZE, která
Vám umožňuje dostávat novinky a zprávy z naší
obce přímo do svého
mobilního
telefonu.
Aplikace Vás upozorní
na nově vložené zprávy.
Stačí si stáhnout aplikaci
podle postupu, který
najdete
na
našich
obecních stránkách.
Mobilní aplikace V OBRAZE je pro všechny
občany zcela zdarma.
O mobilní aplikaci V obraze se dozvíte více na
www.aplikacevobraze.cz.

S

áje 2020
S ohledem na aktuální situaci a s tím
související vládní nařízení o omezení
volného pohybu osob jsou Máje pro letošní rok
zrušeny.

M

rdinace praktické lékařky
Přerušení provozu ordinace praktické
lékařky v Roztokách potrvá minimálně do
konce srpna. Podklady potřebné pro obnovu
ordinace byly paní doktorce předány. S ohledem
na
situaci
s postupným
uvolňováním
mimořádných opatření souvisejících s pandemií
COVID-19 se uvažuje o zahájení provozu od září.

O
Z

tráty a nálezy
Na OÚ je k vyzvednutí nalezená peněženka.
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ZASAHUJÍ POŘÁD, I V ROUŠKÁCH
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Dvouměsíční časovou prodlevu od posledního článku v Roztockých listech vyplnilo hasičům několik
mimořádných událostí různého druhu. Přechod studené fronty doprovázené prudkým deštěm a silnými
nárazy větru ve středu 19. února způsobil, že se do silnice v zatáčce pod „Farmou“ zřítil z protější stráně za
potokem statný smrk a zablokoval provoz v obou směrech. Na odstranění smrku vyslalo KOPIS v Kladně
jen Roztocké hasiče, kteří si s jeho poměrně rozvětvenou špičkou ležící přes silnici za několik minut hravě
poradili a umožnili čekajícím i dalším vozidlům opět volně projíždět.

O pět dnů později dorazil v souvislosti s tlakovou níží Julie nad naše území silný vítr znovu a
podobně jako o čtrnáct dní dříve při orkánu Sabina způsobil četné pády zejména jehličnatých stromů na
silnice v našem blízkém i vzdálenějším okolí. Podobně jako tehdy, tak i dnes, řidič pravidelné autobusové
linky z Nezabudic směrem na Malou Bukovou ohlásil blokádu silnice na tísňovou linku už ve tři čtvrtě na
pět ráno. Operační středisko kromě Roztockých vyslalo na odstranění několika stromů jejich kolegy
z Rakovníka. Ti byli tentokrát zejména díky modernější technice o něco málo rychlejší a při příjezdu
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našich hasičů už na místě první stromy ležící na vozovce pomocí motorových pil porcovali. Roztočtí hasiči
se k nim s další pilou připojili. Po skácení a rozřezání pátého stromu, který po poryvu větru zůstal viset
v korunách stromů na protější straně silnice, hasiči douklidili vozovku od zbytků po řezání a umožnili
autobusu i dalším vozidlům projet po silnici oběma směry. Poté se vrátili zpět na své základny. Ti roztočtí
ale ne na dlouho. Nestačili ani zavřít vrata u zbrojnice, když je KOPIS požádalo o pomoc s dalším
stromem, který se tentokrát zřítil do silnice z Křivoklátu směrem na Písky. Tentokrát už sami košatý listnáč
rozřezali a odstranili mimo komunikaci. Poté se opět vrátili na svou základnu.
Až po téměř šesti týdnech, v posledním březnovém podvečeru, KOPIS v Kladně vyslal roztocké
hasiče k další mimořádné události. Tentokrát se jednalo o požár lesního porostu, který se dal k poměrně
suchému počasí předpokládat. Ale nejednalo se o úplně běžný lesní požár už podle toho, že vyslalo
operační středisko jen roztocké. Podle informací vytěžených z oznamovatelky události mělo jít o

neuhašené pálení klestí těsně před vrcholem kopce směrem k Leontýnu. A tato skutečnost se po příjezdu na
místo potvrdila. Tři ohniště o rozměrech cca 5 x 5 metrů hasiči vysokotlakým proudem a ručními
hasebními prostředky postupně zlikvidovali a vrátili se zpět na základnu. Na další zásah čekali jen necelé
čtyři dny. V sobotu odpoledne 4. dubna byli roztočtí hasiči a záchranáři společně s berounskými hasiči a
záchranáři posláni, za podpory Letecké záchranné služby PČR Praha, k dopravní nehodě osobního vozidla
u kapličky na Leontýně. Tentokrát naopak vyhodnotilo operační středisko situaci jako vážnou a zvedlo
tzv., co mohlo. Kromě uvedených složek IZS na místo dorazili policisté Prvosledové hlídky z Rakovníka.
Při příjezdu roztockých hasičů už obě údajně zaklíněné osoby vyšetřovali ve svém vozidle roztočtí
záchranáři a nad nehodou tedy už zbytečně kroužil vrtulník letecké záchranné služby. Pro hasiče zbylo jen
provedení protipožárních opatření a řízení provozu na celkem frekventované silnici. Po příjezdu
profesionálních hasičů z Berouna byl vrtulník odvolán a z bezpečnostních důvodů ochrany proti koronaviru
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i většina roztockých hasičů. Zůstali jen dva pro řízení provozu. I ti se po vyšetření nehody dopravní policií
vrátili do místní zbrojnice.
O zatím poslední výzvu pro roztocké hasiče se o nedělním svátečním ránu postaraly svou nedbalostí
obyvatelky rekreačního objektu v Račicích. Zřejmě od špatně uhašeného nedopalku vzplála pod
přístřeškem u objektu složeného ze stavebních buněk sedačka, ze které se plameny rozšířily na přístřešek a
poté i na jednu z buněk. Její obyvatelky naštěstí vzbudilo teplo a velké světlo a stačili před ohněm včas
utéct. Dorazivší roztočtí hasiči a vzápětí i jejich berounští kolegové si ale s požárem poměrně rychle
poradili, takže se nestihl rozšířit na přilehlé další dvě buňky a ani do vedlejšího zemědělského areálu
s technikou. I avizované tlakové lahve s propan-butanem se naštěstí nacházely v požárem nezasažené části
rekreačního objektu. Včasným odhalením požáru ještě za tmy a rychlým zásahem tedy nevznikly ani velké
škody.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ:
Masopust
V rámci regionálního Masopustu se roztočtí hasiči a hasičky letos do jeho programu také aktivně
zapojili scénkou na hasičské téma a kde jinde než u hasičské zbrojnice. Ač únorovému odpoledni vládly
zima a silný vítr, neodradily naše hasiče od koupele ve vyčištěném rybníku ani od hrátek s ohněm.
Všechno nakonec dobře dopadlo, scénka se snad divákům líbila a nikdo z aktivně zapojených jí tzv.
neodstonal.
Čarodějnice
Normálně bych na tomto místě zval všechny naše spoluobčany i obyvatele okolních obcí k účasti na
tradičním Pálení čarodějnic konané tradičně poslední dubnový večer na louce nad vodojemem v Roztokách
a pořádané roztockými hasiči. Letos, po dvaceti letech poprvé, jej hasiči z důvodu pandemie nepořádají,
resp. ani nemohou. Snad to tedy vyjde příští rok….
za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný
…………………………………………………………………………………………………………………

ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ U EREMITA
Po velmi mírné letošní zimě se zase začínají louky zelenat. Cestička pro pěší vedoucí od starého mostu až
k jezu a dále kolem restaurací U Jezzu a Ludmila nyní pokračuje podél řeky pod skálou U Anděla až ke
stezce U Eremita. Zde bylo přes zimní období prostranství srovnáno a upraveno.
V letošním roce se uvažuje o vyčlenění některých travnatých ploch pro tzv. květné louky. Prostor nebude
sekán ani nijak upravován, ponechá se volnému růstu trávy a snad i květin.
Lenka Peterková
…………………………………………………………………………………………………………………

KNIHOVNA OPĚT OTEVŘENA
V úterý 28. 4. se v omezeném režimu opět otevřela místní knihovna. Zakrytí obličeje
rouškou je pro každého návštěvníka povinné. Stejně tak dezinfekce rukou, kterou
provede každý před vstupem do půjčovny. Dezinfekce je připravena u vstupu. Vstup
do knihovny bude z důvodu ochrany zdraví omezen na dobu nezbytně nutnou. Proto žádáme návštěvníky,
aby výběr knihy provedli v co nejkratším čase. Není možné využívat studovnu ani internet.
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Obec Roztoky pro občany obce opět bude organizovat SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU.
Kontejner bude jako obvykle přistaven u kotelny o víkendu 16.-17.5.2020. Žádáme občany, aby do
kontejneru neodkládali nebezpečný odpad jako barvy, rozpouštědla, zářivky apod. Též žádáme, aby byl
odpad do kontejneru vkládán tak, aby se ho vešlo co nejvíce!
Na Karlově kontejner přistaven nebude. Zájemci o odvoz velkoobjemového odpadu z Karlova se mohou
nahlásit do čtvrtka 14. 5. 2020 na tel. obecního úřadu 313 558 113. Pracovník obce v pátek 15. 5. 2020
přijede na Karlov a za přítomnosti zájemce převezme a naloží velkoobjemový odpad v čase mezi 13:00 –
13:30 hod.
Předběžný termín pro SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU je stanoven na sobotu 16. 5. 2020 se uskuteční
v naší obci svoz nebezpečného odpadu. Sběrný vůz bude přistaven u sběrného dvora (za prodejnou COOP)
Čas bude upřesněn SMS zprávou a na stránkách obce. Občan je povinen v daném čase uložit odpad přímo
do přistaveného vozidla a neodkládat odpad v prostranství. Azbest nebude přijímán. Upozorňujeme
všechny občany, že v rámci odvozu nebezpečného odpadu nebudou přijímány ani pneumatiky
(nepřijímá je ani sběrný dvůr, zpětný odběr pneumatik zajišťují pneuservisy a odběrná místa).
Sběrný dvůr je k dispozici občanům každé úterý od 14:00 do 16:00 hod. a v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.
Rádi bychom poděkovali těm, kteří dobu dodržují. Bohužel jsou mezi námi ti, co neustále odkládají odpad
před vraty sběrného dvoru. Na jiném čase je možné se přímo domluvit se správcem, panem Vitoušem na
tel. čísle 606 831 321.
Nebezpečný odpad je:
ZNEČIŠTĚNÉ OBALY (od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.), ODPADNÍ BARVY
(zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů), ABSORPČNÍ ČINIDLA (čistící tkaniny, znečištěné
ochranné oděvy, rukavice a hadry), MOTOROVÉ A OSTATNÍ OLEJE, OLEJOVÉ FILTRY,
ELEKTROZAŘÍZENÍ (malé spotřebiče - vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky, TV,
monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače apod.; velké spotřebiče - pračky,
sušičky, myčky, mikrovlnky, sporáky; chladicí zařízení - chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky);
spotřebiče musí být kompletní, ZÁŘIVKY (trubicové, výbojky, úsporné /běžné, reflektorové a halogenové
žárovky nepatří do nebezpečného odpadu/), OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY
Za velkoobjemový odpad se považuje:
Nábytek (křesla, židle, skříně, válendy), podlahové krytiny (koberce, linolea), sanitární keramika
(umyvadla, vany, toalety), rámy oken a dveří, ostatní (lyže, kola, matrace).
Co nepatří mezi velkoobjemový odpad? O KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD NENÍ VHODNÉ
Odpad, který je možno standardně třídit do určených kontejnerů (papír, sklo, plasty, železo, tetra-pack),
tabulové sklo a zrcadla, chemikálie, stavební odpad, veškerý nebezpečný odpad (lednice, televizory,
počítačové monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, zbytky barev, zářivky…), kompostovatelný odpad
(tráva, listí), uhynulá domácí zvířata (ta patří do kafilrní stanice), běžný komunální odpad, stavební suť a
kameny…
Jak správně třídit odpad, který nepatří do popelnice?
Separovat bychom měli veškerý použitý materiál, ale barevné kontejnery všechno nepojmou. Jak třídit
kovy, vyřazenou elektroniku, textil nebo léky?
• Kovy odevzdejte ve výkupně, na vyhlášených svozech nebo sběrných dvorech
• Nefunkční elektrospotřebiče - odvezte na sběrný dvůr
• Staré oblečení - staré kusy vyčištěných oděvů složte do tašky a vložte do sběrného kontejneru
společnosti DIMATEX umístěného vedle sběrného dvoru za prodejnou Jednoty
• Staré léky vraťte do lékárny
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UZAVÍRKA VE ZBEČNĚ
V současné době probíhá úplná uzavírka silnice č. III/20112 v k.ú. Zbečno z důvodu výstavby kanalizace a
přípojek, včetně rekonstrukce vodovodu. Uzavírky budou probíhat ve třech etapách.
I. etapa úplné uzavírky silnice č. III/20112 proběhne od 14. 4. 2020 do 30. 6. 2020
II. etapa úplné uzavírky silnice č. II/201 bude v termínu od 30. 6. 2020 do 30. 9. 2020
III. etapa úplné uzavírky silnice č. II/201 se uskuteční v termínu od 30. 9. 2020 do 31. 10. 2020
Objízdná trasa I. etapy je vedena obousměrně pro veškerý provoz z obce Zbečno po silnici č. II/201 přes
Píska u Křivoklátu, Křivoklát, Roztoky s napojením na silnice č. II/236, dále s odbočením na silnici č.
III/23619 do obce Račice a zpět.
Objízdná trasa II. a III. etapy bude vedena přes obce Zbečno, Píska u Křivoklátu, Rynholec, Lány, Běleč,
Sýkořice a zpět.
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