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V

otace od obce
Obec Roztoky přijímá do konce října žádosti
o dotace z rozpočtu obce na rok 2021.
Formulář žádosti najdete na webových stránkách
obce. Žádosti je nutné doručit osobně nebo poštou
do pátku 30. 10. 2020.

olby
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky
se budou konat 2. a 3. října 2020. Volební okrsek
bude jeden, a to v místnosti školní družiny
v budově ZŠ Roztoky.
Voliči, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje
dostavit se do volební místnosti (NE z důvodu
karantény!), se mohou před zahájením voleb
přihlásit na obecním úřadu do pátku 2. 10. do
12:00 hod. Volební komise je navštíví v jejich
bydlišti.

bytování
V listopadu bude zahájena rekonstrukce
obecního úřadu. Zhotovitel stavby žádá
nabídky na ubytování pro dělníky, kteří budou na
rekonstrukci pracovat. Pro bližší informace volejte
paní starostce na tel. č. 778 546 438.

U

O

dpad
Od pátku 9. 10. 2020 do neděle 11. 10.
2020 proběhne sběr velkoobjemového
odpadu. V sobotu 10. října proběhne svoz
nebezpečného odpadu. Bližší informace na str. 6

oronavir v Roztokách
Počet nakažených a vyléčených občanů
koronavirem v obci Roztoky je k 30. září
1 nakažený, 2 vyléčení.

K

pozornění k odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů
Společnost ČEZ Distribuce, a.s., vyzývá
vlastníky dotčených pozemků k odstranění a
okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících
bezpečné a spolehlivé provozování zařízení
distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. Zásah je nutno provést do 15.
listopadu 2020. Bližší informace na stránkách
obce (elektronická úřední deska – ostatní
dokumenty).

U

ekonstrukce úřadu
V listopadu bude zahájena rekonstrukce
obecního úřadu. Stavba bude na 8 měsíců,
proto bude nově kancelář umístěna v budově
restaurace U KŘÍŽKU na adrese Roztoky č.p.1.
Telefonní kontakty zůstávají stejné.

R

osvícenská zábava
Na sobotu 17. 10. 2020 od 20 h je v Hotelu
Roztoky plánována posvícenská zábava.
K tanci a poslechu zahraje Kastelán. Cena
vstupného 120,- Kč. Tradiční pěkná hodinka
k posezení bude v pondělí 19. 10. 2020 od
9:00hod. V případě zrušení akce z důvodu
koronavirových opatření, bude informace
oznámena na stránkách obce.

P

ýlukový jízdní řád linky 555 od 1. 10.
2020
V souvislosti s uzavírkou komunikace II/201
dochází od 1.10. ke změně jízdního řádu linky
555.
Většina spojů je vedena v trase Kladno - Běleč Zbečno, vybrané spoje jsou ze zastávky Zbečno,
žel. st. prodlouženy přes Roztoky na Křivoklát.
Dále byly zavedeny spoje v trase Kladno - Lány Písky - Křivoklát - (Zbečno - Kladno) pro
zajištění návozu studentů.

V

rodejna COOP
Během října a listopadu proběhne rekonstrukce
prostor prodejny COOP a bude probíhat
náhradní prodej. V prosinci dojde k otevření nové
prodejny.

P

měna úředních hodin – místostarosta
Místostarosta obce Roztoky, pan Vostatek,
bude přítomen na úřadu každé pondělí od
15:00 do 17:00 hod.

Z

ašky na tříděný odpad
V kanceláři obecního úřadu jsou stále
k vyzvednutí tašky na tříděný odpad pro
domácnosti, které si je zatím nevyzvedly.

T
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V LÉTĚ POŘÁD V AKCI
POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:
Na lince 150:
Většina obyvatel naší republiky strávila období léta mimo jiné odpočinkem, a to ať už doma nebo
v zahraničí. Hasiči na tom byli podobně, ale navíc se i díky velkému pohybu osob zabývali poměrně
velkým
množstvím
tzv.
mimořádných
událostí, tedy zásahy.
Od červnového vydání
Roztockých
listů
k dnešnímu
dni
zasahovali
roztočtí
hasiči u celkem 28
takových
událostí,
z nichž se jednalo ve
čtyřech případech o
požáry v lesích a na
polích.
Nad
Pustovětami a také u
Zbečna
došlo
nedbalostí a hlavně nezodpovědností majitele blízké nemovitosti a návštěvníků lesa k požáru lesní
hrabanky, nad Hudlicemi a nad Novým Domem vzplálo obilí při jeho sklízení.
V tomto období, tedy od druhé poloviny června do současnosti, museli roztočtí společně se svými
profesionálními
kolegy
vyjet
šestkrát
k dopravním
nehodám osobních
vozidel, dodávek a
motocyklů. Ač to
na první pohled
někdy nevypadalo,
vesměs se naštěstí
jednalo
jen
o
„zmuchlané
plechy“, k vážným
zraněním při těchto
nehodách nedošlo.
Příčinou
byla
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většinou nepozornost nebo nepřizpůsobení rychlosti aktuálnímu stavu vozovky. Smutné je, že v polovině
uvedených šesti nehod pomohl navíc ke karambolu alkohol v krvi!
Dále, kromě jednoho nočního planého poplachu, kdy mělo hořet ve sběrném dvoře v Novém
Jáchymově, vyjížděli roztočtí hasiči sami nebo s kolegy k tzv. technickým pomocím. Mezi těmi převládaly
popadané nebo nebezpečně nakloněné stromy většinou na silnicích v okolí, někdy ohrožovaly nemovitosti
nebo po řece plující posádky lodí. Jejich pády zapříčinila většinou kombinace sucha a silnějšího větru a
stromy nebo silné větve dokázaly občas řidičům i hasičům při jejich odstraňování docela dost
zkomplikovat život.
Kromě zásahů se hasiči v létě věnovali údržbě jim svěřené techniky a technických prostředků, úklidu
ve zbrojnici a také povinnému školení a výcviku. V červenci si zopakovali teoreticky a poté i prakticky
taktické postupy při vyprošťování osob z havarovaných vozidel a poskytování první pomoci zraněným, na
konci srpna se zúčastnili výcviku práce na a v divoké vodě.

za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný

Foto: archiv JPO II a SDH Roztoky
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Začátek školního roku 2020/2021 v MŠ
Ve středu 2. září jsme v MŠ Roztoky slavnostně zahájili nový školní rok. Paní učitelky se dětem
představily, pro dobrou náladu jsme si společně zazpívali, a pak už se děti mohly těšit na pohádku hranou
paní učitelkami – letos „O perníkové chaloupce“. Zpočátku jsme ještě museli alternativně řešit stravování
dětí kvůli dokončování stavebních prací, ale nyní už vše funguje jak má a my si pochutnáváme na jídlech
připravených paní kuchařkami v nové kuchyni.
Krásné babí léto nás zvalo i do přírody. V půlce září už jsme věděli, že děti z modré třídy jsou
šikovní sportovci a mohli jsme se vypravit na výlet na Velkou Bukovou. Chodíme tam moc rádi, protože
se vždy vracíme s kupou nových zážitků. Viděli jsme hejno vlaštovek, které se chystaly k odletu do teplých
krajin a obdivovali jsme jejich obratnost při letu. Zamávali jsme jim a popřáli šťastnou cestu. Moc se nám
líbila malá prasátka se třemi malinkými selátky, která jsme nakrmili jablíčky. U kraviček a telátek jsme se
zdrželi nejdéle. Obdivovali jsme jejich dlouhé řasy, zkusili jsme si je pohladit, nabízeli jsme jim seno a
někdo byl hodně veselý z toho, že mu ta nejmenší telátka začala žužlat ruku. Ukázali jsme si ještě, jak se
čepuje mléko z mlékomatu a vydali jsme se na prohlídku zemědělských strojů. Viděli jsme kombajn,

nakladač, traktory při práci i stroj na přemísťování přivezeného sena. Našli jsme hromadu obilí a ještě větší
hromadu slámy. Byla až ke stropu obrovského skladu. Na kraji pole jsme se podívali na balíky slámy, které
trošku vypadaly jako pyramida. Cestu tam i zpátky jsme zvládli pěšky, za což si malí turisté zasloužili
velkou pochvalu. Ve školce jsme si další den namalovali pěkné obrázky plné zážitků z výletu.
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S létem jsme se letos rozloučili námořnickým dnem. Vlaštovičky doletěly šťastně až do Afriky a
tam viděly velké lodě plné námořníků. Tak jsme si na námořníky zahráli i ve školce. Děti přišly většinou
v pruhovaných oblečcích, některé vybaveny ještě loděmi, rybami, knížkami a dalšími doplňky. Třída se
proměnila v moře, po kterém
pluly
lodě (dokonce i
ponorky) a kde žilo plno
rybiček. Námořníci se učili
orientovat v mapách i na
globusu, užili si taneční
námořnickou
rozcvičku,
procvičili
si
ruku
dokreslováním vlnek, počítali
a porovnávali ryby i lodě,
naučili
se
básničku
o
námořnících, při plavání
v moři museli dávat pozor na
žraloka a dokonce, když
dopluli do Afriky, potkali tam
černošku, která se s nimi
skamarádila a společně si
zatancovali černošský tanec a
zabubnovali na djembe. Ale protože námořníci nemohli v Africe zůstat až do jara jako vlaštovky, museli se
s novou kamarádkou rozloučit a po najití ukrytého pokladu se zase vrátit domů. Však už se na ně maminky
určitě těšily. A oni na maminky také.
Akce pro děti i rodiče v MŠ budou muset být letos trochu omezené, ale budeme se snažit, aby děti nepřišly
o společné zážitky a nové zajímavé zkušenosti.

G.T.

Foto: archiv školky
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KDO MŮŽE ZA KŮROVCE?
Během letošní dovolené jsme navštívili Turistické centrum Českého Švýcarska v Krásné Lípě. Zaujala nás
velmi vydařená brožura Zážitky v Českosaském Švýcarsku, dostupná elektronicky zde:
https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/informace/novinky/nove-vydani-zazitky-v-ceskosaskem-svycarsku2019-2020
Je v ní výborný článek o kůrovci. Jedná se dnes již bohužel o značně zpolitizované a nepřehledné téma.
Snad těch pár řádků napomůže čtivou formou vyvrátit některé mýty. Spíše než vinit kůrovce, je zapotřebí
přehodnotit způsob hospodaření v našich lesích, abychom předešli podobným problémům v budoucnu.
Mimochodem, pokud rádi zkoušíte různá piva, tak hned vedle zmíněného centra pro návštěvníky je pivovar
Falkenštejn, který stojí za návštěvu. Můj tip je lehké pivo na léto Svižnej Emil, pojmenovaný po
legendárním Emilu Zátopkovi. Nyní ale zpět ke kůrovci. S laskavým souhlasem vydavatele je níže kopie
článku:
Dovolte, abych se představil. Mé jméno je lýkožrout smrkový, ale nikdo mi už dlouhá léta neřekne jinak
než kůrovec. Žiju v evropských
lesích už tisíce let, ale takovou
legraci jako vloni, tak to jsem ještě
nezažil. Lidi, vy jste tak zábavná
forma života, fakt… Co já o sobě
poslední léta všechno slyšel…
Nejnovější hit je, že národní parky
a konkrétně třeba NP České
Švýcarsko, můžou za rozšíření mé
populace. Koho taková pitomost
napadne, to mi tedy řekněte!
Myslím, že by bylo načase, abych
se do těch lidských debat vložil i já
a uvedl to na pravou míru.
Lýkožrout smrkový (laicky se mu říká kůrovec), vědecké jméno: Ips typographus

Od mnišky k vichřicím a vedrům
Já jsem prosím celkem mírumilovný a dá se se mnou docela dobře
vyjít. Zdravý smrk v mírném klimatu se mi povětšinou ubrání. Jsou ale
roky, kdy – a to nezastírám – mě to popadne a já žeru jak nezavřený.
To pěkně prosím úplně stačí, když lesem proletí dvě tři vichřice a
nechají vyvrácené a zlámané stromy. A když se k tomu ještě přidá
počasí, jaké bylo tuhle, tak to mě nikdo neudrží. Hele – od dubna
třicetistupňová vedra, sucho až do konce podzimu… Já stihnul za rok
vyvést hnedle tři generace! A všichni žrali, co to šlo. V podstatě
výhradně smrky, ty nám prostě chutnají. A vy prej, že národní park…
Víte, co oni proti nám všechno dělají? Před dvaceti lety, když národní
park České Švýcarsko vznikl, byli všichni celí pryč z unikátní krajiny
pískovcových Národní park Národní park skal a výjimečných biotopů.
Jen některým ale došlo, že lesy, které tu jsou, jsou něco jako časovaná
bomba. Když se totiž zhruba před sto lety přemnožila kolegyně bekyně
mniška, odumřely stromy na obrovských plochách a musely se
vykácet. Kdybyste viděli, jak to vypadalo třeba kolem Gabrieliny
stezky! Tam nezůstal jediný strom, jen holé skály. No, a lidi se tehdy
Typické požerky lýkožrouta smrkového
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rozhodli, k naší velké radosti samozřejmě, že vysázejí stromy nové – a to sice smrky, které sem ovšem
původně vůbec nepatřily, ty rostly jen v hlubokých roklích. Takže tu teď, po sto letech, vesele rostou
nekonečné zástupy smrků, které jsou ještě ke všemu všechny stejně staré. Stejnověké monokultury tomu
říkají ti ustaraní strážci národního parku. A to je pro nás prostě ráj! To my jednoduše žerem! Lidi z
národního parku dělali, co mohli. Za dvacet let nevysadili jediný smrk, naopak je káceli, prosvětlovali les,
vysazovali původní dřeviny, hlavně jedle bělokoré a buky, snažili se krajině vrátit původní podobu – a taky
se jim to na zhruba čtvrtině rozlohy parku podařilo! No, a celou tu dobu se děsili, že přijde rok, jako byl
ten, co mu říkáte 2018. Kdoví, možná kdyby nepřišlo vedro ruku v ruce s vichřicemi, třeba by to stihli za
nějakých dalších čtyřicet padesát let dokončit. Ale – nestihli! A z toho já mám, račte prominout,
mimořádnou radost!
Život si vždycky najde cestu
Je mi jich skoro až líto, ale to víte, nakrmit rodinu je hlavní. Jim teď nezbude než kácet – hlavně na
hranicích parku, tam, kde lesy přecházejí do lesů obecních a státních, abych se co nejméně šířil, a taky
kolem turistických cest, aby odumírající stromy nepadaly lidem na hlavy. V první zóně se kácet nebude,
jednak to zákon zakazuje a potom – ono by to stejně k ničemu nebylo. Suché stromy nás totiž už
nezajímají. My se odstěhujeme a ony odumřou. Jo, to mě taky baví, jak si vy lidi myslíte, že když je někde
spousta suchých stromů, tak že tam je mrtvo. Kdybyste byli velcí jako já, viděli byste ten cvrkot dole –
hmyzáci, rostliny, houby, semena... Tak třeba houby – ty jsou vždycky všude první, vážně. Když tehdy
shořel skoro celý les na Havraním vrchu u Jetřichovic, lomili lidi rukama a že se to jako má vykácet. No to
by tomu dali! Každý sebemenší deštík by spláchnul další a další hlínu a oni by nakonec museli dělat
terásky a tahat tam hlínu v nůších jako zastara. Nakonec se to nechalo bez zásahu a pod požářištěm se
rozjel úplně přirozený proces. A jděte se tam teď, třináct let po požáru, podívat! Už tři týdny po požáru tam
byly první houby a do tří měsíců se jich tu roztahovalo
na třináct druhů. Pak přišly mechy a kapradiny, keře i
stromy – břízy, osiky, buky, javory, borovice, vrátily
se květiny – náprstník, starček, pampeliška, začal růst
vřes, borůvky. A živo jak tu je! Kdepak, život si
vždycky najde cestu. Tedy, ne že by to kácení nemělo
i některé výhody – vzniknou třeba úplně nové
výhledy. A na ty si vy náramně potrpíte, myslím
hlavně vás, co nosíte baťůžky a hledáte barevné pruhy
na kmenech stromů, abyste věděli, kudy jít, jak jsem
pochopil. Tak třeba ze silnice, která vede z Hřenska
na Mezní Louku, je v jednom místě najednou vidět na
Pravčickou bránu! Nemyslete, já při obědě pod kůrou
leccos zaslechnu, oni lidi jsou náramně užvanění. Tak
než zase povedete učené disputace nebo naopak
vášnivé hospodské debaty o tom, kdo za co může,
zajděte na kus řeči do lesa. Nemějte pocit, že bez vás
by to nešlo. Šlo, tím si buďte jisti.
Trochu víc pokory, lidi.
Váš kůrovec.
Obr. Lýkoržrout smrkový

PS: Pokud máte nějaký námět na další článek z naší přírody, napište mi na adresu krasojízda@seznam.cz.
Petr Hájek, Chaloupky
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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 10. 10. - 11. 10. 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 8. 10. 2020 na tel. obecního úřadu 313 558 113. Pracovník obce v pátek 9. 10. 2020
přijede na Karlov a za přítomnosti zájemce převezme velkoobjemový odpad v čase mezi 13:00 – 13:30
hod.
Termín pro SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU je stanoven na sobotu 10. 10. 2020. Sběrný vůz bude
přistaven u sběrného dvora (za prodejnou COOP) v čase od 12:00h do 12:30h. Na Karlově bude vůz
přistaven od 12:45h 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.
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 kafilerní 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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JAK VOLIT?
JAK VOLIT? VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A 1/3 SENÁTU 2020
OBECNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ BĚHEM VOLEB: DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A 1/3

SENÁTU 2020

Mějte zakrytá ústa a nos
Roušku sundejte pouze na vyzvání volební
komise z důvodu ztotožnění.

Při vstupu do volební místnosti použijte dezinfekci na ruce
Prostory volební místnosti jsou pravidelně dezinfikovány.

Udržujte rozestupy
Udržujte rozestupy mezi Vámi, volební komisí a dalšími voliči.

Volíte v běžné volební místnosti jako obvykle.
Volíte ve dnech 2. a 3. října 2020, případně 9. nebo 10. října 2020 (pro 2. kolo voleb do Senátu).
Volba do přenosné volební schránky Pouze ze závažných důvodů (například úraz nebo dlouhodobá
nemoc), které Vám znemožňují navštívit volební místnost. Požádejte obecní úřad nebo volební komisi.

Zdroj:https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d
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FOTBALOVÉ OKÉNKO TJR
semifinále poháru
16.IX

Mšec - TJR

3:0

A-tým

Okresní přebor

29.VIII

TJR A - Lužná

2:2p

Číhař, Čermák Michal

05.IX

Lišany - TJR A

0:1

Číhař

12.IX

TJR A - Rynholec

2:1

Čermák Michal, Kaplan

19.IX

Jesenice - TJR A

1:2

Čermák Martin, Pudil

B-tým

Pralesní liga

30.VIII

Senomaty B - TJR B

2:1

Sklenička

06.IX

TJR B - Srbeč

5:1

Sklenička 2, Konopásek 2, Fikejz

13.IX

Panošák - TJR B

4:1

Fikejz

20.IX

TJR B - Kounov

4:3

Krátký 2, Bobo, Fikejz

St.žáci

Berounsko

05.IX

TJR - Hořovice B

5:4

Barčot M., Hošek, Šifner, Vápeník,
Novák Vašek

12.IX

TJR - Cembrit

-

odloženo na listopad

19.IX

Nižbor - TJR

1:5

Barčot M. 2, Novák Vašek 2,
Hendrych

St.přípravka

Rakovnicko

30.VIII

Čistá - TJR

12:4

06.IX

TJR - Mšec

12:2

12.IX

Hředle - TJR

7:4

Hamouz J. 2, Fráňa M., Brožek

20.9.

TJR - Chrášťany

3:11

Hamouz J. 2, Matějovský
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Hamouz J.2, Fráňa Martin, Hruška
Jenda
Hamouz J. 4, Hruška Jenda 3,
Matějovský 3, Fráňa Vojta 2
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