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Vyšlo 24. listopadu 2010
Foto na titulní straně:

Za strašidly v Mateřské škole
1. 11. 2010
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Moudr6 slova
„Není-li tu ta, kterou mám rád, tak mám rád tu, která tu je.“
Jan Werich

~

Z~st~ivte se ~ti a chv~H~
Všichni jsme hrozně uspěchaní. A večer
zjistíme, že jsme toho zase tak moc
nestihli. Frustrovaní zalehneme a usneme
spánkem spravedlivých. Přes SMS
si vyznáváme lásku, komunikujeme přes
chat a do oči si nemáme co říct. Trápí
nás účty, kariéra.
Ve schránkách se nám hromadí emaily,
protože nemáme čas odepsat. Na polici
se nám hromadí knihy, protože nemáme
čas číst, nevíme, jak voní příroda, protože
nemáme čas k ní přivonět! Do kdy to ale
vydržíme? Čím víc toho chceme stihnout,
tím méně toho stiháme. Alibisticky
to svádíme na dobu, ve které žijeme.
Neumíme se zastavit a uvědomit
si hodnotu věcí. Věnujeme velmi času
věcem, které si to nezaslouží. Nafotíme
spoustu fotografií, ale už si je ani
neprohlédneme. Vypálíme je na CD a tím
to končí. Počítače máme plné hudby,
na kterou nemáme čas, máme mrmžství
televizních kanálů, které ani nestačíme
všechny sledovat. Místo zábavy stres!
Stále kontrolujeme mobil, jestli nám
někdo nevolal, přestáváme si vážit
krásných věcí, kvůli kterým se vyplatí žít.
Zastavte se na chvíli a zamyslete se třeba
nad tím, jak jeden univerzitní profesor
poučoval názorně o životě své bývalé
studenty, kteří ho přišli navštívit. Během
odpoledne spolu diskutovali, ale zprvu
veselý rozhovor se pomalu změnil
ve stížnosti na zátěž v zaměstnání
i v životě.
Starý profesor nabídl všem kávu, odešel
do kuchyně a vrátil se s velkou
konvicí
kávy
a
tácem
plným
nejrůznějších šálků, bylo jich dokonce
víc, než studehtů: porcelánových,
plastikových, skleněných i křišt‘álových.

Některé vypadaly úplně obyčejně,
některé naopak velmi draze, jiné
výjimečně a originálně. Pan profesor své
bývalé žáky vybídl, aby si nalili kávu.
Když měli všichni studenti vybrané
hrnky s kávou ve svých rukách, profesor
jim řekl: „Jestli jste si všimli, vybrali jste
si ty nejhezčí a nejdražší hrnky a ty
obyčejnější jste nechali na tácku. I když
je samozřejmě přirozené, že pro sebe
chcete jen to nejlepší, je to hlavní příčina
vašich problémů i vašeho stresu. Vždyt‘
to, co jste ve skutečnosti opravdu chtěli,
byla káva, ne hrníček,~ ale podvědomě
jste sáhli po těch nejlepších a dokonce
jste se i podívali, jaké hrníčky si vybrali
ti ostatní.
Přemýšlejte o tom: život je jako káva,
a zaměstnání, peníze a
společenské
postavení jsou hrníčky. Jsou to jen
nástroje, které kvalitu života nemění.
Občas, když se zaměříme na hrníček,
zapomínáme si vychutnat kávu, kterou
v něm máme... Nenechte hrníčky, aby
řídily váš život, ale soustřed‘te se raději
hlavně na tu kávu...‘
Moje teta má 87 roků. V životě nebyla
v zahraničí, nemá mobil, poslouchá jednu
stanici na svém starém rádiu. A přitom
si myslí, jaký krásný život prožila.
S úsměvem vzpomíná, těší se z pěkného
dne, z vůně dřeva, ze svých vnoučat. Zila
těžký život, ale váží si ho!
To my dnes neznáme. A tak máme
infarkty, rakovinu, deprese. A možná
by stačilo jen zpomalit! Tvrzení, že se to
nedá,
neobstojí.
Zkusme
vypnout
mobily, počítače a porozprávět si, třeba
v tom čase předvánočním a vánočním.
Zpomalte...žijete jen jednou...a velmi
krátce!
-hk

K Ř Í Ž O V K Y + HÁDANKY + SUDOKU1
Přijde babka po dlouhé době k lékaři a doktor sejí ptá: „Tak co babí,
jste u nás tak dlouho nebyla?“
„Já jsem byla viz, tajenka... ‚pane doktore...“

VODOROVNĚ
A. Dívčí hračka, vodní proud
B. Osobní zájmeno, práškový nápoj,
vlastní
C. předložka, ruský správní orgán,
jezdecká překážka
D. informace, opak příletů
E. rusky souhlas, dívčí jméno, římsky
5
F. sekret, chem. zn. dusíku, druh
obytných domů
G. opak drahé, zvyk
H. vysoký úředník, býva~á SPZ
Litoměřic, svatební květina
I. tropické ovoce, psovitá šelma
J. část opery, dravec, název
obchodního domu

SVISLE
1. pravoslavný kněz, končetina, nalézá
2. kladná elektroda, okraj oděvu,
plošná míra
3. dobročinná
organizace,
plésti
věneček
4. pštros, zájmeno, národní rezervace,
francouzsky člen
5. tajenka, porost stromů
6. opak záporu, elektrická částice,
předložka
7. korálový útes, naříká, fotbalový
prvek
8. pohyby organismů, lahodný nápoj,
hovorový souhlas
9. upravovaly smetáčkem, tenisový
úder
lO.vozíky, oslovovat ve 2. os. mn. čísla

POMŮCKY: OXER, OBI, TAXE, LE
-os15
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~NEHÁDEJTE, PŘEMÝŠLEJTE!
LISTOPA~m.~~~

První sníh
Martin veze první vločku
ajá mám chuť na vánočku.
Pošeptej mi, snížku náš:
už k námjede Mikuláš?

SUDOKU
63
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Když dopíšeš písmena podle souřadnic, vyjde ti vyluštění hádanky č. 3
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3, Hádej, hádej hadači....
Po obloze sviští,
tiše pohvizduje.
Plné hrstí listí
kolem rozhazuje.
14
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Podzim
Sluníčko už vystýlá si
někde teplý pelíšek.
Zlaté listí, zlaté vlasy,
z vloček hebký kožíšek.
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‚

Nastaly nám těžké časy,
náledí se k zimě hlásí.
Nohy jezdí po chodníku,
kdo nespadne, ten má kliku.

E2

B6

Předsedající

seznámila

přítomné

ápis z
ustavujícího
zasedání
Zastupitelstva
obce
Roztoky
konaného dne 8. 11. 2010
Přítomno: 9 členů zastupitelstva a 15
občanů

návrhem
programu
v souladu
s pozvánkou
předanou
členům
zastupitelstva a v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce. Návrh byl
přijat bez připomínek. Před hlasováním

Předsedající schůze Mgr. Zd. Janečková
konstatovala, že zasedání bylo řádně
svoláno, dále konstatovala, že přítomno
je 9 členů zastupitelstva (z celkového
počtu všech 9 členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Předsedající vyzvala přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před
složením slibu předsedající upozornila
přítomné
členy
zastupitelstva,
že odmítnutí složit slib nebo složení slibu
s výhradou má za následek zánik mandátu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající
přečetla slib stanovený zákonem o obcích:
„Slibuji věrnost Ceské republice. Slibuji
na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce a jejích občanů a řídit se Ustavou
a zákony Ceské republiky“ a jmenovitě
vyzvala přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připraveném
archu. Sama předsedající pak složila slib
do rukou nejstaršího člena zastupitelstva
pana Antonína Ježka. Zádný člen
zastupitelstva neodmítl složit slib ani
nesložil slib s výhradou.
Předsedající navrhla určit ověřovateli
zápisu pana Antonína Ježka a pana
Romana Texla a zapisovatelkou paní
ing. Martinu Krumniklovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roztoky určuje
ověřovatele zápisu pana Antonína Ježka

dala předsedající opět možnost vyjádřit
se přítomným občanům.
Návrh byl přijat bez připomínek.

Romana Texla a zapisovatelkou paní
ing. kfartinu Krumniklovou.

Výsledek hlasování:
Pro 8 Proti O Zdrželi se 1

Program ustavujícího zasedání:
I. Volba starosty a místostarosty
• určení počtu místostarostů
• určení, které funkce budou členové
zastupitelstva
vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění
• určení způsobu volby starosty
a místostarosty
• volba starosty
• volba místostarosty
II. Zřízení finančního a kontrolního
výboru
• určení počtu členů finančního
a kontrolního výboru
• volba předsedy finančního výboru
• volba předsedy kontrolního výboru
• volba členů finančního výboru
• volba členů kontrolního výboru
III. Rozhodnutí o odměnách za výkon
funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
IV.
Diskuse
Program byl schválen 9 hlasy pro.
Volba starosty a místostarosty, určení
počtu místostarostů:
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo
volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné
návrhy nebyly vzneseny, proto bylo
o tomto
návrhu
hlasováno.
Před
hlasováním
byla
dána
možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své
stanovisko.
Zádné
stanovisko
vzneseno nebylo.
3

‚Vávrh uslieseni:
Zosiiipitelstvo obce Ro~tvkj‘ schválilo
~voleoí jednoho místosta,‘ostr.

Výsledek hlasování:
Pro 9 Proti O Zdrželi se O

Určeni, které funkce hudou členové
zastupitelstva
vykonávat
jako
dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhla, aby l~inkce
starosty obce byla vykonávána jako
uvolněná. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ro7tok~‘ t‘ souladu
s ~ 84 oo~W. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výko,, funkce siur0~tj‘ lnid«
člt‘ii zastupitelstva iilouliodohi~ i, volněn.

Výsledek hlasováni:
Pro 9 Proti O Zdrželi se (1
Určeni
způsobu
volby
starosty
a místostarosty:
Předsedající konstatovala, že nestatioví~lí
zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty
veřcjnč
hlasováním.
Změnu způsobu hlasování musí schválit
zastupitelstvo. Předsedající vyzvala členy
zastupitelstva
k přednesení
návrhŮ
na
změnu
způsobu
hlasování.
Pan Jaroslav Fikejz podal návrh ria zmčnu
způsobu h lasovÚni tbruriou tajné volby.
Pro návrh usnescní~ aby zastupitelstvo
obec schválilo tajný způsob volby starosty
a místostarosty se vyjádřili „pro“ pouze 3
zastupitelé. Proto tento návrh nebyl
schválen a proto následně hlasování
probíhalo veřejné. Předsedající dále
upozornila, že nejdříve bude volen starosta
ii po jeho zvolení. případně po nezvoleni
bude přistoupeno k volbě místostarosty.
Navrhování kandidátů
na funkci
starosty a volba starosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva
k podávání návrhu na funkci starosty
a v návaznosti na to, jak předsedající.
navrhla zvolit do funkce starosty

ing. Vladi míra Melče se zdůvodněním.
že jasně vítěznou volební stranou se stalo
Sdruženi nezávislých kandidátů obec
Roztoky s absolutně nejvyšším počtem
hlasů. konkrétně 2145 hlasů II
ing. Vladimir Melč obdržel v rámci této
volební
strany
i
v rámci
všech
kandidujících do zastupitelstva obce
nejvyšší počet hlasů, celkem 344. Před
hlasováním
byla
dána
možnost
zastupitelům i přítomným občanŮm sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usneseni:
Zustupiíelsn‘o obce Roztoicv volí starostou

Kalendáf kulturních akcí
Křivoklátští Hudci
So27. II., 17.00 hod.
Pú 3.12., l8.30 hod.So 4. 12., 16.00 hod. Ne 5.
St 8.
Sa 18.
Ne 19.

12.,
12.,
12.,
l2.,

14.00 hod. 17.00 hod. 17.00 hod.
14.00 hod. -

Skryje kostel sv. Archanděla Michaela
Bratronicc kostel sv, Všech svatých
Panoší Ujczd kostel Nanebevz. P. Marie I 8.00 hod., Slahcc
kostel sv, Mikuláše
Zbečno l-larnousů v statek
Rakovník muzeum „Vánočky“ ~ křest CD
Rousínov kostel Narození Panny Marie
Zbečno Hanmousův statek
Změaa programti vyhrazena

pana ing. Vladimira Melče

Výsledek hlasování:
Pro 8 Proti O Zdrželi se 1
Po zvolení starosty převzal starosta řízení
zasedáni (dále veden jako „předsedající“)
a poděkoval za projevenóu důvěru všem
zastupitelům a paní Mgr. Zdeně Janečkové
za dosavadní řízení ustavujícího zasedáni.
Navrhování kandidátů na fuuk~i
místostarosty n volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání
návrhů
na
funkci
mistostarosty. člen zastupitelstva pan
Roman Tcxl podal návrh zvolit do funkce
místostarosty pana Jaroslava Fikejze, pan
Jaroslav
Fikejz uplatnil protinávrh
na zvolení pana Romana Tesla a paní
Mgr. Zdena Janečková uplatnila další
protinávrh na pana Františka Mužika. Před
hlasováním
byla
dána
možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Tuto možnost využila
přítomná občanka paní ing. Lenka
Peterková, která uplatnila požadavek, aby
byl místostarostou zvolen zástupce
zjiných kandidujících stran, než z které
byl zvolen starosta. K tomuto návrhu
se vyjádřil další přítomný občan pan
PhDr. i‘omáš Bednařík. který sdělil,
že post starosty a místostarosty běžně
obsazují kandidiuti vítězné volební strany
a kandidátům ostatních volebních stran
se umožňuje zauinlout posty ve výhorech
obce, zejména pak v kontrolnírn výhoru.

~ Plovoucí naděje

:
:
:
:

Čtvrtek 23, 12. 2010
od 16.00 bod.
Roztoly ti jezu

:
S
S
S
S
*
S
S

Plovoucí naděje
‚

.

~ ‚

S
S

S S

NEDĚLE
28. 11.
Sál Kultiiriujho centra Rakovník
18.00 - 22.00 h
AFRO - KARIBSKÝ VEČERY RAKOVNÍKU
Od Afriky přes Latinskou Ameriku do Čech. Večer plný tance a zábavy.
Slosovatelné vstupenky. Pořádá Kulturní centrum Rakovník spolu se studiem Harmonie
Rakovník.
Kč 50.PONDĚLÍ 29. 11.
Tylovo divadlo Rakovník
19.00 h
ANOLISOVĚ
Zajímavostí o malých ještěrech leguíincichz tropické Ameriky bude přístupnou formou
vyprávět a diapozitivy promítat Pavel NOVAK.
Kč 50..
DALŠÍ POŘADY KUL‘J‘URNÍJ{O CENTRA:

Srdečně vás zveme iia 16. ročník
urnaje ve voleném mniiáši
Memoriál Aleše Budky,

který se bude konat v sobotu 27. 11.2010
od 16 hodin v Hotelu Roztoky.
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Z NABÍDKY VZPOM:tNEK

MDZ není MDŽ

Z

naše starší
generace
mají dosud
vejména
živé paměti
tak zvaný
mezinárodní
den
žen, tedy MDZ. Ten byl u nás kdysi oficiálně
zaveden a tak, jako se na fotbalová utkáni
nalepují naprosto nesportovním způsobem
hordy jakoby fanoušků, i na tom MDŽ
se přiživovala
individua
mající
blíž
k příležitosti popíjeť, než ke galantnímu vztahu
k těm oslavovaným.
Ovšem já se chci dnes zastavit u zkratky MDZ.
Vztahuje se ke 4. říjnu a znamená: co?
Mezinárodní den zvířat! Tedy žádný důvod
k pompézním
oslavám.
Vždyť
ani
do podvědomí širší veřejnosti tato tři písmena
nepronikla. A přece jest svět zvířat něčím tak
prostupujícím náš lidský úděl, že si svou
existenci bez něj nedovedeme ani představit:
Již archeologická naleziště ukazují, jaká zvířata
naši dávní předci lovili, jakých zvířecích částí
(zuby, drápy, šlachy, kosti, kůže) používali
k výrobě zbraní, oděvů i kulturních potřeb,
která zvířata se stala inspirací pro modelovací
či malířské vyžití. A kolik historických erbů
(včetně našeho královského lva) se pyšní
uměleckým ztvárněním zvířecích postav nebo
alespoň jejich ušlechtilých hlav, kolik českých
hradů, měst a obcí nese ve svém názvu
charakteristiku danou výskytem živočichů
(Včelná, Sokolov, Rakovník, Brtnice, Vlčí,
Husinec, Kačina, Zubří, Kozel, Veveří atd.),
kolik příjmení v našich zemích bylo odvozeno
od domácích či divokých zvířat (Zajíc,
Hrdlička, Kavka, Králíček, Havránek, Zežulka,
Vlk a další).
Ale pozastavme se u praktické stránky věci:
Svou lidskou existenci si člověk nemohl opírat
o hrozivé tesáky, vražedné drápy ani
o mohutné svalstvo. Ne! Své postavení jsme
si vybudovali na uplatňování duševních
schopností, jež nám umožnily kromě
zmocňování se výživné kořisti i podrobení
si divokých zvířat, využití jejich služeb a (Jak
ubíhala staletí i tisíciletí) chovatelským úsilím
učiniti z nich zvířata domácí, zvířata
s vlastnostmi
ještě
lépe
využitelnými
člověkem, než byly vlastnosti jejich původních
předků.

On totiž člověk, stejně jako měl touhu
zmocňovat se zvířat za účelem bezprostředního
získávání masa, kožešin a dalších použitelných
části jejich těl, má zřejmě odpradávna
i vrozenou touhu zmocňovat se zvířecích
mlád‘at a pokusit se vypiplat si z nich důvěřivé
přátele. Tam pak, kde se to zdařilo, došlo
nakonec i k chovu těchto ochočených tvoru
a o původně dětskou zábavu se záhy začali
zajímat i dospělí. Tato již uvědomělá činnost
nese název domestikace a využívá vrozených
zdomácnělých zvířat, při čemž ty, které jsou
pro člověka obzvláště výhodné, se snaží dále
rozvíjet. Tak vznikl pes domácí, skutečný přítel
a pomocník člověka, kterého se nám
do současnosti
podařilo
rozrůznit
co do vzhledu i vlastností natolik, že mnohá
jeho plemena se dnes již vzžjemně liší více, než
leckteré druhy zvířat v přírodě. A nejen to: jako
člověk postupně měnil v procesu chovatelství
(u psů mluvíme o kynologii) plemena tak, jak
se to jemu právě hodilo, změnili zase psi
zpětným vlivem skladbu lidské společnosti tím,
že vznikali odborníci nejrůznějších specializací
(policejní psovodi, záchranáři, sportovní psáři
a další a další).
Vždyť bez eskymáckých psů by v mnoha
severských oblastech byl život tohoto lidského
etnika nemožný, bez jezdeckých koni by byl
svého času evropský člověk nedokázal zmocnit
se Ameriky, bez zdomácnění divokých jaků
by vysokohorské pláně Tibetu ziistaly pro
člověka neobyvatelnými, bez využití velbloudů
by celé rozsáhlé pustiny zůstávaly o mnoho set
let déle nepřekročitelnými, bez velkochovů
drůbeže, chovů vepřového dobytka a skotu
by nebylo lze uživit dnešní milionová
velkoměsta. Nebo jsou snad nejrůznější odvětví
jako vlnařský a hedvábnický průmysl,
mlékárenství a další dnes již nedomyslitelnými
součástmi soudobé civilizace stejně, jako
je rostlinná výroba nezanedbatelnou měrou
závislá na opylovací roli řady druhů hmyzu?
Ano, ten mezinárodní den zvířat je stejně
zasloužený, jako celá praktická ochrana přírody
včetně zřizování národních parků a podobně.
Dobromil

Líni

Tyto připomínky vzalo zastupitelstvo
na vědomi a následovalo hlasování
o posledním protinávrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obce
Roztoky
volí
místostarostou pana Františka Mužíka.
Výsledek hlasování:
Pro 5 Proti O Zdrželi se 4
Tímto
byl
pan
František Mužík
právoplatně zvolen místostarostou a proto
se o dalších protinávrzích již nehlasovalo.
Zřízení finančního a kontrolního
výboru
Předsedající
úvodem
tohoto
bodu
informoval o povinnosti zřídit finanční
a kontrolní výbor, nebot‘ funkční období
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo
spolu
se
zánikem
původního
zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet
členů výboru, který musí být lichý,
přičemž finanční a kontrolní výbor musí
mít nejméně tři členy. Členy výboru
mohou být členové zastupitelstva i jiné
osoby, pouze předsedou výboru může být
jen člen zastupitelstva.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo
zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemž každý z nich bude mít tři členy.
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním
byla
dána
možnost
zastupitelům
i přítomným
občanům
sdělit
své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roztoky zřizuje
Jbianční výbor a kontrolní výbor. Oba
výboiy budou tříčlenné.
Výsledek hlasování:
Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního
výboru.
Byly
podány
následující návrhy: člen zastupitelstva pan
ing. Karel Pavlíček navrhl zvolit
do funkce předsedy finančního výboru
pana Jaroslava Fikejze, pan František
Mužík uplatnil protinávrh zvolit předsedou
finančního výboru pana Antonína Ježka.

Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Nejprve
bylo
hlasováno
o posledním protinávrhu.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo
obce
Roztoky
volí
předsedou Jinančního výboru pana
Antonína Ježka.
Výsledek hlasování:
Pro 5 Proti O Zdrželi se 4
Tímto byl pan Antonín Ježek právoplatně
zvolen předsedou Finančního výbóru
a protQ již nebylo hlasováno o původně
navrženém kandidátu.
Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Člen zastupitelstva
pan ing. Karel Pavlíček navrhl zvolit
do funkce předsedy kontrolního výboru
pana Jaroslava Fikejze, pan František
Mužík uplatnil protinávrh zvolit předsedou
kontrolního výboru pana Romana Texla.
Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Zádné stanovisko sděleno
nebylo. Opět bylo n~prve hlasováno
o posledním protinávrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obce
Roztoky
volí
předsedou kontrolního výboru pana
Romana Texla
Výsledek hlasování:
Pro 6 Proti O Zdrželi se 3
Tímto byl pap Roman Texl právoplatně
zvolen předsedou Kontrolního výboru
a proto již nebylo hlasováno o původně
navrženém kandidátu.
Volba členů finančního a kontrolního
výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru a finančního výboru.
Člen
zastupitelstva pan Antonín Ježek navrhl
zvolit členy finančního výboru paní
Mgr. Zdenu
Janečkovou
a
paní
ing. Martinu Krumniklovou.
-*
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člen zastupitelstva pan ing. Karel Pavlíček
navrhl zvolil členy kontrolního výboru
pana Jaroslava Fikejze a sebe. S tímto
návrhem se pinč ztotožnil i pan starosta
a uvedl, že měl připraven stejný návrh,
Nd in,
Zastzq,itelslvo obce Roztoky voli Členj‘
„finančního výhoru paní ~i‘!g,~ Zde;zii
J((neČ1~OV(,u ‚ ~i paní ing.
Manuiiiii
Kru,,,niklovau.

%‘sledel hlasování:
Pro 7 Proti O Zdrželi se 2
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Roztoky voli členy
kw,trol.ního výhoru pana Jaroslava
Fikejze a jmu« ing. Karla Pavlíčka.
Výsledek hlasování:
Pro 9 Proti O Zdrželi se O

Starosta obce poblahopřál všem zvoleným
a popřál hodně zdaru při jejich práci. Dále
navrhl zastupitelstvu rozhodnout ještě
o výkonu funkce člena zastupitelstva.
de6novanou jako „zastupitel pověřený
zajištováníni ‘ obecních potřeb obyvatel
části obce Karlov“. Tento návrh odůvodnil
tím, že jediná kandidátka části obce
Karlov pani Pavla Jiráková nebyla
do zastupitelstva obec zvolena a že by
bylo velkou chybou nemít s touto Částí
naší obce adpovídajíei kontakt. Proto
předložil návrh, aby tuto funkci zastával
Člen zastupitelstva pan Milan Komenda.
Žádný ze zastupitelů ani přítomných
občanů neměl jiný návrh. resp. stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roztoky voli patia
lilii«,«,
Koni ei;du
zastupitelem
pověřenými, funlwi zaji.ut‘ování obecních
potřeb obyvatel části obce Karlov,
Výsledek hlasování:
Pro 9 Proti O Zdrželi se O

Rozhodnuti o odměnách za výkon
funkcí
neuvolněných
členů
zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným
členům zastupitelstva byla v souladu
se zákonem a nařízení vlády o odměnách
6

za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění, poskytována měsíční
odměna ve výší I .1 70,- Kč za výkon
funkce předsedy finančního i kontrolního
výboru a 480.— Kč za výkon funkce člena
íinančního i kontrolního výboru i za výkon
funkce zajišťování obecních potřeb
obyvatel části obce Karlov. a to ode dne
8.11.2010. Předsedající navrhl též měsíční
odměnu za výkon funkce místostarosty
obec ve výši 6.870,- Kč a to ode dne
8. II. 2010.
Členové
zastupitelstva
neuplatnili jiné návrhy a přítoniní občané
žádná stanoviska.
Návrh iisnesení.~
Zastimpitelstvo obce Roztoky i‘ souladu
s ~‘ 72 cm ‚~ 84 od‘~t. 2 písm. n) zákona
o obcích Stanoví odměnu za výkon
J~mn kec přettvedy iýbo~‘u zastupitelstva
ve výši 1.170,— KČ měsíČně, za výkon
funkce Člena vj~horu cm za ýkon ~mnkce
zajišt‘ováiii obecních potřeb obyvatel
části obec‘ Karlov mime,‘ ti ve výši
480,— KČ. Od,,,ě,ui hude poskytována ode
di;e zrohatí do Jíínkce předsedy mícho
Člena výhoru tj. 8. Ji .2010.
Výsledek hlasování:
Pro 9 Proti O Zdrželi se (I

ze stráně na protější stodolu a lampu
veřejného
osvětlení.
Po prořezáni
okolního porostu a vyvázání se podařilo
strom bez vedlejších škod skácet na
vozovku a uklidit ho.
školení a cvičení
30. září - Výcvik v plnění závěsného
Bambivaku pod vrtuliiíkem
ve spolupráci s profesionálními hasiči
z Rakovníka a dalšími 5ti jednotkami
okresu Rakovník si roztočtí hasiči již
potřetí zopakovalí plněni závěsného
Bambivaku pod vrtulníkem vodou. Tento
způsob hašení je využívám především při
lesních požárech v těžko dostupném
terénu, především lesů. Celodenní cvičení
s vrtulníkem Bell 412 Letecké záchranné
služby PČR Praha proběhlo v autoparku
areálu AČR v Rakovníku. Pětičlenná
družstva se střídala v plnění 800 I vaku
zavěšeného na 5 ni lanech pod vrtulníkem
dle
ínstrukcí
leteckého
instruktora
\‘. Richtera. Velitelé jednotek a družstev
si rovněž nacvičili komunikaci s piloty
vrtulníku při shozu vody na cíl.

Po několika vlastních zkušenostech
s touto činností mělo pro roztocké hasiče
cvičení velký význam, neboť v našem
kopcovitém
terénu
údolí
řeky
je pravděpodobnost opětovného využití
tohoto způsobu plnění poměrnč vysoká.
Ostatní činnost
16. záři
— Plnční
parní lokomotivy v Berouně
a Roztokách
- Dovoz vody clo studny na l..conlýnč

‘

18. října
Chaloupecká pěkná
—
již tradiční Chaloupeckou pěknou
hodinku pořadal sbor od 12.01) hodin opět
v hospodě „IJ Křížku“ v Chaloupkách.
I přes počáteční menši účast místních
občanů, chatařů i chalupářů se hospoda
v podvečerních hodinách naplnila a téměř
šedesátka hostů se za doprovodu huciehni
produkce p. Svítila dohře bavila. O fom
svědčila i výdrž valné většiny účastníku
až clo samotného závěru ve 22:00 hodin.
Kdo přišel, může ůspěch pěkné potvrdit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roztoky v souladu
s ‚~ 72 « ~ 84 odst. 2 jmisnl. n,t zákona
o obcích startoví odměnu za výkon Jim kec
rnistostaí‘oSt,y jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce re výši 6.870,— KČ
měsíčně. Odměna hude poskytová,ui ode
tište zvoleni do funkce rtlistosíarosty
t. 8. fl. 2010.
Výsledek hlasování:
Pro 8 Proti O Zdrželi se I
Diskuze
V ‚jej íin úvodu starosta obce podčkoval
za sebe í za ostatní zvolené zastupitele
občanům za udělené hlasy azárovců
je ujistil, že se všichni vynasnaží
nezklamat Jimi plojevenou důvěru.
Současně
poděkoval
i
samotným
za
zodpovčdnost
zastupitelům
-
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Požární jednotka obce
ANI NA PODZIM NEMAJÍ HASIČI KLID
r~a lince Í50
~ ~ářě
Teehnjek,j pomoc (15:42
16:27) okr. Rakovník k. ú. Vclkú Buková
vlivem podmáčeni se přes silnici III. tř.
v úseku Velká Buková Všetaty zřítil
přes silnici Strom. Při přÍjezdu
na místo byl již částečně odstraněn.
Jednotka
zbylé
části
rozřezal«
a uklidila vozovku.
15. ř~inď;
Technická pomoc (19: 18
19:35) okr. Rakovník. k. ú. Roztoky
na žádost občanky Roztok a po dohodě
s KOPlS v Kladně vyjela jednotka
na otevření
zabouchnutých
dveří
na sídlišti v Roztokách kde hrozilo
nebezpečí vzniku požáru. Pomoci
speciálního nář«dí provedla jednotka
otevřeni dveří.
3. listopada
Požár dř~v~ťi~ kůlny
(17:27
19:00) okr. Rakoviiik k. ú.
Křivoklát
v obci Křivoklát v mistni části Amalín
vznikl požár dřevěné kůlny

o rozměrech cca 4 x S ni. Jednotka pří
požáru dodávala hasebni vodu jednotce
z Křivoklátu a zajistila osvětlení místa
zásahu ve večerních hodinách Dř~vénaij
kůlnu se zachránit nepodařilo
3. listopadu
Technická pomoc (2t): 10
21:00) okr. Rakovník, k. ú. Roztoky
na žádost MO PČR vyjela jednotka
na sídliště v Roztokách za účelem
otevření bytu. kde hrozilo ohrožení
osob. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno. že byt je Uzamčený zevnitř
a klíče jsou v zámku, Za asistence
Policie ČR vyrazila jednotka dveře
a pomohla
lehce
zraněnému
vany.
nemohoucínitt občanovi z
Po příjezdu roztocké RZ!‘ ho předala
do její péče.
14. listopadu Technická pomoc (9:34
12:57) okr. Rakovtiík, k. ú. Roztoky
—
na žádost místního občana a po dohodě
s KOPlS v Kladně vyjela jednotka směrem
na Křivoklát, kde hrozil pád stromu

a bezproblémové zvládnutí Ltstavthjícíh()
zasedání zastupitelstva.
Diskuze byla zahájena jednáním všech
členů zastupitelstva o společných bodech
volebního programu obce na volcbní
období 2010-2014, kterými jsou:
•

dostavba
budovy
tntcgrovane
záchranné stanice
• rekonstru kec
vodovodních
řadů
na sídlišti
‘
obnova místních komunikaci (v okolí
mateřské školky, na sídlišti, náves
v Chaloupkách, komunikace od hotelu
k Permonu)
vodárna na Karlovč
stavební a terénní úpravy ZŠ a MŠ
včetně hřišť
• rekonstrukce budovy Obecního úřadu
• rekonstrukce autobusových čekáren
na Karlovč
‘
chodník
pro
pěši
mezi
ZŠ
a Chaloupkami
‘
parkovací mista na sídlišti
*
zdokonalení systémtt inRrmování
občanů O dění v obci
• veřejné jednání o záměru na vyhlášení
Národního parkit Křivoklátsko
• zlepšeni dopravniho značení v obci

V průbčhtt volebního období 20l0_20l4
bude zaměřena pozonlost i na přípravu
akci:
• penzion Pw seniory
• objezdová komunikace za Ludmilou
• zdroj vytápění v kotelně
• areál
u jezu
.—.
‚
• pcsina k nad raži
Z přítomných občanů uplatnili
své
Připomínky:
ing. Lenka Peterková
využití veřejně
prospěšných prací v obci.
Luboš Kovářík — zajištěni bezpečného
využívání náhonu
Martin Mikovec instalace informačních
tabulí v obcí.
Veškeré návrhy pro volební období 20102014 vzalo zastupitelstvo ita vědomí,
jejich rozpracovánín~ a konkrétní realizací
se hude zabývat na nejbližších zasedáních
zastupitelstva a nejpozději v I. čtvrtletí
roku 2(111 schválí závazný volební
program.
Předsedající
ukončil
zastupitelstva ve 21:00 hodin,
‚Bližší
prac~,šaú~j~
a www. obec-roztoky.cz

P u~nieu,m
r.,jLnle mnoho
dalšich
pln~m zdr
v~t.lou my‘~lt
na tvaii
~emlet vktett
~ ~lt~topadu
da~ tlt
\

84 let
81 let
78
74
71
60
55

let
let
let
let
let

‘~

ni

zasedání

1 %‘~‘.a
pU~Lti‘~yni
.~i~Óthi jubdL

desce

1c~2_~

Růžctia Pospíšilová
Luboš Kovářík
Radmila Cibulová
Cecilie Strnadová
Karel Šindler
Anna Zýková
l)ana Hessová
Emile Lerochová
Jiří Skořepa

Připíjíme na zdraví, štěstí a lásku. Uveřejňujeme výročí nífi‘ození 50 let, 55 let, 60 let,
65 let, 70 let a dále již po roce všech trvale hlášených občanů obce Roztoky. Kdo
si nepřeje zveřejnit
své
výročí v Roztockých
listech, oznamte to o~ohně
na obecním úřadě nebo na tel. 313 558 113. Děkujeme,
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HALLOWEEN

BRAM BORIÁDA

Ive školce jsme si užili svátek Halloween.
Děti už úd rána přicházely v nápaditých
maskách. Třída menších dětí se hemžila
roztomilými kocourky a kočičkami a starší
děti už se nebály převléknout oni za
nejráznější strašidla, tajemné duchy,
čaroděj nice
a
nebo
strašidelné
hallowcenské dýně.
Malé děti byly opravdu zručné a hbité jako
kočičky, když chodily přes žebřík,
po kladincc, cvičily, tancovaly a zpívaly.
Pohrály si s klubíčky a vybarvily krásné
kočičáky.
Větší strašidláci si postavili strašidelný
hrad, každé strašidýlko se představilo
a mohlo se začít zpívat, tancovat, dovádět
i strašit. Nechybčla ani vlastnoručně
vyrobená malá strašidla í strašidelné
ziwěsy.
Nakonec jsme se vypravili vyzkoušet
odvahu do tajemného sklepení. Našli jsme
tam krásnou a osamělou Bílou paní, která
nás obdarovala.
0.7‘.

Ve školce jsme si udělali soutěž o největší
bramboru í neikurioznějši tvar brambory.
To se nám jich na výstavce sešlo. Diplom
si nakonec odnesli všichni zúčastnční.
Nej větší bramboru přinesla Kačenka Sadová
a nejkurioznější tvar Dominik Barčot.
Jedno odpoledne bylo i pro naše rodiče, kdy
jsme si společně hráli, cvičili a tvořili
z brambor. Nejprve jsme si spolcčnč
o bramborách
popovídali,
hlavně,
co dobrého z nich maminka dovede uvařit.
Kdybyste nahlédli do školky, viděli byste
velké hemžení malých i velkých. kutáleni
brambor a j~jich přcmist‘ování pomoci tyči,
pytle. jak samy běhají z pole do sklepa, brv
s padákem a bramborami,..
A co pěkného se dá z brambor vtvořit?
Vyrobili jsme si krásné ježky, navlékli
korálky a tísklí s braniborovými tiskÚtky.
Ve školce vládlo bramborové zápolení dětí
s dohledem a pomocí dospělých. Odpoledne
jsme si užili všichni v příjemné atmosfčře.
Na závěr jsme si pochutnati na pečených
bramborách, všem moc chutnaly a byla
to pěkná tečka nakonec.
M.Sv.
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D1vadIo Na Fidlovačce se rozhodlo uvést k 10. výročí svého Znovuzrození právě “Lucernu.
Patří ke klenotům naší národní kultury stejně jako Smetanova “Prodaná nevěsta“ nebo
‘Babička‘ od Boženy Němcové. Roku 1905 ji autor Alois Jirásek přinesl do Národního
divadla bez názvu Len jí dal až Jaroslav Kvapil, který “Lucernu“ inscenoval jako “sen letní
noci“. Vc mlýně, na zámku. v lese i lesním zámečku se setkávají reálné postavy (Mlynář,
I lanička, Učitelský mládence, Klásek atd.) s bytostmi nadpřirozenými (Vodnicí, Hejkal,
Víly) - a urozený svět (Kněžna, Dvořan) je tu konfrontován s prostými vesničany... Dalo
by se říct, že Jiráskova báchorka má řadu společných rysů se Shakespearovým “Snem
noci svatojanské“... Takto popisuje uvedení hry na své půdě samotné divadlo. Také proto
se jeho představeni “Lucerna“ stalo cílem naší cesty za kulturou.
Tomáš — 4.tř.: Ukřičená muzikantova žena Klásková se prala 5 vodníkem. Vodník chtěl
raději skočit do bažiny, ale ona mu řekla:“ Kampak kampak, pudeš nič vyprovodit na
zámek!“
Radek — 4.tř.~ Nejlepší byl mlynář. Mčl bílou čepici, tríko fl bílý hábit. A nedal se. aby ntu
vzali Haničku ani lípu. Ale měl i povinnosti: svítit kněžně cestou na zámeček.
—si‘—

Jak Lucernu vnímali naši druháci? Co se jirn nejvíc líbilo?
Tady je několik odpovědí.
Mně se nejvíc líbila paní kněžna. protože měla krásný lilas a ještě se mi líbila Hanička,
protože krásnč zpívala. Byla to krásná pohádka.
Kuba ‘Fišer
Líbila se mi lípa, protože byla krásná, Paní Klásková. protože byla upovídaná. Pan Zima,
protože bude zima. Hanička, protože byla moc hezká. Vodník, protože říkal sluníčko.
Katka Pechová
Líbil se mi vodník, jak říkal brekcke a kněžna a mlynář. jak si dali pusu.
Dianka Mikovcová
[.íbila se mi Klásková, jak mluvila moc nahlas. Mlynář, protože hezky hrál. I Janička, protože
hezky zpívala a lucerna, protože hezky svítila.
Anetka Nováková
[‚ibil se mi mlynář, protože byl spravedlivý, vodník, protože byl vtipný a kovář, protože byl
statečný.
Jirka Vydra
Libí la se mi kněžna, protože rozbila lucernu. 1laniěka, protože byla hodná
a rozumná. Mlynář, protože poslech kněžnu. Hudebníci, protože hezky hráli. Babička,
protože byla milá a smutná. Lípa, protože chránila Haničku.
Maruška Nováková

ZŠ a MŠ v Zahrádkách vás zve na tradiční
Zpíváni na schodech, které
se uskuteční v úterý 21, 12. ve 13,30 hod.
Zpíváni bude předcházet velký vánoční jarmark, na kterém si můžete koupit pěkné
výrobky žáků naší školy.
Jarmark se otevírá ve 12.30 hod a další prodej pokračuje po skončení Zpívání
na schodech.
Přijd‘te si s námi vychutnat krásnou vánoční atmosféru,
Těšíme se na vás.
-jh
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HALLOWEEN

BRAM BORIÁDA
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Požární jednotka obce
ANI NA PODZIM NEMAJÍ HASIČI KLID
r~a lince Í50
~ ~ářě
Teehnjek,j pomoc (15:42
16:27) okr. Rakovník k. ú. Vclkú Buková
vlivem podmáčeni se přes silnici III. tř.
v úseku Velká Buková Všetaty zřítil
přes silnici Strom. Při přÍjezdu
na místo byl již částečně odstraněn.
Jednotka
zbylé
části
rozřezal«
a uklidila vozovku.
15. ř~inď;
Technická pomoc (19: 18
19:35) okr. Rakovník. k. ú. Roztoky
na žádost občanky Roztok a po dohodě
s KOPlS v Kladně vyjela jednotka
na otevření
zabouchnutých
dveří
na sídlišti v Roztokách kde hrozilo
nebezpečí vzniku požáru. Pomoci
speciálního nář«dí provedla jednotka
otevřeni dveří.
3. listopada
Požár dř~v~ťi~ kůlny
(17:27
19:00) okr. Rakoviiik k. ú.
Křivoklát
v obci Křivoklát v mistni části Amalín
vznikl požár dřevěné kůlny

o rozměrech cca 4 x S ni. Jednotka pří
požáru dodávala hasebni vodu jednotce
z Křivoklátu a zajistila osvětlení místa
zásahu ve večerních hodinách Dř~vénaij
kůlnu se zachránit nepodařilo
3. listopadu
Technická pomoc (2t): 10
21:00) okr. Rakovník, k. ú. Roztoky
na žádost MO PČR vyjela jednotka
na sídliště v Roztokách za účelem
otevření bytu. kde hrozilo ohrožení
osob. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno. že byt je Uzamčený zevnitř
a klíče jsou v zámku, Za asistence
Policie ČR vyrazila jednotka dveře
a pomohla
lehce
zraněnému
vany.
nemohoucínitt občanovi z
Po příjezdu roztocké RZ!‘ ho předala
do její péče.
14. listopadu Technická pomoc (9:34
12:57) okr. Rakovtiík, k. ú. Roztoky
—
na žádost místního občana a po dohodě
s KOPlS v Kladně vyjela jednotka směrem
na Křivoklát, kde hrozil pád stromu

a bezproblémové zvládnutí Ltstavthjícíh()
zasedání zastupitelstva.
Diskuze byla zahájena jednáním všech
členů zastupitelstva o společných bodech
volebního programu obce na volcbní
období 2010-2014, kterými jsou:
•

dostavba
budovy
tntcgrovane
záchranné stanice
• rekonstru kec
vodovodních
řadů
na sídlišti
‘
obnova místních komunikaci (v okolí
mateřské školky, na sídlišti, náves
v Chaloupkách, komunikace od hotelu
k Permonu)
vodárna na Karlovč
stavební a terénní úpravy ZŠ a MŠ
včetně hřišť
• rekonstrukce budovy Obecního úřadu
• rekonstrukce autobusových čekáren
na Karlovč
‘
chodník
pro
pěši
mezi
ZŠ
a Chaloupkami
‘
parkovací mista na sídlišti
*
zdokonalení systémtt inRrmování
občanů O dění v obci
• veřejné jednání o záměru na vyhlášení
Národního parkit Křivoklátsko
• zlepšeni dopravniho značení v obci

V průbčhtt volebního období 20l0_20l4
bude zaměřena pozonlost i na přípravu
akci:
• penzion Pw seniory
• objezdová komunikace za Ludmilou
• zdroj vytápění v kotelně
• areál
u jezu
.—.
‚
• pcsina k nad raži
Z přítomných občanů uplatnili
své
Připomínky:
ing. Lenka Peterková
využití veřejně
prospěšných prací v obci.
Luboš Kovářík — zajištěni bezpečného
využívání náhonu
Martin Mikovec instalace informačních
tabulí v obcí.
Veškeré návrhy pro volební období 20102014 vzalo zastupitelstvo ita vědomí,
jejich rozpracovánín~ a konkrétní realizací
se hude zabývat na nejbližších zasedáních
zastupitelstva a nejpozději v I. čtvrtletí
roku 2(111 schválí závazný volební
program.
Předsedající
ukončil
zastupitelstva ve 21:00 hodin,
‚Bližší
prac~,šaú~j~
a www. obec-roztoky.cz

P u~nieu,m
r.,jLnle mnoho
dalšich
pln~m zdr
v~t.lou my‘~lt
na tvaii
~emlet vktett
~ ~lt~topadu
da~ tlt
\

84 let
81 let
78
74
71
60
55

let
let
let
let
let

‘~

ni

zasedání

1 %‘~‘.a
pU~Lti‘~yni
.~i~Óthi jubdL

desce

1c~2_~

Růžctia Pospíšilová
Luboš Kovářík
Radmila Cibulová
Cecilie Strnadová
Karel Šindler
Anna Zýková
l)ana Hessová
Emile Lerochová
Jiří Skořepa

Připíjíme na zdraví, štěstí a lásku. Uveřejňujeme výročí nífi‘ození 50 let, 55 let, 60 let,
65 let, 70 let a dále již po roce všech trvale hlášených občanů obce Roztoky. Kdo
si nepřeje zveřejnit
své
výročí v Roztockých
listech, oznamte to o~ohně
na obecním úřadě nebo na tel. 313 558 113. Děkujeme,

-*

člen zastupitelstva pan ing. Karel Pavlíček
navrhl zvolil členy kontrolního výboru
pana Jaroslava Fikejze a sebe. S tímto
návrhem se pinč ztotožnil i pan starosta
a uvedl, že měl připraven stejný návrh,
Nd in,
Zastzq,itelslvo obce Roztoky voli Členj‘
„finančního výhoru paní ~i‘!g,~ Zde;zii
J((neČ1~OV(,u ‚ ~i paní ing.
Manuiiiii
Kru,,,niklovau.

%‘sledel hlasování:
Pro 7 Proti O Zdrželi se 2
Návrh usneseni:
Zastupitelstvo obce Roztoky voli členy
kw,trol.ního výhoru pana Jaroslava
Fikejze a jmu« ing. Karla Pavlíčka.
Výsledek hlasování:
Pro 9 Proti O Zdrželi se O

Starosta obce poblahopřál všem zvoleným
a popřál hodně zdaru při jejich práci. Dále
navrhl zastupitelstvu rozhodnout ještě
o výkonu funkce člena zastupitelstva.
de6novanou jako „zastupitel pověřený
zajištováníni ‘ obecních potřeb obyvatel
části obce Karlov“. Tento návrh odůvodnil
tím, že jediná kandidátka části obce
Karlov pani Pavla Jiráková nebyla
do zastupitelstva obec zvolena a že by
bylo velkou chybou nemít s touto Částí
naší obce adpovídajíei kontakt. Proto
předložil návrh, aby tuto funkci zastával
Člen zastupitelstva pan Milan Komenda.
Žádný ze zastupitelů ani přítomných
občanů neměl jiný návrh. resp. stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roztoky voli patia
lilii«,«,
Koni ei;du
zastupitelem
pověřenými, funlwi zaji.ut‘ování obecních
potřeb obyvatel části obce Karlov,
Výsledek hlasování:
Pro 9 Proti O Zdrželi se O

Rozhodnuti o odměnách za výkon
funkcí
neuvolněných
členů
zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným
členům zastupitelstva byla v souladu
se zákonem a nařízení vlády o odměnách
6

za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění, poskytována měsíční
odměna ve výší I .1 70,- Kč za výkon
funkce předsedy finančního i kontrolního
výboru a 480.— Kč za výkon funkce člena
íinančního i kontrolního výboru i za výkon
funkce zajišťování obecních potřeb
obyvatel části obce Karlov. a to ode dne
8.11.2010. Předsedající navrhl též měsíční
odměnu za výkon funkce místostarosty
obec ve výši 6.870,- Kč a to ode dne
8. II. 2010.
Členové
zastupitelstva
neuplatnili jiné návrhy a přítoniní občané
žádná stanoviska.
Návrh iisnesení.~
Zastimpitelstvo obce Roztoky i‘ souladu
s ~‘ 72 cm ‚~ 84 od‘~t. 2 písm. n) zákona
o obcích Stanoví odměnu za výkon
J~mn kec přettvedy iýbo~‘u zastupitelstva
ve výši 1.170,— KČ měsíČně, za výkon
funkce Člena vj~horu cm za ýkon ~mnkce
zajišt‘ováiii obecních potřeb obyvatel
části obec‘ Karlov mime,‘ ti ve výši
480,— KČ. Od,,,ě,ui hude poskytována ode
di;e zrohatí do Jíínkce předsedy mícho
Člena výhoru tj. 8. Ji .2010.
Výsledek hlasování:
Pro 9 Proti O Zdrželi se (I

ze stráně na protější stodolu a lampu
veřejného
osvětlení.
Po prořezáni
okolního porostu a vyvázání se podařilo
strom bez vedlejších škod skácet na
vozovku a uklidit ho.
školení a cvičení
30. září - Výcvik v plnění závěsného
Bambivaku pod vrtuliiíkem
ve spolupráci s profesionálními hasiči
z Rakovníka a dalšími 5ti jednotkami
okresu Rakovník si roztočtí hasiči již
potřetí zopakovalí plněni závěsného
Bambivaku pod vrtulníkem vodou. Tento
způsob hašení je využívám především při
lesních požárech v těžko dostupném
terénu, především lesů. Celodenní cvičení
s vrtulníkem Bell 412 Letecké záchranné
služby PČR Praha proběhlo v autoparku
areálu AČR v Rakovníku. Pětičlenná
družstva se střídala v plnění 800 I vaku
zavěšeného na 5 ni lanech pod vrtulníkem
dle
ínstrukcí
leteckého
instruktora
\‘. Richtera. Velitelé jednotek a družstev
si rovněž nacvičili komunikaci s piloty
vrtulníku při shozu vody na cíl.

Po několika vlastních zkušenostech
s touto činností mělo pro roztocké hasiče
cvičení velký význam, neboť v našem
kopcovitém
terénu
údolí
řeky
je pravděpodobnost opětovného využití
tohoto způsobu plnění poměrnč vysoká.
Ostatní činnost
16. záři
— Plnční
parní lokomotivy v Berouně
a Roztokách
- Dovoz vody clo studny na l..conlýnč

‘

18. října
Chaloupecká pěkná
—
již tradiční Chaloupeckou pěknou
hodinku pořadal sbor od 12.01) hodin opět
v hospodě „IJ Křížku“ v Chaloupkách.
I přes počáteční menši účast místních
občanů, chatařů i chalupářů se hospoda
v podvečerních hodinách naplnila a téměř
šedesátka hostů se za doprovodu huciehni
produkce p. Svítila dohře bavila. O fom
svědčila i výdrž valné většiny účastníku
až clo samotného závěru ve 22:00 hodin.
Kdo přišel, může ůspěch pěkné potvrdit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roztoky v souladu
s ‚~ 72 « ~ 84 odst. 2 jmisnl. n,t zákona
o obcích startoví odměnu za výkon Jim kec
rnistostaí‘oSt,y jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce re výši 6.870,— KČ
měsíčně. Odměna hude poskytová,ui ode
tište zvoleni do funkce rtlistosíarosty
t. 8. fl. 2010.
Výsledek hlasování:
Pro 8 Proti O Zdrželi se I
Diskuze
V ‚jej íin úvodu starosta obce podčkoval
za sebe í za ostatní zvolené zastupitele
občanům za udělené hlasy azárovců
je ujistil, že se všichni vynasnaží
nezklamat Jimi plojevenou důvěru.
Současně
poděkoval
i
samotným
za
zodpovčdnost
zastupitelům
-
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Z NABÍDKY VZPOM:tNEK

MDZ není MDŽ

Z

naše starší
generace
mají dosud
vejména
živé paměti
tak zvaný
mezinárodní
den
žen, tedy MDZ. Ten byl u nás kdysi oficiálně
zaveden a tak, jako se na fotbalová utkáni
nalepují naprosto nesportovním způsobem
hordy jakoby fanoušků, i na tom MDŽ
se přiživovala
individua
mající
blíž
k příležitosti popíjeť, než ke galantnímu vztahu
k těm oslavovaným.
Ovšem já se chci dnes zastavit u zkratky MDZ.
Vztahuje se ke 4. říjnu a znamená: co?
Mezinárodní den zvířat! Tedy žádný důvod
k pompézním
oslavám.
Vždyť
ani
do podvědomí širší veřejnosti tato tři písmena
nepronikla. A přece jest svět zvířat něčím tak
prostupujícím náš lidský úděl, že si svou
existenci bez něj nedovedeme ani představit:
Již archeologická naleziště ukazují, jaká zvířata
naši dávní předci lovili, jakých zvířecích částí
(zuby, drápy, šlachy, kosti, kůže) používali
k výrobě zbraní, oděvů i kulturních potřeb,
která zvířata se stala inspirací pro modelovací
či malířské vyžití. A kolik historických erbů
(včetně našeho královského lva) se pyšní
uměleckým ztvárněním zvířecích postav nebo
alespoň jejich ušlechtilých hlav, kolik českých
hradů, měst a obcí nese ve svém názvu
charakteristiku danou výskytem živočichů
(Včelná, Sokolov, Rakovník, Brtnice, Vlčí,
Husinec, Kačina, Zubří, Kozel, Veveří atd.),
kolik příjmení v našich zemích bylo odvozeno
od domácích či divokých zvířat (Zajíc,
Hrdlička, Kavka, Králíček, Havránek, Zežulka,
Vlk a další).
Ale pozastavme se u praktické stránky věci:
Svou lidskou existenci si člověk nemohl opírat
o hrozivé tesáky, vražedné drápy ani
o mohutné svalstvo. Ne! Své postavení jsme
si vybudovali na uplatňování duševních
schopností, jež nám umožnily kromě
zmocňování se výživné kořisti i podrobení
si divokých zvířat, využití jejich služeb a (Jak
ubíhala staletí i tisíciletí) chovatelským úsilím
učiniti z nich zvířata domácí, zvířata
s vlastnostmi
ještě
lépe
využitelnými
člověkem, než byly vlastnosti jejich původních
předků.

On totiž člověk, stejně jako měl touhu
zmocňovat se zvířat za účelem bezprostředního
získávání masa, kožešin a dalších použitelných
části jejich těl, má zřejmě odpradávna
i vrozenou touhu zmocňovat se zvířecích
mlád‘at a pokusit se vypiplat si z nich důvěřivé
přátele. Tam pak, kde se to zdařilo, došlo
nakonec i k chovu těchto ochočených tvoru
a o původně dětskou zábavu se záhy začali
zajímat i dospělí. Tato již uvědomělá činnost
nese název domestikace a využívá vrozených
zdomácnělých zvířat, při čemž ty, které jsou
pro člověka obzvláště výhodné, se snaží dále
rozvíjet. Tak vznikl pes domácí, skutečný přítel
a pomocník člověka, kterého se nám
do současnosti
podařilo
rozrůznit
co do vzhledu i vlastností natolik, že mnohá
jeho plemena se dnes již vzžjemně liší více, než
leckteré druhy zvířat v přírodě. A nejen to: jako
člověk postupně měnil v procesu chovatelství
(u psů mluvíme o kynologii) plemena tak, jak
se to jemu právě hodilo, změnili zase psi
zpětným vlivem skladbu lidské společnosti tím,
že vznikali odborníci nejrůznějších specializací
(policejní psovodi, záchranáři, sportovní psáři
a další a další).
Vždyť bez eskymáckých psů by v mnoha
severských oblastech byl život tohoto lidského
etnika nemožný, bez jezdeckých koni by byl
svého času evropský člověk nedokázal zmocnit
se Ameriky, bez zdomácnění divokých jaků
by vysokohorské pláně Tibetu ziistaly pro
člověka neobyvatelnými, bez využití velbloudů
by celé rozsáhlé pustiny zůstávaly o mnoho set
let déle nepřekročitelnými, bez velkochovů
drůbeže, chovů vepřového dobytka a skotu
by nebylo lze uživit dnešní milionová
velkoměsta. Nebo jsou snad nejrůznější odvětví
jako vlnařský a hedvábnický průmysl,
mlékárenství a další dnes již nedomyslitelnými
součástmi soudobé civilizace stejně, jako
je rostlinná výroba nezanedbatelnou měrou
závislá na opylovací roli řady druhů hmyzu?
Ano, ten mezinárodní den zvířat je stejně
zasloužený, jako celá praktická ochrana přírody
včetně zřizování národních parků a podobně.
Dobromil

Líni

Tyto připomínky vzalo zastupitelstvo
na vědomi a následovalo hlasování
o posledním protinávrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obce
Roztoky
volí
místostarostou pana Františka Mužíka.
Výsledek hlasování:
Pro 5 Proti O Zdrželi se 4
Tímto
byl
pan
František Mužík
právoplatně zvolen místostarostou a proto
se o dalších protinávrzích již nehlasovalo.
Zřízení finančního a kontrolního
výboru
Předsedající
úvodem
tohoto
bodu
informoval o povinnosti zřídit finanční
a kontrolní výbor, nebot‘ funkční období
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo
spolu
se
zánikem
původního
zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet
členů výboru, který musí být lichý,
přičemž finanční a kontrolní výbor musí
mít nejméně tři členy. Členy výboru
mohou být členové zastupitelstva i jiné
osoby, pouze předsedou výboru může být
jen člen zastupitelstva.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo
zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
přičemž každý z nich bude mít tři členy.
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním
byla
dána
možnost
zastupitelům
i přítomným
občanům
sdělit
své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roztoky zřizuje
Jbianční výbor a kontrolní výbor. Oba
výboiy budou tříčlenné.
Výsledek hlasování:
Pro 9 Proti O Zdrželi se O
Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního
výboru.
Byly
podány
následující návrhy: člen zastupitelstva pan
ing. Karel Pavlíček navrhl zvolit
do funkce předsedy finančního výboru
pana Jaroslava Fikejze, pan František
Mužík uplatnil protinávrh zvolit předsedou
finančního výboru pana Antonína Ježka.

Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Nejprve
bylo
hlasováno
o posledním protinávrhu.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo
obce
Roztoky
volí
předsedou Jinančního výboru pana
Antonína Ježka.
Výsledek hlasování:
Pro 5 Proti O Zdrželi se 4
Tímto byl pan Antonín Ježek právoplatně
zvolen předsedou Finančního výbóru
a protQ již nebylo hlasováno o původně
navrženém kandidátu.
Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Člen zastupitelstva
pan ing. Karel Pavlíček navrhl zvolit
do funkce předsedy kontrolního výboru
pana Jaroslava Fikejze, pan František
Mužík uplatnil protinávrh zvolit předsedou
kontrolního výboru pana Romana Texla.
Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Zádné stanovisko sděleno
nebylo. Opět bylo n~prve hlasováno
o posledním protinávrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obce
Roztoky
volí
předsedou kontrolního výboru pana
Romana Texla
Výsledek hlasování:
Pro 6 Proti O Zdrželi se 3
Tímto byl pap Roman Texl právoplatně
zvolen předsedou Kontrolního výboru
a proto již nebylo hlasováno o původně
navrženém kandidátu.
Volba členů finančního a kontrolního
výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru a finančního výboru.
Člen
zastupitelstva pan Antonín Ježek navrhl
zvolit členy finančního výboru paní
Mgr. Zdenu
Janečkovou
a
paní
ing. Martinu Krumniklovou.
-*

5

‚Vávrh uslieseni:
Zosiiipitelstvo obce Ro~tvkj‘ schválilo
~voleoí jednoho místosta,‘ostr.

Výsledek hlasování:
Pro 9 Proti O Zdrželi se O

Určeni, které funkce hudou členové
zastupitelstva
vykonávat
jako
dlouhodobě uvolnění:
Předsedající dále navrhla, aby l~inkce
starosty obce byla vykonávána jako
uvolněná. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ro7tok~‘ t‘ souladu
s ~ 84 oo~W. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výko,, funkce siur0~tj‘ lnid«
člt‘ii zastupitelstva iilouliodohi~ i, volněn.

Výsledek hlasováni:
Pro 9 Proti O Zdrželi se (1
Určeni
způsobu
volby
starosty
a místostarosty:
Předsedající konstatovala, že nestatioví~lí
zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty
a místostarosty
veřcjnč
hlasováním.
Změnu způsobu hlasování musí schválit
zastupitelstvo. Předsedající vyzvala členy
zastupitelstva
k přednesení
návrhŮ
na
změnu
způsobu
hlasování.
Pan Jaroslav Fikejz podal návrh ria zmčnu
způsobu h lasovÚni tbruriou tajné volby.
Pro návrh usnescní~ aby zastupitelstvo
obec schválilo tajný způsob volby starosty
a místostarosty se vyjádřili „pro“ pouze 3
zastupitelé. Proto tento návrh nebyl
schválen a proto následně hlasování
probíhalo veřejné. Předsedající dále
upozornila, že nejdříve bude volen starosta
ii po jeho zvolení. případně po nezvoleni
bude přistoupeno k volbě místostarosty.
Navrhování kandidátů
na funkci
starosty a volba starosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva
k podávání návrhu na funkci starosty
a v návaznosti na to, jak předsedající.
navrhla zvolit do funkce starosty

ing. Vladi míra Melče se zdůvodněním.
že jasně vítěznou volební stranou se stalo
Sdruženi nezávislých kandidátů obec
Roztoky s absolutně nejvyšším počtem
hlasů. konkrétně 2145 hlasů II
ing. Vladimir Melč obdržel v rámci této
volební
strany
i
v rámci
všech
kandidujících do zastupitelstva obce
nejvyšší počet hlasů, celkem 344. Před
hlasováním
byla
dána
možnost
zastupitelům i přítomným občanŮm sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usneseni:
Zustupiíelsn‘o obce Roztoicv volí starostou

Kalendáf kulturních akcí
Křivoklátští Hudci
So27. II., 17.00 hod.
Pú 3.12., l8.30 hod.So 4. 12., 16.00 hod. Ne 5.
St 8.
Sa 18.
Ne 19.

12.,
12.,
12.,
l2.,

14.00 hod. 17.00 hod. 17.00 hod.
14.00 hod. -

Skryje kostel sv. Archanděla Michaela
Bratronicc kostel sv, Všech svatých
Panoší Ujczd kostel Nanebevz. P. Marie I 8.00 hod., Slahcc
kostel sv, Mikuláše
Zbečno l-larnousů v statek
Rakovník muzeum „Vánočky“ ~ křest CD
Rousínov kostel Narození Panny Marie
Zbečno Hanmousův statek
Změaa programti vyhrazena

pana ing. Vladimira Melče

Výsledek hlasování:
Pro 8 Proti O Zdrželi se 1
Po zvolení starosty převzal starosta řízení
zasedáni (dále veden jako „předsedající“)
a poděkoval za projevenóu důvěru všem
zastupitelům a paní Mgr. Zdeně Janečkové
za dosavadní řízení ustavujícího zasedáni.
Navrhování kandidátů na fuuk~i
místostarosty n volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva
k podávání
návrhů
na
funkci
mistostarosty. člen zastupitelstva pan
Roman Tcxl podal návrh zvolit do funkce
místostarosty pana Jaroslava Fikejze, pan
Jaroslav
Fikejz uplatnil protinávrh
na zvolení pana Romana Tesla a paní
Mgr. Zdena Janečková uplatnila další
protinávrh na pana Františka Mužika. Před
hlasováním
byla
dána
možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Tuto možnost využila
přítomná občanka paní ing. Lenka
Peterková, která uplatnila požadavek, aby
byl místostarostou zvolen zástupce
zjiných kandidujících stran, než z které
byl zvolen starosta. K tomuto návrhu
se vyjádřil další přítomný občan pan
PhDr. i‘omáš Bednařík. který sdělil,
že post starosty a místostarosty běžně
obsazují kandidiuti vítězné volební strany
a kandidátům ostatních volebních stran
se umožňuje zauinlout posty ve výhorech
obce, zejména pak v kontrolnírn výhoru.

~ Plovoucí naděje

:
:
:
:

Čtvrtek 23, 12. 2010
od 16.00 bod.
Roztoly ti jezu

:
S
S
S
S
*
S
S

Plovoucí naděje
‚

.

~ ‚

S
S

S S

NEDĚLE
28. 11.
Sál Kultiiriujho centra Rakovník
18.00 - 22.00 h
AFRO - KARIBSKÝ VEČERY RAKOVNÍKU
Od Afriky přes Latinskou Ameriku do Čech. Večer plný tance a zábavy.
Slosovatelné vstupenky. Pořádá Kulturní centrum Rakovník spolu se studiem Harmonie
Rakovník.
Kč 50.PONDĚLÍ 29. 11.
Tylovo divadlo Rakovník
19.00 h
ANOLISOVĚ
Zajímavostí o malých ještěrech leguíincichz tropické Ameriky bude přístupnou formou
vyprávět a diapozitivy promítat Pavel NOVAK.
Kč 50..
DALŠÍ POŘADY KUL‘J‘URNÍJ{O CENTRA:

Srdečně vás zveme iia 16. ročník
urnaje ve voleném mniiáši
Memoriál Aleše Budky,

který se bude konat v sobotu 27. 11.2010
od 16 hodin v Hotelu Roztoky.
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~NEHÁDEJTE, PŘEMÝŠLEJTE!
LISTOPA~m.~~~

První sníh
Martin veze první vločku
ajá mám chuť na vánočku.
Pošeptej mi, snížku náš:
už k námjede Mikuláš?
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25
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Když dopíšeš písmena podle souřadnic, vyjde ti vyluštění hádanky č. 3

C7

D4

Cl

H7

G8

A4

G4

B5

A3

3, Hádej, hádej hadači....
Po obloze sviští,
tiše pohvizduje.
Plné hrstí listí
kolem rozhazuje.
14

.~

OBECNI URAD INFORMUJE

Z

Podzim
Sluníčko už vystýlá si
někde teplý pelíšek.
Zlaté listí, zlaté vlasy,
z vloček hebký kožíšek.
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‚

Nastaly nám těžké časy,
náledí se k zimě hlásí.
Nohy jezdí po chodníku,
kdo nespadne, ten má kliku.

E2

B6

Předsedající

seznámila

přítomné

ápis z
ustavujícího
zasedání
Zastupitelstva
obce
Roztoky
konaného dne 8. 11. 2010
Přítomno: 9 členů zastupitelstva a 15
občanů

návrhem
programu
v souladu
s pozvánkou
předanou
členům
zastupitelstva a v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce. Návrh byl
přijat bez připomínek. Před hlasováním

Předsedající schůze Mgr. Zd. Janečková
konstatovala, že zasedání bylo řádně
svoláno, dále konstatovala, že přítomno
je 9 členů zastupitelstva (z celkového
počtu všech 9 členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Předsedající vyzvala přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před
složením slibu předsedající upozornila
přítomné
členy
zastupitelstva,
že odmítnutí složit slib nebo složení slibu
s výhradou má za následek zánik mandátu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající
přečetla slib stanovený zákonem o obcích:
„Slibuji věrnost Ceské republice. Slibuji
na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce a jejích občanů a řídit se Ustavou
a zákony Ceské republiky“ a jmenovitě
vyzvala přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připraveném
archu. Sama předsedající pak složila slib
do rukou nejstaršího člena zastupitelstva
pana Antonína Ježka. Zádný člen
zastupitelstva neodmítl složit slib ani
nesložil slib s výhradou.
Předsedající navrhla určit ověřovateli
zápisu pana Antonína Ježka a pana
Romana Texla a zapisovatelkou paní
ing. Martinu Krumniklovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Roztoky určuje
ověřovatele zápisu pana Antonína Ježka

dala předsedající opět možnost vyjádřit
se přítomným občanům.
Návrh byl přijat bez připomínek.

Romana Texla a zapisovatelkou paní
ing. kfartinu Krumniklovou.

Výsledek hlasování:
Pro 8 Proti O Zdrželi se 1

Program ustavujícího zasedání:
I. Volba starosty a místostarosty
• určení počtu místostarostů
• určení, které funkce budou členové
zastupitelstva
vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění
• určení způsobu volby starosty
a místostarosty
• volba starosty
• volba místostarosty
II. Zřízení finančního a kontrolního
výboru
• určení počtu členů finančního
a kontrolního výboru
• volba předsedy finančního výboru
• volba předsedy kontrolního výboru
• volba členů finančního výboru
• volba členů kontrolního výboru
III. Rozhodnutí o odměnách za výkon
funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
IV.
Diskuse
Program byl schválen 9 hlasy pro.
Volba starosty a místostarosty, určení
počtu místostarostů:
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo
volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné
návrhy nebyly vzneseny, proto bylo
o tomto
návrhu
hlasováno.
Před
hlasováním
byla
dána
možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své
stanovisko.
Zádné
stanovisko
vzneseno nebylo.
3

Moudr6 slova
„Není-li tu ta, kterou mám rád, tak mám rád tu, která tu je.“
Jan Werich

~

Z~st~ivte se ~ti a chv~H~
Všichni jsme hrozně uspěchaní. A večer
zjistíme, že jsme toho zase tak moc
nestihli. Frustrovaní zalehneme a usneme
spánkem spravedlivých. Přes SMS
si vyznáváme lásku, komunikujeme přes
chat a do oči si nemáme co říct. Trápí
nás účty, kariéra.
Ve schránkách se nám hromadí emaily,
protože nemáme čas odepsat. Na polici
se nám hromadí knihy, protože nemáme
čas číst, nevíme, jak voní příroda, protože
nemáme čas k ní přivonět! Do kdy to ale
vydržíme? Čím víc toho chceme stihnout,
tím méně toho stiháme. Alibisticky
to svádíme na dobu, ve které žijeme.
Neumíme se zastavit a uvědomit
si hodnotu věcí. Věnujeme velmi času
věcem, které si to nezaslouží. Nafotíme
spoustu fotografií, ale už si je ani
neprohlédneme. Vypálíme je na CD a tím
to končí. Počítače máme plné hudby,
na kterou nemáme čas, máme mrmžství
televizních kanálů, které ani nestačíme
všechny sledovat. Místo zábavy stres!
Stále kontrolujeme mobil, jestli nám
někdo nevolal, přestáváme si vážit
krásných věcí, kvůli kterým se vyplatí žít.
Zastavte se na chvíli a zamyslete se třeba
nad tím, jak jeden univerzitní profesor
poučoval názorně o životě své bývalé
studenty, kteří ho přišli navštívit. Během
odpoledne spolu diskutovali, ale zprvu
veselý rozhovor se pomalu změnil
ve stížnosti na zátěž v zaměstnání
i v životě.
Starý profesor nabídl všem kávu, odešel
do kuchyně a vrátil se s velkou
konvicí
kávy
a
tácem
plným
nejrůznějších šálků, bylo jich dokonce
víc, než studehtů: porcelánových,
plastikových, skleněných i křišt‘álových.

Některé vypadaly úplně obyčejně,
některé naopak velmi draze, jiné
výjimečně a originálně. Pan profesor své
bývalé žáky vybídl, aby si nalili kávu.
Když měli všichni studenti vybrané
hrnky s kávou ve svých rukách, profesor
jim řekl: „Jestli jste si všimli, vybrali jste
si ty nejhezčí a nejdražší hrnky a ty
obyčejnější jste nechali na tácku. I když
je samozřejmě přirozené, že pro sebe
chcete jen to nejlepší, je to hlavní příčina
vašich problémů i vašeho stresu. Vždyt‘
to, co jste ve skutečnosti opravdu chtěli,
byla káva, ne hrníček,~ ale podvědomě
jste sáhli po těch nejlepších a dokonce
jste se i podívali, jaké hrníčky si vybrali
ti ostatní.
Přemýšlejte o tom: život je jako káva,
a zaměstnání, peníze a
společenské
postavení jsou hrníčky. Jsou to jen
nástroje, které kvalitu života nemění.
Občas, když se zaměříme na hrníček,
zapomínáme si vychutnat kávu, kterou
v něm máme... Nenechte hrníčky, aby
řídily váš život, ale soustřed‘te se raději
hlavně na tu kávu...‘
Moje teta má 87 roků. V životě nebyla
v zahraničí, nemá mobil, poslouchá jednu
stanici na svém starém rádiu. A přitom
si myslí, jaký krásný život prožila.
S úsměvem vzpomíná, těší se z pěkného
dne, z vůně dřeva, ze svých vnoučat. Zila
těžký život, ale váží si ho!
To my dnes neznáme. A tak máme
infarkty, rakovinu, deprese. A možná
by stačilo jen zpomalit! Tvrzení, že se to
nedá,
neobstojí.
Zkusme
vypnout
mobily, počítače a porozprávět si, třeba
v tom čase předvánočním a vánočním.
Zpomalte...žijete jen jednou...a velmi
krátce!
-hk

K Ř Í Ž O V K Y + HÁDANKY + SUDOKU1
Přijde babka po dlouhé době k lékaři a doktor sejí ptá: „Tak co babí,
jste u nás tak dlouho nebyla?“
„Já jsem byla viz, tajenka... ‚pane doktore...“

VODOROVNĚ
A. Dívčí hračka, vodní proud
B. Osobní zájmeno, práškový nápoj,
vlastní
C. předložka, ruský správní orgán,
jezdecká překážka
D. informace, opak příletů
E. rusky souhlas, dívčí jméno, římsky
5
F. sekret, chem. zn. dusíku, druh
obytných domů
G. opak drahé, zvyk
H. vysoký úředník, býva~á SPZ
Litoměřic, svatební květina
I. tropické ovoce, psovitá šelma
J. část opery, dravec, název
obchodního domu

SVISLE
1. pravoslavný kněz, končetina, nalézá
2. kladná elektroda, okraj oděvu,
plošná míra
3. dobročinná
organizace,
plésti
věneček
4. pštros, zájmeno, národní rezervace,
francouzsky člen
5. tajenka, porost stromů
6. opak záporu, elektrická částice,
předložka
7. korálový útes, naříká, fotbalový
prvek
8. pohyby organismů, lahodný nápoj,
hovorový souhlas
9. upravovaly smetáčkem, tenisový
úder
lO.vozíky, oslovovat ve 2. os. mn. čísla

POMŮCKY: OXER, OBI, TAXE, LE
-os15
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Za strašidly v Mateřské škole
1. 11. 2010
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