Roãník XII.

LEDEN 2006
Zajímají vás problémy s údrÏbou
místních komunikací nebo silnic druhé
tﬁídy, jejichÏ údrÏbu zaji‰Èuje letos poprvé na základû vyhraného v˘bûrového
ﬁízení firma âNES a. s. Kladno. Jak
a s k˘m ﬁe‰í obec Kﬁivoklát nastalé infarktové stavy si pﬁeãtûte na stranû 3.

10 Kã

Îe se dûti z mateﬁské ‰koly
v prosinci nenudily, si v dne‰ních novinách pﬁeãtete na více místech. V‰e podstatné ale
najdete v souhrnném ãlánku
paní uãitelky Jaroslavy Wimrové na stranû 4.

To, Ïe Kﬁivoklát mûli v oblibû v˘znamní
lidé, je známá vûc. Ne v‰ichni ale víte,
Ïe v na‰í obci ãasto pob˘val a na sv˘ch
knihách pracoval i b˘val˘ ministr ‰kolství z období PraÏského jara roku 1968,
prof. JUDr.Vladimír Kadlec, DrSc. PﬁipomeÀme si tohoto muÏe ve vzpomínce na stranû 6.

JE PO VÁNOCÍCH
Je po Vánocích a nám kromû vzpomínek zbyla spousta papírÛ z vánoãních dárkÛ, pár drobkÛ z vánoãního cukroví a nûkter˘m i pár kil z tûch v‰ech
dobrot. Zaãal dal‰í rok a v‰ichni si pﬁejeme, aby byl pln˘ pohody a v‰eho,
co se nám nedostává. Aby byl aspoÀ takov˘ jako ten loÀsk˘, kdyÏ uÏ nebude lep‰í. Vánoce v nás zanechaly krásné vzpomínky a musíme si je ‰etﬁit na
hor‰í ãasy. Pro dûti pokraãuje ‰kolní rok povinností, pro rodiãe zaãíná dal‰í rok pln˘ starostí s nimi. Rok, kter˘ by kaÏdému mûl pﬁinést nûco pﬁíjemného, nûco, na co by mohl je‰tû dlouho vzpomínat. Rok pln˘ dobré nálady,
zdraví, pohody a vzájemného porozumûní.
Tak si vzájemnû drÏme palce – aÈ se to povede a pro vût‰inu z nás patﬁí
rok 2006 k tûm lep‰ím rokÛm Ïivota.
(rok)

MAXI ANKETA ANEB O K¤IVOKLÁTU V ROCE 2006
1) Co se ve Va‰í obci/‰kole/organizaci nepovedlo v roce 2005 a chcete,
aby se povedlo v roce 2006?
2) Kdyby se na Ministerstvu financí/‰kolství/kultury/zemûdûlství rozhodli mimoﬁádnû podpoﬁit Va‰i obec, ‰kolu ãi organizaci a poslali
Vám na úãet jako povánoãní dárek 10 mil. korun, co byste za nû zrealizovali?
3) ¤eknûte 3 vûci, kvÛli kter˘m stojí za to nav‰tívit Kﬁivoklát i v roce
2006.
4) Co byste pﬁáli Kﬁivoklátu do roku 2006?
a kdyÏ se spojí prohlídka hradu
s nûjakou kulturní akcí, je to nádhern˘ v˘let.
Milovníci pﬁírody si pﬁijdou na
své rozmanitostí flóry a nabídkou
nauãn˘ch stezek. Milovníci vody
zase pohodovou Berounkou. Jistû
existuje mnoho jin˘ch dÛvodÛ proã
právû Kﬁivoklát.
4) Samozﬁejmû jen to nej. To má
své „ale“ a to je bohuÏel vût‰inou
spojeno s financemi. AÈ je jich co
nejvíce, aby se obec mohla zkrá‰lovat a vylep‰ovat sluÏby nejen pro
obyvatele, ale i pro náv‰tûvníky Kﬁivoklátu.

Vratislav Dloho‰
¤editel SOU lesnické Písky
1) Rok 2005 byl pro na‰i ‰kolu úspû‰n˘. Povedlo se realizovat 6 investic stavebních a strojních, celkem za 3,5 mil Kã. Dále jsme organizaãnû zajistili celostátní soutûÏ
Dﬁevorubec Junior 2005, poﬁádanou
pod zá‰titou hejtmana Stﬁedoãeského kraje. Bylo to mnoho práce a s dobr˘m v˘sledkem.
Urãitû se vyskytly problémy, tak
jako v‰ude, ale zásadní neúspûch
jsme nemûli. MoÏná je to proto, Ïe
jsme na nûj nemûli ãas.
2) Kdyby se na ‰kolství nûkdo takto nádhernû „spletl“ urãitû bych zajásal. Tato ãástka by se nám hodila
na zahájení velké investice v podobû tûlocviãny, kterou plánujeme na
pﬁí‰tí rok.
3) Kﬁivoklát je nádherné a sv˘m
zpÛsobem jedineãné místo. Ráz pﬁírody a krajiny spolu s údolím Berounky jsou nezapomenutelné partie, kam se ãlovûk musí nejen podívat, ale i se tam vracet.
Dominantou je hrad Kﬁivoklát

Pavla HÛlová
Starostka obce Kﬁivoklát
1) O tom, co se nepovedlo, ãlovûk nemluví pﬁíli‰ rád. Urãitû se nepodaﬁilo dokonãit v‰echny opravy
místních komunikací tak, jak jsme
chtûli. Na leto‰ní jaro ãekají dodûlávky a pﬁedûlávky v ulici pod
OI LâR a okolo rybníka na Amalínû. JiÏ druh˘m rokem také ãeká na
realizaci odsouvaná nutná oprava

Moudrá slova
Nikdo ti neporadí tak dobﬁe jako ty sám.
(Marcus Tullius Cicero)

Za hudebního doprovodu Kﬁivoklátsk˘ch hudcÛ, doputovali Ka‰par, Melichar a Baltazar aÏ do restaurace Penzionu U Jelena. Foto Milan Bednaﬁík

T¤ÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ
Dûkujeme za ty dary, co jste nám
Tﬁem králÛm dali. Spánembohem
zÛstávejte, na Tﬁi krále vzpomínejte. To mohli opût po roce zaslechnout v Kﬁivoklátû pﬁíznivci, pﬁátelé
a ãlenové obãanského sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska. JiÏ tradiãnû se tak
spoleãnû s Kﬁivoklátsk˘mi hudci,
kamarády a dûtmi vydali na symbolickou pouÈ, naplnûnou obdarováváním.
Veãer tak probûhl ve znamení pﬁijímání darÛ v podobû vlídného pﬁijetí, pﬁívûtivého úsmûvu, nûãeho
dobrého do Ïaludku i nûjaké té korunky na noty, za coÏ se pak Tﬁi kráv˘tlukÛ na místní komunikaci do
âastonic, stejnû tak i nov˘ koberec
v âastonicích v kopci.
Nepovedlo se pokraãovat stejnû
rychle na pﬁípravách v˘stavby vodovodního pﬁivadûãe pro obce Kﬁivoklátska. Dal‰í dotaãní prostﬁedky
z Unie by mûly do republiky pﬁijít
v roce 2007. Byla bych ráda, aby se
nám v roce 2006 podaﬁilo stavebnû
i organizaãnû celou akci pﬁipravit
tak, aby pro nás platilo „pﬁipraven˘m ‰tûstí pﬁeje“.
2) Nechci b˘t neskromná jako rybáﬁova Ïena, která chtûla víc, aÏ nemûla nic. Pro na‰i obec bych si pﬁála fungující kanalizaci (55 milionÛ)
a vodovod (pﬁivadûã 125 milionÛ).
Po tûchto dvou akcích by následovala koneãná oprava místních komunikací. Na to tûch deset milionu
nestaãí ani náhodou. Za deset milionÛ by se urãitû dalo pﬁestavût parkovi‰tû, místním lidem by v‰ak více pomohlo roz‰íﬁení Hradní ulice o chodník. Dﬁíve ãi pozdûji bude nutno
(dokonãení na stranû 2)

lové se sv˘m doprovodem hojnû odmûÀovali zpûvem, hudbou a pﬁáním
‰Èastného nového roku. Pro v‰echny zúãastnûné to byl pﬁíjemn˘ veãer a neménû pﬁíjemnû probíhal také sobotní podveãer, stráven˘ na
Tﬁíkrálovém koncertû v kostele
sv. Petra na Amalínû. Kostel byl zaplnûn ‰tûdr˘mi posluchaãi, a tak byly vybrány ãtyﬁi tisíce korun pro
âeskou katolickou charitu.
A to je‰tû nebyl s nadûlováním konec, neboÈ jsme pﬁi koncertû vzpomnûli také na tragickou nehodu, která se stala v pﬁedvánoãní dobû jednomu ze ÏákÛ kﬁivoklátské ‰koly.

A tak byla na podnût Kﬁivoklátsk˘ch
hudcÛ vybrána je‰tû dal‰í ãástka pro
rodinu Frolíkov˘ch jako dÛkaz lidské solidarity. Jednalo se o 4 890 Kã.
V‰em dárcÛm touto cestou velice
dûkujeme. Na základû této sbírky
byli vyzváni zastupitelé, podnikatelé i obãané mikroregionu Kﬁivoklát
k zaloÏení nadaãního fondu, kter˘
by mohl poskytovat podporu jakkoliv znev˘hodnûn˘m dûtem, Ïijícím
v na‰em mikroregionu. Uvidíme,
zda tato slova zÛstanou jen touÏebn˘m pﬁáním nebo se stanou také
skutkem.
Simona Matûjková
o.s. Dûti Kﬁivoklátska

MALÍ VELCÍ CHLAPI

Martin
Libovick˘

Jiﬁí
Nidrle

V sobotu 17. prosince si tﬁi kluci, kamarádi ze ‰koly, vyrazili do lesa
u PískÛ – v maskáãích jako mnohokrát pﬁedtím. Nûkdo je holt na holky,
nûkoho zase pﬁitahuje vojensk˘ Ïivot. JenÏe tentokrát se pomûrnû nevinná
hra zmûnila v drama. Ne‰Èastnou náhodou se Jan Frolík tûÏce zranil noÏem
na noze. Tﬁi ãtrnáctiletí kluci náhle byli v situaci, která by byla obtíÏná pro
vût‰inu dospûl˘ch. Jiﬁí Nidrle a Martin Libovick˘ neutekli, nezpanikaﬁili
a Janu Frolíkovi poskytli rychlou a úãinnou první pomoc, ãímÏ mu zachránili Ïivot. Pak dokázali pﬁivolat dal‰í pomoc dospûl˘ch a z Rakovníka
vyjela také sanitka.
âtrnáctiletí kluci se zachovali jako odváÏní velcí chlapi a pomohli kamarádovi v té nejtûÏ‰í Ïivotní chvíli. Co k tomu dodat. ZaslouÏili by metál!
(paf)

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE
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·KOLE JE PùTASEDMDESÁT

TO JSOU MI VùCI

·IKOVNÉ RUCE JAROSLAVY ·TILLEROVÉ
Zdej‰í
‰kolu zaãala nav‰tûvovat
v
roce
1966 jako Ïákynû. Jako
uãitelka
se sem
vrátila aÏ
v
roce
1983, kdyÏ pﬁedtím uãila v Jesenici
a v Praze. Jak to tak s nejnovûj‰ími
pﬁírÛstky b˘vá, pokud o jejich pﬁedmût není zrovna stav nouze, tak uãí
v‰e, co je momentálnû tﬁeba. TakÏe
kromû chemie, pﬁírodopisu, fyziky
a hudební v˘chovy pr˘ uãila úplnû
v‰e. Ale jak já jsem ji za ty roky poznala, urãitû se na v‰e pﬁepeãlivû pﬁipravovala, takÏe Ïáci docela urãitû
Ïádné újmy nedoznali. Vystudovala rusk˘ jazyk - dûjepis. K v˘uce dûjepisu se ov‰em dostala aÏ pozdûji.
Jarka si roz‰íﬁila aprobaci o rodinnou v˘chovu (zamûﬁení na pracovní ãinnosti, v˘Ïivu, odívání a sexu-

ální v˘chovu). Padala stará tabu, rodily se nové pﬁedmûty. TakÏe v souãasné dobû koneãnû uÏ uãí pﬁeváÏnû ty své. Pravidelnû se se sv˘mi Ïáky úãastní dûjepisné olympiády a ve
‰kole poﬁádá v˘stavky ·ikovn˘ch
rukou. Dûti pak se sv˘mi v˘robky
vítûzí i na okresní úrovni. Jak také
jinak, kdyÏ ty ‰ikovné ruce má i paní uãitelka. Toto vidí i rodiãe napﬁíklad na tradiãním vánoãním jarmarku. Ano, dûti vyrábûjí, ale s nápadem musí pﬁijít uãitel. Vût‰inou
zajistí i finální úpravu. A kdyÏ se
pﬁipravuje nûjaké poho‰tûní pro rodiãe, ãi jiné hosty, opût je s dûtmi
pﬁipravuje. A vy, kteﬁí ãtete pravidelnû Kﬁivoklátské noviny, jste si
mohli pﬁipravit podle jejích námûtÛ
i nûjaké to jídlo z dob dávno minul˘ch. Jako tﬁídní uãitelka je to taková hodná mamina, která na Velikonoce a na Vánoce peãe pro celou tﬁídu perníãky, a ty vycházející (z deváté tﬁídy) peãlivû oma‰liãkovává
a o‰erpovává. O sobû mluví jen velmi nerada. TakÏe jsem o ní napsala
pár ﬁádek já.
(gh)

Seniory pﬁi‰ly se sv˘m vánoãním vystoupením pozdravit i dûti z kﬁivoklátské mateﬁské ‰koly.
Foto Lubo‰ Vokoun

P¤EDVÁNOâNÍ POSEZENÍ SE SENIORY
Tentokrát se konalo v pﬁíjemném
prostﬁedí salonku restaurace „Nad
Hradem“. Bylo zcela zaplnûno a to
urãitû je‰tû nepﬁi‰li v‰ichni. Ti, kteﬁí neupﬁednostnili obvyklou televizi a její seriály, urãitû nebyli
zklamáni. Kulturní program zahájili na‰i nejmen‰í z mateﬁské ‰koly v Kﬁivoklátû, kteﬁí pro nás se
sv˘mi uãitelkami a ve spolupráci
s paní Dá‰ou Pavlíãkovou pﬁipravili pásmo zimních písní. Malé dûti jsou vÏdy roztomilé. Jedná-li se
je‰tû navíc o vlastní vnouãátka, co
víc si mohou babiãky a dûdeãkové
pﬁát. Dík patﬁí hlavnû maminkám
a tatínkÛm, kteﬁí svá dítka v‰ude
vãas dovedou a zase bezpeãnû domÛ odvedou. A také obãas nûco nafotí. Rozhodila jsem sítû a díky panu Vokounovi bude i fotka. Stále
Ïiv˘ betlémsk˘ pﬁíbûh o narození

malého JeÏí‰ka jsme si pﬁipomnûli díky divadlu Tereza paní Marcely Slavíkové, která nám ho pﬁehrála za vydatného pﬁispûní své
dcery Michaly, neboÈ sama mûla
po nedávném úrazu ruku v sádﬁe.
Jeden z pﬁítomn˘ch si pochvaloval: „Teda víte, paní, od dûtsk˘ch
let jsem nebyl na pimprlov˘m divadle a moc se mi to líbilo.“ Obãerstvení bylo bezchybné, setkali
se známí a pﬁátelé, kteﬁí se tﬁeba jinak tak ãasto nevidí, neboÈ tu byli
lidé z Bud, ale i z âastonic. Pokud
se zrovna nekonzumovalo a nepovídalo (téÏ i s pﬁítomn˘mi zastupiteli), tak se mohlo zpívat spolu
s housliãkami Dá‰i Pavlíãkové
a s m˘mi klávesami. Tak snad byli v‰ichni spokojeni. Ten, kdo nebyl, aÈ pﬁí‰tû radûji zÛstane doma.
Tak zase za rok!
(gh)

MAXI ANKETA ANEB O K¤IVOKLÁTU V ROCE 2006
(dokonãení ze str. 1)
postupnû vymûnit v‰echna okna na
budovû Základní ‰koly, zateplení její fasády by se pﬁíznivû podepsalo na
spotﬁebû topného oleje. Dûti by jistû
potû‰ilo nové hﬁi‰tû (jako mají tﬁeba
v Horním Bezdûkovû), pro star‰í
kombinované se skateparkem. V domû s peãovatelskou sluÏbou by bylo
vhodné vymûnit kamna na pevná paliva za kotelniãku a ústﬁední topení.
Myslím, Ïe bychom úplnû s pﬁehledem utratili ku prospûchu obce ne deset, ale 300 milionÛ.
3) V‰ichni obyvatelé i náv‰tûvníci na‰í obce cítí, Ïe tudy „kráãely
dûjiny“. Osobnû si myslím, Ïe právû tenhle duch místa sem mnoho lidí láká stále dokola. Ve spojení
s kulturními pﬁedstaveními a koncerty v prostﬁedí nádvoﬁí nebo venkovní scény u Koleãka je to urãit˘
únik do pohody. Obec leÏí v srdci
kﬁivoklátsk˘ch lesÛ a pﬁekrásná pﬁíroda nejen doplÀuje, ale navíc
umocÀuje spojení s historií i kulturou. Jsem velice ráda, Ïe je tu na tak
malou obec pomûrnû ‰iroká nabídka restaurací a ubytování. V‰ichni
na‰i podnikatelé podle sv˘ch moÏností postupnû vylep‰ují vybavení
tak, aby byli náv‰tûvníci spokojeni.
4) Ze v‰eho nejvíc bych na‰í obci pﬁála dobré vztahy nejen mezi organizacemi a firmami, ale i mezi obãany navzájem. Myslím si, Ïe pohoda, dobrá spolupráce a sousedská
v˘pomoc se nedají zaplatit ani deseti, ba ani tﬁi sta miliony. Na pod-

zim probûhnou komunální volby,
proto pﬁeji na‰í obci, aby obãané
zvolili pracovité, rozumné a zodpovûdné zastupitelstvo, které pﬁevezme ‰tafetu a bude pracovat dal‰í ãtyﬁi roky ku prospûchu nás v‰ech.

Ludûk Frencl
Kastelán hradu Kﬁivoklát
1) Co se nepovedlo? Odpovûì nemÛÏe b˘t konkrétní, ale pﬁece. Aby
dobrovoln˘ch nekuﬁákÛ pﬁicházejících na nádvoﬁí hradu bylo stále více a více, aby opravdu zanedlouho
znamenalo – Kﬁivoklát-nekuﬁáck˘
hrad.
2) âástka je to velice pﬁíjemná,
rozdûlena by byla urãitû na restaurování kaple, na opravy stﬁech, na
zadláÏdûní nádvoﬁí. Povánoãní dárek by hrad Kﬁivoklát potﬁeboval
kaÏd˘ rok na opravy a restaurování

alespoÀ po dobu cca 10 – 15 let, ãímÏ
by se dostal na nûjak˘ bod „0“. Dále pak dÛslednûji udrÏovat, opravovat, stále od severu k jihu, od v˘chodu na západ.
3) Kﬁivoklát není jen krásn˘ ãesk˘ hrad, je to i malebná obec uprostﬁed pﬁírody, která zde ani za mák
ne‰etﬁila. Co víc dodat k tûmto tﬁem
symbolÛm.
4) Kﬁivoklátu, lidem zde Ïijícím,
snad jen aby vÛle po lep‰ím Ïití byla stále tak silná, aby tradice a láska zÛstávaly v srdci, aby úsmûv na
tváﬁi byl kaÏd˘ den. âlovûk pak
snadnûji vytváﬁí vûci krásné a celé
okolí libé oku.
Marcela Kasíková
¤editelka Z· Kﬁivoklát
1) Napadá mû pouze jedna vûc,
která se nepovedla, a tou je oprava
opûrné zdi u ‰koly. Pro finanãní nároãnost byl termín opravy zatím odloÏen.
2) Velk˘m pﬁáním je vût‰í poãet
ÏákÛ na‰í ‰koly.
3) Pokud by se tento sen stal sku-

VE¤EJNÉ OSVùTLENÍ PO SVÁTCÍCH
Mezi svátky do‰lo ke dvûma vût‰ím poruchám veﬁejného osvûtlení.
Po mûsících, kdy se v Kﬁivoklátû
prÛbûÏnou v˘mûnou svítidel postupnû rozsvûcovaly i dﬁíve tmavé
kouty (okolo parkovi‰tû a jinde), se
dvû ãásti obce propadly opût do tmy.
Firma Erimp se pokou‰ela poruchy
opravit tûsnû pﬁed Vánocemi, ukázalo se v‰ak, Ïe bude nutno kopat.
Na první t˘den v lednu bylo tedy objednáno zaﬁízení na „vypípání“ po-

ruch. Kabely jsou poru‰eny v zemi.
Ulice nad oblastním inspektorátem
má pﬁeru‰en pﬁívodní kabel po soukromém pozemku. Dal‰í porucha je
na Sokolí u svodu u PavlíãkÛ. Z této strany jsou napájeny nejen lampy smûrem k samoobsluze, ale
i v ulici u FuksÛ a dále aÏ k hasiãské zbrojnici a rybníku. V dobû pﬁípravy KN ãekáme na opravu, neboÈ
pﬁi souãasn˘ch teplotách -12° C nelze opravy provádût.
(ph)

teãností a jednalo by se o prostﬁedky nevázané na konkrétní úãel, tak
by nejdﬁíve pﬁi‰la na ﬁadu v˘mûna
oken, dále celková rekonstrukce
topného systému. V pﬁípadû, Ïe by
je‰tû nûco zb˘valo, tak bychom uvítali i nové podlahy a nov˘ nábytek.

Poãítaãová uãebna by urãitû také nebyla proti.
3) Odpovím zcela jednodu‰e –
historie, kultura, turistika, pﬁíroda.
4) Pﬁála bych více nov˘ch obãánkÛ, více bytÛ a stále více nad‰encÛ,
kteﬁí dûlají pro obecní blaho a kulturu velmi mnoho.

Tak je po Vánocích a zaãali jsme
trhat kalendáﬁ s letopoãtem 2006.
Jsem opravdu rád, Ïe není pozdû a Ïe
se Olda ¤íha z Katapultu m˘lil, kdyÏ
zpíval: „AÏ se bude psát rok 2006, aÏ
se v‰ichni pﬁestûhujem do obrovsk˘ch mûst a zemûkouli dálnicí opﬁedem.“ VÏdyÈ v Kﬁivoklátû je tak krásnû, dûti si tady mají kde hrát.
Rok 2006 bude volební. V‰ak se
také socdemáci ãiní. Docela se bojím, co nám v‰echno slíbí a kdo
v‰echno jim skoãí na lep. Ne Ïe by
tﬁeba modﬁí ptáci neslibovali. Ale
u âSSD mám mnohem silnûj‰í dojem, Ïe ten jejich lep moc nedrÏí.
Îe jim jde pﬁíli‰ o plná kor˘tka.
Státní mû‰ec je uÏ teì pln˘ dluhÛ,
pﬁesto utrácí jako pominutí. Nebudu se tajit s tím, Ïe já je volit nebudu. Je‰tû vymyslet zpÛsob, abych
nemusel ty jejich hlouposti také finanãnû podporovat. ·koda, Ïe nûkteﬁí ministﬁi z âSSD více nesportují. BlíÏí se zimní olympiáda,
skvûlé hokejové maãe, a kdyby se
tﬁeba ministr Rath pﬁi sv˘ch schopnostech postavil do hokejové klece, to by byl gólman. Kdepak Ha‰ek nebo nûjak˘ Vokoun. Uznejte,
Ïe by to byl záÏitek, kdyby obãas
vypustil z úst pﬁes drátûnou masku
jedovatou slinu smûrem ke kanadsk˘m útoãníkÛm v brankovi‰ti, to
by byla ﬁeÏba. Hanba mi, ale asi
bych fandil Kanadû.
S blíÏící se olympiádou uÏ sportem Ïije kde kdo. Velmi populární
je v poslední dobû v na‰í obci nov˘ sport „zakﬁiãme si na starostku“.
A Ïe jsou v Kﬁivoklátû vynikající
hráãi. Máte nûjak˘ problém? Tak si
pﬁijìte na úﬁad zahartusit. Uvolníte stres, uleví se vám, moÏná se vám
vrátí i chuÈ k jídlu, ani se moc nezpotíte. A co na tom, Ïe je to Ïenská a trocha slu‰nosti by ne‰kodila. Co na tom, jestli za vá‰ problém
opravdu mÛÏe. Je pﬁece starostkou
v Kﬁivoklátû, tak v Kﬁivoklátû mÛÏe za v‰echno!
Hlavnû aby se nám ta olympiáda
vyvedla! Zase budeme vlastenci,
budeme velebit nové hrdiny a já budu moci obdivnû kroutit hlavou jen
nad délkou skokÛ Jakuba Jandy!
Pavel Friebert

·KOLSKÁ RADA

Ing. Vojtûch Pátek
Lesní správce Lesy âR, s. p.,
LS Kﬁivoklát
1) Podniku Lesy âeské republiky
s. p. se v roce 2005 daﬁilo. Souãasnû v‰ak prochází i pomûrnû v˘znamn˘mi zmûnami. Pﬁeji mu proto, aby v roce 2006 úspû‰nû dokonãil v‰echny zmûny ke spokojenosti
své i sv˘ch obchodních partnerÛ.
2) ¤e‰il bych komunikaci pro pû‰í mezi Amalínem a Budy.
3)Bydlí tu pﬁíjemní a vstﬁícní lidé, turisté a náv‰tûvníci se zde mohou cítit jako vítaní hosté. Je zde
dobré propojení turisticky zajímav˘ch objektÛ s pﬁírodou, turisté a náv‰tûvníci mohou vyuÏívat kombinace více rekreaãních poÏitkÛ.
4) Zdraví v‰em jeho obyvatelÛm
a peníze od ministerstva zemûdûlství.
Kﬁivoklátské noviny dûkují v‰em
odpovídajícím za úãast v anketû a zaslané odpovûdi.
Anketu pﬁipravil Pavel Friebert
Foto Milan Bednaﬁík

·kolská rada vznikla na základû zákona ã. 561/2004 Sb., o pﬁed‰kolním,
základním, stﬁedním, vy‰‰ím odborném
a jiném vzdûlávání. Rady musely vzniknout nejpozdûji k 1. 1. 2006.
Zastupitelstvo OÚ Kﬁivoklát vydalo v listopadu zﬁizovací listinu a volební ﬁád.
Poãet ãlenÛ rady byl stanoven na ‰est,
pﬁiãemÏ tﬁetinu jmenuje zﬁizovatel, tﬁetinu ãlenÛ volí zákonní zástupci nezletil˘ch ÏákÛ a tﬁetinu ãlenÛ volí pedagogiãtí pracovníci ‰koly.
Po volbách je sloÏení ·kolské rady
následující: Milan Naì, Lenka Charvátová, Libu‰e Vokounová, Dana
Zikmundová, Jitka Rajni‰ová a Naìa
Kramelová.
·kolská rada vykonává svoji pÛsobnost v následujícím:
a)vyjadﬁuje se k návrhÛm ‰kolních
vzdûlávacích programÛ a k jejich následnému uskuteãÀování,
b)schvaluje v˘roãní zprávu o ãinnosti
‰koly,
c)schvaluje ‰kolní ﬁád a navrhuje jeho zmûny,
d)schvaluje pravidla pro hodnocení
v˘sledkÛ vzdûlávání ÏákÛ,
e)podílí se na zpracování koncepãních zámûrÛ rozvoje ‰koly,
f)projednává návrh rozpoãtu na dal‰í
rok, vyjadﬁuje se k rozboru hospodaﬁení a navrhuje opatﬁení ke zlep‰ení hospodaﬁení,
g)projednává inspekãní zprávy âeské ‰kolní inspekce,
h)podává podnûty a oznámení ﬁediteli ‰koly, zﬁizovateli, orgánÛm vykonávajícím státní správu.
·kolská rada se schází ke sv˘m jednáním podle potﬁeby, nejménû v‰ak dvakrát
do roka.
Vychází téÏ z podnûtÛ a návrhÛ zákonn˘ch zástupcÛ nezletil˘ch ÏákÛ a pedagogick˘ch pracovníkÛ, z podnûtÛ
a návrhÛ ﬁeditele ‰koly a zﬁizovatele.
Na prvním zasedání ·R dne 10. ledna
2006 byl pﬁedsedou zvolen Milan Naì
a místopﬁedsedkyní Jitka Rajni‰ová.
(mk)
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„PTÁME SE ZA VÁS“
Tentokrát Ing. Petra ·tûpánka, vedoucího Správy Chránûné krajinné
oblasti Kﬁivoklátsko:
Pﬁi údrÏbû státních komunikací
v leto‰ní zimní sezónû do‰lo oproti
minulosti k v˘razn˘m zmûnám
k hor‰ímu. V prosinci byly silnice
v Kﬁivoklátû mnohdy nesjízdné (obzvlá‰tû Hradní ulice). Snad stokrát
jsem sly‰ela, mnohdy i velmi agresivnû, Ïe za to mÛÏou ochranáﬁi, kteﬁí zakázali solit. MÛÏete vysvûtlit,
jak˘ je podíl Správy CHKO na neúdrÏbû komunikací?
Pavla HÛlová
Pﬁednû bych chtûl zdÛraznit, Ïe
otázka solení komunikací v chránûn˘ch krajinn˘ch oblastech (dále jen
CHKO) a národních parcích nezávisí na libovÛli Správy. Zákaz provádûní chemického posypu cest
v CHKO je zakotvenu v § 26, odst.1,
písmeno h, zákona ã. 114/92 Sb.,
o ochranû pﬁírody a krajiny v platném znûní. V˘jimka z tohoto zákazu je v odÛvodnûn˘ch pﬁípadech
moÏná a na Ïádost správce komunikace jí mÛÏe udûlit Vláda âR. O v˘jimce tedy nerozhoduje ani Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí âR. Takto si to poslanci pﬁi poslední novele zákona v roce 2004 vymínili.
Pokud se t˘ká v˘jimky pro území
CHKO Kﬁivoklátsko na zimní sezónu 2005 – 2006, tak byla vydána

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

pro dva úseky silnic (Rakovník –
Ruda a Rakovník – Zvíkovec). Na
ostatním území CHKO je po pﬁedchozím souhlasu Správy povoleno
pouÏít chemick˘ posyp za situace,
kdy vznikne náledí. Bûhem zimní
sezóny 2005 – 2006 doposud poÏádala Krajská správa a údrÏba silnic
o tento posyp ve dvou pﬁípadech
a v obou bylo Ïádosti operativnû vyhovûno.
Zcela odpovûdnû proto ﬁíkám, Ïe
za zimní stav silnic Správa CHKO
Kﬁivoklátsko v Ïádném pﬁípadû nemÛÏe. Právû naopak. Po intervenci
Správy a nûkter˘ch obcí u vedení
Krajského úﬁadu po snûhové „kalamitû“ z poãátku prosince 2005 se
údrÏba hlavních silnic podle mého
názoru mírnû zlep‰ila.
Ing.Petr ·tûpánek
vedoucí Správy
CHKO Kﬁivoklátsko

VÍTR PÒSOBIL ·KODY I V K¤IVOKLÁTù

K¤IVOKLÁT. Na pátek 16. prosince meteorologové slibovali vûtrno
a pﬁedpovûì se „rosniãkáﬁÛm“ bohuÏel povedla. Foukalo tak, Ïe i v Kﬁivoklátû vítr zpÛsobil ‰kody. Na Obecním úﬁadû poniãil stﬁechu, obãas nûkomu ulétla plachta ze dﬁeva, nûkomu sjelo pár ta‰ek ze stﬁechy, ze samoobsluhy na Amalínû odpadla jedna deska z fasády. Nejvût‰í obtíÏe ale zpÛsobil v˘padek proudu. Mohl za nûj zejména spadl˘ smrk na stráni za hradem. Padl smûrem na obecní koﬁenovou ãistírnu odpadních vod a pﬁetrhl
nadzemní rozvod vysokého napûtí. V ãásti Amalína se podaﬁilo dodávku
elektﬁiny obnovit po osmé hodinû veãerní. V dal‰í ãásti Amalína a v Budech v‰ak proud ne‰el je‰tû v sobotu dopoledne, tedy ne‰ly v‰echny fáze.
Znamenalo to nefungující vodárny, kotle, sporáky. V˘padky proudu pak
zlikvidovaly po obci i nûjaké ty elektrospotﬁebiãe.
Pﬁíroda nám opût ukázala, kdo z koho. A to jen pár hodin foukalo.
Text a foto Pavel Friebert

PTÁKY KLIDNù P¤IKRMUJTE!

Na redakci KN se obrátilo nûkolik ãtenáﬁÛ s dotazem, zda je
bezpeãné pﬁikrmovat v zimû ptactvo, kdyÏ se nyní v‰ude tolik hovoﬁí o ptaãí chﬁipce. A jaké zásady pﬁi krmení dodrÏovat. Odpovûì nám poskytl tiskov˘ mluvãí
Státní veterinární správy v Praze
pan Josef Duben.
„V souãasné dobû není dÛvod se
v souvislosti s ptaãí chﬁipkou obá-

vat volnû Ïijících ptákÛ. Ov‰em i kvÛli jin˘m rizikÛm je na místû dodrÏovat základní
hygienické zvyky. To
znamená zneãi‰tûn˘ma rukama si nesahat
do obliãeje, ani nejíst.
Není dÛvod, proã v zimû nepﬁikrmovat ptactvo. Naopak, je samozﬁejmû tﬁeba podávat
správné krmení, zejména rÛzná semena,
Foto Petr HÛla
záleÏí na krmen˘ch
druzích. SemenoÏrav˘m semena
a pro s˘kory napﬁíklad semena zalitá do loje apod. KvÛli nebezpeãí
zavleãení ptaãí chﬁipky Státní veterinární správa roz‰íﬁila monitoring,
to znamená, Ïe ve zv˘‰ené míﬁe sleduje podezﬁelé úhyny ptákÛ a nepovoluje obchodování s ptáky se zemûmi, kde se ptaãí chﬁipka vyskytla. Jednodu‰e ﬁeãeno, nesmí se odsud dováÏet nic „od peﬁí“. (bed)
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HROZÍ LÉKÁRNù V K¤IVOKLÁTù ZÁNIK?!
Ve stﬁedu 14. 12. do‰lo na noãním
zasedání vlády ke schválení sníÏení
obchodní pﬁiráÏky na léky o 3 %.
Tajnû a bez projednání s lékárníky.
Toto opatﬁení bude mít pro velk˘ poãet men‰ích lékáren doslova katastrofální ekonomické dopady
vzhledem k tomu, Ïe znamená sníÏení jejich pﬁíjmÛ za léky asi o 12%.
Ve zdÛvodnûní navíc zaznûly úplnû
lÏivé údaje. Posuìte sami:
Rath: „Lékárny dostávají z léku, kter˘ stojí 100 Kã, 32 Kã“
Obchodní pﬁiráÏka sice ãiní 32%,
ale není to z ceny léku v lékárnû, ani
to není pﬁiráÏka lékárny. Jedná se
o spoleãnou pﬁiráÏku distributorÛ
a lékárny a poãítá se nikoli z ceny
lékárny nebo z ceny nákupní pro lékárnu, ale z ceny v˘robce resp. dovozce, která je podstatnû niÏ‰í. Pravda je taková, Ïe pﬁi uplatnûní její maximální v˘‰e je reálná marÏe, poãítáno z prodejní ceny lékárny, okolo
19%. Tvrzení, Ïe patﬁí k nejvy‰‰ím
v EU, je leÏ jako vûÏ. Je tomu pﬁesnû naopak. Její v˘‰e je ve spodní polovinû EU (viz téÏ zpráva âTK na
www.medical-tribune.cz). Lékárna
tedy nemá z léku, kter˘ stojí v lékárnû 100 Kã, 32 Kã, ale pouze max.
19 Kã, po sníÏení to bude 17 Kã.
Skuteãnost je taková, Ïe za lék, jehoÏ prodejní cena v lékárnû je 100
Kã, pacient u‰etﬁí asi 2 Kã, za lék za
40 Kã je to asi 90 haléﬁÛ, tj. nûco
okolo 2%, zatímco pro lékárnu to
znamená pokles pﬁíjmu za léky asi
o 12%. Kolegové hlavnû z venkovsk˘ch lékáren jsou krokem vlády
zdû‰eni a velmi se obávají, Ïe budou muset provoz sv˘ch lékáren v˘raznû omezit nebo úplnû uzavﬁít, byÈ
by to byla aÏ ta úplnû krajní moÏnost.
„Lékárny podle Ratha dobﬁe
prosperují z prodeje dal‰ího sortimentu“
Není to pravda. Regulované ceny
se t˘kají i volnû prodejn˘ch lékÛ,
nûkter˘ch ãajÛ a vitaminÛ. Lékárny
v supermarketech a v centrech mûst,
kde prochází velké mnoÏství lidí,
mají vysok˘ podíl trÏeb za hotové.
Tûm zmûna tolik neublíÏí. Zatímco
v men‰ích lékárnách je situace jiná.
Pﬁíjmy za léky tvoﬁí více neÏ 90%
na‰ich trÏeb. Lékárna je ze zákona
zdravotnické zaﬁízení, jejíÏ hlavní
ãinností je v˘dej a pﬁíprava léãiv, nikoliv prodej doplÀkového zboÏí.
SníÏení marÏe lékáren je nejménû efektivním zpÛsobem hledání
úspor nákladÛ na léky, pﬁitom neﬁe‰í pﬁíãinu vzrÛstu nákladÛ na léky
a v˘znamnû ohroÏuje existenci zejména men‰ích veﬁejn˘ch lékáren.
Sv˘mi lÏiv˘mi vyjádﬁeními ministﬁi vlády âR po‰kozují povûst
profesní skupiny lékárníkÛ u ãeské
veﬁejnosti, která o cenotvorbû léãiv
nemá správné informace a je tak odkázána na informace z médií.
Po úpravû navrÏené ministrem
Rathem bude skuteãná obchodní
pﬁiráÏka lékárny asi 17%. Z tohoto
hrubého zisku kromû mezd, nájemného, spotﬁeby vody, energií, topení, oprav a údrÏby, coÏ je obvyklé
pro v‰echny Ïivnosti, musí lékárna dodrÏovat mnoho vyhlá‰ek, t˘kajících se provozu lékárny (vûcné
a prostorové vybavení, hygienick˘
reÏim, kusová kontrola zásob), coÏ
nese celou ﬁadu nákladÛ, o kter˘ch
laik nemá ani tu‰ení (servis lékárenského software, povinné kontroly vody, kalibraci vah, kontrolu sterilizátorÛ, povinné poji‰tûní atd.).
Zdravotní poji‰Èovny pﬁitom platí
lékárnám asi s dvoumûsíãním zpoÏdûním. ¤ada lékáren se jiÏ dnes ocitá ve váÏné ekonomické situaci,
mnoh˘m hrozí zánik, zvlá‰tû na venkovû.
VáÏení pacienti, seznamte se
s tvorbou ceny léku.
Vûﬁte, Ïe o cenû léku rozhoduje
jeho v˘robce a o úhradû zdravotních
poji‰Èoven rozhoduje kategorizaãní
komise. Lékárník má naﬁízenou maximální obchodní pﬁiráÏku (tj. takovou, kterou nesmí nikdy a v Ïádném
pﬁípadû pﬁekroãit) a ta ãiní nyní asi
19% z celkové ceny léku. Nenechte

se m˘lit, Ïe pﬁi celoplo‰ném sníÏení obchodní pﬁiráÏky na léky bude
u‰etﬁena va‰e penûÏenka. To bude
trvat jen krátkou dobu. Pak bude následovat nová vyhlá‰ka o úhradách
lékÛ ze zdravotního poji‰tûní a va‰e doplatky budou zase tam, kde byly. Malé lékárny, ve kter˘ch byl v prvoﬁadém zájmu pacient a jeho zdra-

V kﬁivoklátské lékárnû.

ví, budou neodvratnû zanikat. Na jejich místû budou ﬁetûzce trÏních lékáren, ve kter˘ch bude prvoﬁad˘m
zájmem zisk. Va‰e zdraví a Va‰e
skuteãné potﬁeby budou aÏ na druhém místû.
Zdravotní poji‰Èovny na tom ale
také nevydûlají. Po sníÏení úhrad sice farmaceutické firmy sníÏí ceny
lékÛ, jak se dûje jiÏ deset let stále
dokola, pak ale tlaãí na zv˘‰ené pﬁedepisování sv˘ch lékÛ, aby si nahradily u‰l˘ zisk. Jak by jinak bylo
moÏné, Ïe úhrady poji‰Èoven se kaÏdého pÛl roku sniÏují, ale náklady
na léky jim rostou?
SníÏením obchodní pﬁiráÏky lékárny cesta k úsporám nevede! Tím
se dosáhne jenom vût‰í degradace
lékárníka, vût‰í devastace zdravotnictví! Podpoﬁte nás, pﬁimûjme vládu, aby hledala systémová ﬁe‰ení
situace ve zdravotnictví!
KdyÏ jsem zaãala psát v˘‰e uvedené ﬁádky, netu‰ila jsem, Ïe ministr
hodlá své dílo zkázy rychle dokon-

ãit tím, Ïe sníÏí opût na‰i marÏi o dal‰í 3% a dokonce bude mít snahu prosadit v˘dej lékÛ pﬁímo v ordinacích
lékaﬁÛ. To by znamenalo faktick˘
konec celého na‰eho oboru.
Jsou jisté etické dÛvody. Lékaﬁ léãí a pﬁi pouÏití a v˘bûru lékÛ by se
mûl ﬁídit pouze prospûchem pacienta. Nic by ho nemûlo svést z této ces-
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ty, zvlá‰tû pak ne hmotn˘ (finanãní)
zájem. Prodej lékÛ samotn˘m lékaﬁem ho vystavuje pﬁímému tlaku v˘robcÛ a mÛÏe vést aÏ k tomu, Ïe lékaﬁ bude pﬁímo zainteresován na prodeji lékÛ té které farmaceutické firmy. Proto bylo uÏ dávno v historii oddûleno lékárenství od medicíny.
Z krokÛ ministra Ratha, které jsou
naprosto nepﬁedvídatelné avedené jedin˘m – chorobnou touhou po moci
a po politické kariéﬁe - vypl˘vá jediné: osud nejen mal˘ch venkovsk˘ch
lékáren, a tedy i lékárny na Kﬁivoklátû, je v souãasné dobû ohroÏen.
ZabraÀte, prosím, likvidaci nezávislého ãeského lékárníka a pomozte odstranit velkou nejistotu, která
vût‰inu pracovníkÛ ve zdravotnictví
ovládá! Jednou z takov˘ch moÏností
je pﬁipojení Va‰eho podpisu, kter˘m
vyjádﬁíte nesouhlas s v˘‰e uveden˘mi kroky vlády, na petiãní arch
pﬁímo v lékárnû.
PharmDr. Eva Pavlásková,
lékárna Kﬁivoklát

ZIMNÍ ÚDRÎBA
Stejnû jako v pﬁedchozích letech
i v leto‰ním roce provádí údrÏbu
místních komunikací v obci Kﬁivoklát firma pana Lubo‰e ·ípka. Jiná
firma o tuto sluÏbu zájem nemûla,
pﬁestoÏe obec oslovovala majitele
techniky v okolí. Pﬁi snûhové kalamitû do‰lo i na silniãní techniku,
hned v prvních hodinách v pﬁemíﬁe
snûhu pﬁi protahování firma utrhla
radlici. NeÏ se povedlo porouchanou souãást opravit, ãasov˘ interval
mezi protaÏením a posypáním byl
pﬁíli‰ dlouh˘. To samozﬁejmû zpÛsobilo nepﬁíjemnosti, neboÈ vozovky byly sice protaÏené, ale velice
kluzké. K dal‰í kolizi do‰lo mezi
traktorem a jedním kﬁídlem kamenného schodi‰tû ke kostelu na Amalínû. Posypov˘ traktor se vyh˘bal
protijedoucímu autu. Na‰tûstí jsou
kameny pouze vyvráceny a jakmile
to poãasí dovolí, budou vráceny na
své místo a provedena oprava. Panu vikáﬁi jsme se samozﬁejmû pﬁiznali a omluvili. Ve dnech, kdy snûÏilo, se protahovalo a sypalo prÛbûÏnû bûhem dne. VÏdy je v‰ak co
zlep‰ovat. Opakovanû prosíme obãany, aby umoÏnili prÛjezd traktoru a nezuÏovali komunikace parkováním vozidel. Stejnû tak parkování aut pod kopeãkem k nov˘m bytovkám je sázka do loterie. Pokud
to traktoru uklouzne, dojde ke zbyteãn˘m ‰kodám. Proto i zde prosíme o ponechání volného bezpeãnostního prostoru pro prÛjezd a manipulaci techniky.
Zásadní problém v‰ak nevidím
v údrÏbû místních komunikací, ale
v údrÏbû silnic druhé tﬁídy. Jejich
údrÏbu zaji‰Èuje letos poprvé na základû vyhraného v˘bûrového ﬁízení
firma âNES a. s. Kladno. Po poãá-

teãních infarktov˘ch stavech (zablokovaná Hradní ul. dne 3. 12.),
jsme opakovanû vstupovali do jednání s pﬁíslu‰n˘mi pracovníky jak
SÚS, tak i Krajského úﬁadu a Správy CHKO Kﬁivoklátsko. Cel˘ mû-

Foto Pavel Friebert

síc prosinec jsem na téma zimní
údrÏby telefonovala, jezdila a jednala, nûkdy úspû‰nû, jindy ménû úspû‰nû. V˘sledem tûchto jednání je
písemn˘ pﬁíslib odboru dopravy
krajského úﬁadu doruãen˘ obci tûsnû pﬁed konce roku - cituji: „ Pro
zv˘‰ení operativnosti pﬁi zimní
údrÏbû bylo s dodavatelem âNES
a. s. dohodnuto, Ïe ve stﬁedisku Mûsteãko bude zaji‰tûna stálá sluÏba
dvou sypaãÛ namísto dosavadní domácí pohotovosti, aby byl umoÏnûn
co nejrychlej‰í v˘jezd vozidel k posypu“. Jak to v‰ak bude opravdu
fungovat, ukáÏe aÏ praxe.
Pavla HÛlová
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PROSINEC V MATE¤SKÉ ·KOLE
Prosinec v mateﬁské ‰kole byl ve
znamení Adventu, tû‰ení se na Vánoce a dárky.
Hned na poãátku prosince jsme
nav‰tívili na‰e kamarády v M· Mûsteãko a spoleãnû s nimi jsme shlédli „Vánoãní pohádku“. Peãlivû jsme
se pﬁipravovali na Mikulá‰skou besídku v M·, na kterou jsme pozvali
rodiãe i ostatní pﬁátele. Na hradû Kﬁivoklátû jsme shlédli pﬁedstavení lidového divadla „Tereza“ paní Marcely Slavíkové „O betlémské hvûzdiãce“. Pro náv‰tûvníky Adventu na
Kﬁivoklátû jsme nacviãili spolu s Dá‰ou Pavlíãkovou pásmo koled „Já
mal˘ pﬁicházím…“, s kter˘m jsme
vystoupili na nádvoﬁí hradu. V polovinû prosince jsme s pásmem básní, písní a taneãkÛ o zimû a zimních
radovánkách pﬁi‰li potû‰it na‰e star‰í spoluobãany do restaurace „Nad
hradem“. S pﬁáním krásn˘ch Vánoc
a mal˘m dáreãkem jsme nav‰tívili
obecní úﬁad, peãovatelsk˘ dÛm i na‰e b˘valé kolegynû. Se sv˘mi v˘robky jsme se zúãastnili i vánoãní-

Vystoupení dûtí z M· bûhem Adventu na hradû Kﬁivoklátû.

ho jarmarku v Z· Kﬁivoklát. S pásmem koled jsme vystoupili také na
pﬁedvánoãním zpívání v kostele
sv. Petra. Poslední akcí roku 2005
v M· byla vánoãní nadílka. Dûti si
samy ozdobily stromeãek, zazpívaly

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

si koledy a spoleãnû se radovaly z nov˘ch hraãek. Doufáme, Ïe i dal‰í mûsíce v mateﬁské ‰kole budou plné radosti a veselí jako ten pﬁedvánoãní.
Jaroslava Vimrová
M· Kﬁivoklát

JEN KLID, MAMINKY, ANEB KOUZELN¯ SVùT P¤ED·KOLÁKA
Pﬁed‰kolní vûk je období od tﬁí do
‰esti let dítûte. Je to pravdûpodobnû
nejhezãí doba pro rodiãe. Dítû uÏ
umí spoustu vûcí, rádo si s vámi
o v‰em(!) povídá, na v‰echno má své
názory, získává nové zku‰enosti
a znalosti – umí poãítat do deseti nebo tﬁídí vûci podle barev ãi velikosti, kreslí, stﬁíhá a modeluje. Uãí se
také nov˘m dovednostem – jezdit
na kole, zavázat si boty, jíst pﬁíborem, smrkat do kapesníku a je celkem lhostejné, kdy se to vlastnû nauãí. Nûkteré dﬁív a nûkteré pozdûji.
Dítû se hlavnû uãí napodobováním,
a to nejen v rÛzn˘ch ãinnostech, ale
pﬁebírá i na‰e gesta a slova, aniÏ si
to leckdy uvûdomujeme. UÏ jste se
nûkdy poznali, kdyÏ va‰e milované
dítko peskovalo svého sourozence,
domácí zvíﬁe ãi ply‰ovou hraãku?
Pro dûti pﬁed‰kolního vûku je nejdÛleÏitûj‰í náplní dne hra. Pﬁed‰kolák si hraje intenzívnû a s velkou
chutí. Dovede se do hry tak zabrat,
Ïe úplnû zapomene jít vãas na záchod, a dokonce se do ní vÏije natolik, Ïe se smûje, vztekle kﬁiãí i pláãe. Ve hrách dítû
uplatÀuje a rozvíjí
svoji bohatou fantazii a my‰lení, poznává svût a zaÏívá
i pﬁíjemné citové
proÏitky. Díky fantazii dítû pﬁipodobÀuje ãlovûku neÏivé vûci, stromy ãi
zvíﬁata, pﬁedpokládá, Ïe myslí, cítí
a jedí jako lidé. Není vÏdy jasné, co uÏ
je hra a co je je‰tû
mínûno docela váÏnû. Nûkdy si dítû
vytvoﬁí i tzv. imaginárního spoleãníka, kterému dá jméno a povídá si s ním.
MoÏná máte obãas
pocit, Ïe vám dítû
lÏe, ale není to leÏ
zámûrná. Pﬁítomnost, kterou jedinou

chápe, ve které Ïije a ve které pﬁem˘‰lí, si nûkdy smíchá se svûtem
fantazie, a tak vzniknou rÛzné smy‰lenky. Nezlobte se na nûj, brzy pochopí i svût reality, budoucnosti ãi
minulosti. S dûtskou fantazií souvisí i oblíbenost pohádky a magického svûta v ní. Dûti na v˘razn˘ch typech postav pochopí svût dobra
a zla, hrdinství a sílu lásky. Naslouchání pohádek má pro dítû podobn˘ citov˘ v˘znam jako hra. MÛÏe se
pﬁi nûm hravou formou vyrovnávat
se sv˘m strachem a trápeními.
Pﬁed‰kolák uÏ také obratnû a s naprostou samozﬁejmostí stﬁídá spoleãenské role. Jinou roli hraje doma
vÛãi rodiãÛm, jinou ve ‰kolce k paní uãitelce. Dítû jiÏ povût‰inou vyhledává spoleãnost druh˘ch dûtí,
protoÏe si s nimi dovede uÏ zajímavû a sloÏitû hrát. Ve vrstevnické skupinû se dítû snaÏí prosadit a získat
pocit úspû‰nosti, zaãíná se pomalu
uãit roli soupeﬁe a jak spolupracovat. S pochopením a osvojením pravidel chování pﬁichází i první pocit
viny. Dítû si je dobﬁe vûdomo, co je

OBECNÍ KNIHOVNA
LETMÁ BILANCE PANÍ KNIHOVNICE

Zase skonãil jeden rok, a proto následuje malá rekapitulace. Do knihovny pﬁibyly nové knihy, za které
OÚ Kﬁivoklát zaplatil 12 000 Kã, dále pak knihy za 4 070 Kã – dary od
ãtenáﬁÛ. NejdraÏ‰í kniha je za 449 Kã,
Gulag, nejlacinûj‰í pak detektivka
zakoupená ve v˘prodeji za 19 Kã.
Jinak knihy prÛmûrnû stojí 200 Kã.
Dospûl˘ ãtenáﬁ stále platí na rok 100
Kã, dûti a mládeÏ 50 Kã. Za minul˘ rok zaplatili v‰ichni, coÏ je 66 registrovan˘ch ãtenáﬁÛ. UÏ jich bylo
víc neÏ 100, ale nûkteﬁí se odstûhovali, jiní zemﬁeli, nûkdo pﬁi‰el jednou a tím to pro nûj skonãilo. Za rok
se v knihovnû vystﬁídalo 409 ãtená-

ﬁÛ, kteﬁí pﬁeãetli celkem 2 512 knih.
Rakovnické Knihovnické stﬁedisko
nám zapÛjãilo tﬁi soubory knih (100
svazkÛ). Na‰e pﬁírÛstky za rok ãiní
112 svazkÛ. Teì nám soubory bude
pÛjãovat Kladno, tak uvidíme, jaká
s nimi bude spolupráce. V závûru
roku jsem nakoupila ﬁadu nov˘ch
knih. Pﬁijìte se sami pﬁesvûdãit. Nikoho zbyteãnû nehoníme, aby vracel knihy, jen ty nejnovûj‰í bych
prosila nejdéle za mûsíc, coÏ je i lhÛta v rakovnické mûstské knihovnû.
Jinde se platí penále, ale u nás zatím ne. Nûkdo má ov‰em knihy i víc
neÏ rok, tak se polep‰ete. Dobré poãtení v tomto roce!
(gh)

jeho povinností, a také co nemá dûlat, proã má dobré svûdomí (splnilo
drobn˘ úkol), anebo proã je trápí v˘ãitky.
Konec pﬁed‰kolního vûku se spojuje s otázkou, „zda je na‰e dítû zralé a pﬁipravené jít do ‰koly“. To je
v‰ak téma natolik obsáhlé a zajímavé, Ïe se k nûmu vrátíme v pﬁí‰tím
ãísle KN.
Jana Rajská,
Klub Îelviãka
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IVS BUDY, K¤IVOKLÁTSKO O.P.S. BILANCUJE
Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko Budy v Kﬁivoklátû nav‰tívilo
v roce 2005 celkem 6455 náv‰tûvníkÛ, z toho 669 cizincÛ z Anglie,
Nûmecka, USA, Polska, ¤ecka,
Ruska, Jugoslávie, Holandska, Japonska, Belgie, Francie, ·panûlska,
Vietnamu a Slovenska. Uspoﬁádalo
38 v˘ukov˘ch programÛ, kter˘ch se
zúãastnilo 1873 ÏákÛ a studentÛ
z rÛzn˘ch typÛ ‰kol. K nejvíce oblíben˘m patﬁila ·NS trochu jinak,
Nauãná stezka Brdatka, Pojìte s jeÏeãkem Bodlinkou za lesními kamarády a Poutavá pﬁedná‰ka
o CHKO Kﬁivoklátsko. Bûhem roku bylo zodpovûzeno 2438 nejrÛznûj‰ích dotazÛ – Kde je na Kﬁivoklátû po‰ta? Bankomat? Námûstí?
Kudy se jde do Skryj, kde se nejlépe najíme, ubytujeme, co je u vás
k vidûní? Co se dûje na hradû? Kam
mám odnést zranûnou sluku? Nevíte, kde bych mohla najít paní, co tu
bydlela pﬁed 40 lety? Do kolika
okresÛ zasahuje CHKO? Existuje
cyklotrasa po rovinû? Kudy se dostanu k so‰e na kopci?
V prostorách IVS se uskuteãnilo
6 v˘stav: Pﬁíroda a lidé - fotografie
Jana Luká‰e, Kﬁivoklát oãima dûtí,
Pﬁíbûhy - fotografie Jindﬁicha Richtera, Rhodos, ostrov slunce - fotografie Jana Luká‰e, Od Krkono‰ po
Kﬁivoklátsko – fotografie Jiﬁího
Ba‰ty, Panoramania – fotografie
Ing. Tomá‰e Rothrockla.
Besed a pﬁedná‰ek bylo v IS také
nûkolik: Pﬁíroda a lidé Panamy, Setkání s autorem, Beseda o Thajsku,
Thajsko – zemû pro turisty a potápûãe, Kﬁivoklátsk˘ den zdraví, Pﬁíroda Kanársk˘ch ostrovÛ.

Evropského dne parkÛ se na Kﬁivoklátsku dne 28. kvûtna 2005 zúãastnilo 86 náv‰tûvníkÛ. Probûhly
pﬁi nûm následující exkurze: „V˘znamné dﬁeviny Kﬁivoklátska, památné stromy a zámeck˘ park Leont˘n“, dále v oblasti Pusté Seãe: „Jarní pﬁírodou po okolí Kﬁivoklátu“.
Akce pro rodiãe s dûtmi se jmenovala „Poznáváme pﬁírodu“. Probûhlo také promítání snímkÛ z videotéky MÎP âR.
V IS probûhlo také 7 semináﬁÛ na
rÛzná témata: od ochrany pﬁírody aÏ
po zkou‰ky lesní ‰koly.
Od 1.7.2005 provozuje IVS turistickou ubytovnu, kterou vyuÏilo 146
hostÛ.
IS Kﬁivoklátsko o. p. s. vydalo bûhem roku 2005 publikaci „V‰eteãník – 333 otázek a odpovûdí o pﬁírodû“, v níÏ se dozvíte, která houba
je u nás nejvy‰‰í, co dûlají se ÏíÏalami krtci a mnoho dal‰ích odpovûdí na otázky, které vám mohou va‰e dûti poloÏit. Tato publikace je
v prodeji za 20 Kã pouze v IVS Budy. Dal‰í vydanou publikací je „Kﬁivoklátskem cestou necestou“. Jedná se o nabídkovou publikaci vzdûlávacích programÛ pro ‰kolní rok
2005-2006. Byla rozeslána v‰em
‰kolám v âeské republice.
Díky finanãní podpoﬁe Stﬁedoãeského kraje mohla vzniknout
„Ekoknihovna“, která je otevﬁena
pro v‰echny zájemce o pﬁírodu
a ekologii. Zejména v‰ak slouÏí
k doplnûní vûdomostí pﬁi pobytov˘ch vzdûlávacích programech.
Dûkujeme v‰em náv‰tûvníkÛm
IVS Budy a tû‰íme se na shledání
v roce 2006.
Jiﬁina Pro‰ková

ní kolegynû Jitky Rajni‰ové v rámci projektového vyuãování ÏákÛ na‰í ‰koly, je uÏ tak moc poniãená,
právû tak jako krásn˘ gloriet na „Brdatce“. PrÛbûÏnû se seznamujeme
s pomístními názvy na Kﬁivoklátû,
právû tak
jako s památn˘mi
domy
(viz KN).
V prosinci minulého roku
jsme byli
v Informaãním
stﬁedisku
LesÛ âR
na besedû
spojené
s promítáním filmu Pﬁírodou Kﬁivoklátska.
Nic jsme neplatili, vedoucí stﬁediska paní TáÀa Friebertová nás moc
mile uvítala a je‰tû nám pﬁipravila
malé poho‰tûní. A zapálenému a zasvûcenému povídání Ing. Miroslava Pechy Ïáãkové naslouchali pozornû a bez jak˘chkoliv pokusÛ
o vyru‰ování. TakÏe touto cestou
je‰tû jednou moc dûkuji a tû‰ím se

na dal‰í spolupráci i v tomto roce.
A jestli si dûti ta místa, se kter˘mi
se seznámily, oblíbí a jestli se nauãí
neniãit, ale pomáhat nûco smysluplného vytváﬁet, pak hodiny SVS splnily, co mûly. Také jsem se pokusila
na‰e putování zdokumentovat, neboÈ
máme
‰kolní digitální fotoaparát,
leã odborník pﬁes
fotografie
pan Milan
Bednaﬁík
pravil, Ïe
není moc
dÛvodÛ ke
spokojenosti, neboÈ ztûch ‰edesáti fotek, co jsem „napráskala“, je padesát
osm neostr˘ch a na dvou slu‰nûj‰ích
mají Ïáãci jen pûkná pozadí (kdyÏ oni
se neradi fotí). Ale aÈ pr˘ nezoufám,
Ïe mû vy‰kolí. To jsem tedy zvûdavá. Aby to nedopadlo jako s poãítaãem. Jó, kdybych byla lepá patnáctka, to by se to ‰kolilo.
(gh)

VÍTE, CO JE TO SVS?
Od sedmé tﬁídy si Ïáci vybírají jeden povinnû voliteln˘ pﬁedmût, kter˘ pak mají jedno pololetí, takÏe dﬁíve, neÏ je to staãí totálnû otrávit,
mají zas nûco jiného a nûkoho jiného. Já jsem k˘vla na to, Ïe si vezmu SVS, neboli spoleãenskovûdní
semináﬁ v osmé tﬁídû. Jak tento
pﬁedmût pojmu, jaká bude jeho náplÀ, Ïe uÏ bude na mnû. NeÏ se o tom
rozepí‰u, je‰tû se zmíním o tûch
ostatních, abyste mûli pﬁedstavu.
Dále si Ïáci na‰í ‰koly mohou vybírat psaní na poãítaãi, technické
ãinnosti, domácnost, informatiku.
A to je‰tû není v‰echno, neboÈ od
‰esté tﬁídy ‰kola mÛÏe disponovat
je‰tû jednou disponibilní hodinou
navíc, takÏe si dûti je‰tû pﬁijdou na
své pﬁi dramatické v˘chovû a dûjepisném ãi zemûpisném semináﬁi.
A teì zpût k SVS. Je to docela fyzicky nároãné, protoÏe si myslím,
Ïe by dûti mûly poznat pﬁedev‰ím
svÛj region, své nejbliÏ‰í okolí. PﬁíleÏitostí je tu opravdu nepoãítanû.
Jen namátkou vyjmenuji, kde v‰ude uÏ jsme byli a co jsme vidûli. Tak
tﬁeba stálou expozici Kﬁivoklátská
stra‰idla. A víc nám o zdej‰ích povûstech poví na chystané besedû
pan Tomá‰ Bednaﬁík, autor nad jiné povolan˘, jehoÏ Povûsti a pﬁíbûhy z Novostra‰ecka nebo Knihu povûstí jste si uÏ moÏná vypÛjãili v na‰í knihovnû nebo ji máte v té své.
Pro‰li jsme si v‰echny nauãné stezky tady v okolí. KdyÏ jsme ‰li tou
„U Eremita“ aÏ do Luhu pod Branovem a pak do Branova, abychom
zase stihli autobus zpût ke ‰kole,
málem jsem tam vypustila du‰i. Poslední úsek cesty jsme absolvovali
v poklusu a v autobuse jsem mûla
barvu pﬁezrálého rajãete a pot ze
mne jen lil. Souhlasím s na‰imi médii, Ïe dÛchodci uÏ by nemûli uãit.
Ale v tom druhém pololetí uÏ to bude lep‰í – s tou druhou skupinou –
to uÏ budu mít v‰echny trasy dÛkladnû zmapované. Dûtem se tyto
hodiny líbí, v‰ichni se shodují, Ïe
je to daleko lep‰í, neÏ sedût v lavicích. A na mnoha místech jsou nûkteﬁí poprvé. Taky jsme byli v NiÏboru v Informaãním centru keltské
kultury, koupali si nohy v Kneippovû lázni „U Tﬁí pramenÛ“.Velmi
nás mrzelo, Ïe nauãná stezka Paraplíãko, která vznikla z iniciativy pa-

âERNÁ KORNIKA
NAPADL RODINU
V JEJÍM DOMù
K¤IVOKLÁT (bed). Jako
trestn˘ ãin poru‰ování domovní
svobody ﬁe‰í policisté pﬁípad napadení rodiny v jejím vlastním domû, k nûmuÏ do‰lo v prvním lednovém t˘dnu. Na OO Policie âR
v Kﬁivoklátû oznámil 34 let˘ obãan, Ïe byl ve svém domû napaden
i se svojí rodinou muÏem, kter˘
tam vnikl poté, co vytlaãil branku
a poté vstoupil nezamãen˘mi dveﬁmi. „Na‰tûstí se mi útoãníka podaﬁilo vytlaãit ven, kde pokraãoval ve
slovním napadání,“ uvedl po‰kozen˘ do protokolu.
VIADUKTEM OBA
NEPROJELI
K¤IVOKLÁT (bed). K dopravní nehodû do‰lo v pondûlí 2. ledna
pod Ïelezniãním pﬁejezdem v Kﬁivoklátû nedaleko ‰koly. Tﬁicetilet˘
ﬁidiã osobního vozu ·koda Fabia

s berounskou SPZ se v úzkém místû pﬁi vjezdu do viaduktu smûrem od
Roztok nedostateãnû vyhnul protijedoucímu náklaìáku Tatra 817
s pﬁívûsem. Do‰lo ke sráÏce, pﬁi níÏ
byla na osobním automobilu zpÛsobena ‰koda ve v˘‰i 50 tisíc korun.
Na‰tûstí nedo‰lo k Ïádnému zranûní. Alkohol byl policisty u obou ﬁidiãÛ vylouãen.
BRALI, CO JIM
P¤I·LO POD RUKU
ÎLOUKOVICE (bed). Osm rekreaãních chat bylo vykradeno na
pﬁelomu rokÛ 2005 a 2006 na katastru obce Îloukovice. Ve v‰ech
pﬁípadech neznámí pachatelé vypáãili vstupní dveﬁe a uvnitﬁ odcizili v‰e, co jim pﬁi‰lo pod ruku
a mûlo nûjakou cenu. Z chat tak
napﬁ. zmizely láhve s alkoholem,
dalekohledy, bajonety, ale i jídlo.
Celková ‰koda byla vyãíslena na
50 tisíc korun.
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
VáÏení ãtenáﬁi, jsem velice rád, Ïe
hrad Kﬁivoklát dostal od leto‰ního
roku v obecním periodiku svÛj prostor. Jak jiÏ v historii nemohlo podhradí b˘ti bez hradu, tak nyní nemÛÏe b˘t hrad bez podhradí.
Na tomto místû budeme pﬁíjemnou formou informovat ãtenáﬁe
o tom co se na hradû dûlo, dûje
a snad bude dít. Pokusíme se sdûlit
nûco z historie, ale pﬁedev‰ím souãasnost by nemûla b˘t skr˘vána.
Dozvíte se o otvírací dobû, o kulturních a spoleãensk˘ch aktivitách,
o stavebních opravách a restaurování, o lidech, kteﬁí zde pracují a Ïijí. Pﬁipravíme urãitû nûjaké zajímavé ãtení na pokraãování. KaÏdé vydání pﬁinese heslovit˘ souhrn dûní
na hradû za uplynul˘ mûsíc.
Pí‰e se leden 2006 a hrad pﬁed mûsícem ukonãil jednu z nejlep‰ích sezón za uplynulá léta. Celkem obûma okruhy, smûﬁujících pﬁes histo-

rické interiéry a Velkou vûÏ, pro‰lo
99 tisíc náv‰tûvníkÛ. Patﬁí za to dík
celému t˘mu pracovníkÛ správy.
Provoz státního hradu Kﬁivoklátu
zaji‰Èuje 13 stál˘ch pracovníkÛ
a provoz Hamouzova statku ve
Zbeãnû jeden pracovník. LoÀsk˘
rok pﬁinesl do t˘mu správy i nûkolik nov˘ch tváﬁí.
Z kﬁivoklátsk˘ch a roztock˘ch obãanÛ zde pracují Libu‰ka a Lubo‰
Vokounovi, Simona Matûjková, SoÀa Grofová, Ivana Friebertová, Eli‰ka Tﬁísková, Jan Lnûniãka. Dále pak
mezi pﬁespoláky poãítáme Lucku
Sainerovou, Pavla Bará‰ka, Veroniku Dvoﬁákovou. Nov˘mi pracovníky a zároveÀ obyvateli hradu se
stali Jakub Kocourek, Martin Vokáã, Jana Zboﬁilová, Zdenûk ·inágl.
Hrad bude letos otevﬁen aÏ od
1. dubna, ale naopak bude prodlouÏena denní otvírací doba –
v dubnu do 16 hodin, v kvûtnu

a ãervnu aÏ do 17 hodin. Cena
vstupného do hlavního hradního
okruhu se zv˘‰ila na sto korun za
dospûlého náv‰tûvníka.
Ludûk Frencl,
kastelán hradu Kﬁivoklát

30 DNÒ MINULOSTI
• Probíhá proﬁez dﬁevin a stromÛ na
svazích kolem hradu.
• Konec roku 2005 na hradû byl ve
znamení tradiãních AdventÛ.
• Od poloviny prosince leÏí na Kﬁivoklátsku sníh.
• V hradní kapli se uskuteãnily 2 m‰e
svaté.
• Od ·tûdrého dne do Nového roku
byl hrad slavnostnû osvûtlen.
• 2. lednem zaãíná pracovní rok a pokraãují práce na statickém zaji‰tûní
jiÏního parkánu.
• Stavební firma pana Karla Breníka
pokraãuje v zateplování pÛdy nad
2. patrem severního kﬁídla hradu.
• Správa hradu dostává polovinu strany v Kﬁivoklátsk˘ch novinách.
• 6. ledna tﬁíkráloví koledníci pﬁicházejí se zpûvem na hradní nádvoﬁí.
• Hrad Kﬁivoklát se úãastní na veletrhu cestovního ruchu - Regiontour
a GO 2006 v Brnû.
• Intenzivnû probíhají projekãní

a stavební pﬁípravy pro leto‰ní obnovu a restaurování.

ZAJÍMAVÒSTKY
Hrad má celkem 11 ãísel popisn˘ch. âíslo popisné má napﬁíklad
i hradní kaple (114), budova pokladny (48) a dokonce i vûÏ nad pokladnou (137).
Ludûk Frencl

ZE SPRÁVY CHKO K¤IVOKLÁTSKO
NATURA 2000 a rozvoj obcí na Kﬁivoklátsku
Se vstupem âeské republiky do Evropské unie se objevily nûkteré nové
pojmy a legislativní úpravy, které ná‰
jiÏ tak dost nepﬁehledn˘ a pro laiky
tûÏko srozumiteln˘ právní systém je‰tû více za‰modrchávají. Díky tomu
vzniká celá ‰kála rÛzn˘ch fám a m˘tÛ, které jsou nûkdy více, jindy ménû
vzdáleny od pravdy.
V oblasti ochrany pﬁírody a krajiny je takovou „evropskou“ novinkou pojem NATURA 2000. „Natura“ znamená latinsky pﬁíroda, tam
není co splést, ale ãíslovka 2000
ukazuje, Ïe tento program EU mûl
b˘t realizován k pﬁelomu tisíciletí.
To se v‰ak nepovedlo. Proto i nás
zastihla v dobû vstupu do EU situace v jiném stavu, neÏ jak by mûla.

âeská republika má svÛj systém
ochrany pﬁírody a krajiny propracovan˘ za nûkolik desetiletí bojÛ
o uznání v˘znamu této ãinnosti pro
spoleãnost a od roku 1992 platí zákon ã. 114, kter˘ vymezuje jak obecnou ochranu, tak územní i druhovou
ochranu pﬁírody, vãetnû systému
a kompetencí jednotliv˘ch orgánÛ.
Se vstupem do EU v‰ak pﬁichází také povinnost uplatnit v na‰em právním ﬁádu evropské pﬁedpisy a naﬁí-

zení. Proto byl zákon ã. 114 v roce
2004 novelizován. Pﬁípravû na pﬁevzetí evropské legislativy byla vûnována pozornost jiÏ nûkolik let pﬁedem. Bylo provedeno tzv. „naturové mapování“ a vznikl návrh na vymezení tzv. „ptaãích oblastí“ a „evropsky v˘znamn˘ch lokalit“, coÏ
jsou pro na‰i ochranáﬁskou legislativu nové pojmy, stejnû jako je nov˘ pﬁístup k jejich vymezování a pﬁístup k tomuto systému ochrany. Ptaãí oblast Kﬁivoklátsko byla vymezena Naﬁízením vlády ã. 684/2004
z 8. 12. loÀského roku a s ãíslem
132/2005 vy‰lo dal‰í vládní naﬁízení, kter˘m byl stanoven národní seznam evropsky v˘znamn˘ch lokalit. Tento seznam je v pozici návrhu pﬁedloÏen Evropské komisi do
Bruselu, a ta jej posoudí a rozsah,
kter˘ bude schválen, pak bude zaﬁazen do evropské sítû chránûn˘ch
v˘znamn˘ch lokalit. Pro nás je tento seznam závazn˘ i bez schválení
Evropskou komisí.
Na území CHKO Kﬁivoklátsko
jsou v seznamu tﬁi velké lokality
a sedm men‰ích. Ty velké zahrnují
území jiÏ dﬁíve na‰í domácí legislativou chránûná nebo z bûÏného hospodaﬁení vyjmutá, a to Lánskou
oboru, VÛznici a T˘ﬁov-Oupoﬁsk˘
potok. Plocha lokalit je vût‰í neÏ v ní
zahrnuté národní pﬁírodní rezervace, ale v‰e leÏí v I. zónû CHKO.
V pﬁípadû Lánské obory je pﬁeváÏná ãást lokality za plotem obory,
kam je vstup v˘raznû omezen. Dal‰í men‰í lokality jsou navrÏeny ve
velmi lokálním rozsahu a vût‰inou
jsou dány místem v˘skytu nûkter˘ch evropsky v˘znamn˘ch druhÛ
nebo stanovi‰È, které jsou i u nás
chránûny. Jsou to JavÛrek, rybníãek
na PoÏárech (kvÛli v˘skytu obojÏivelníkÛ), hrad Toãník, hrad Kﬁivoklát (kvÛli netop˘rÛm), pískovna
Skoãová (kvÛli obojÏivelníkÛm),
pﬁírodní rezervace Na Babû (kvÛli
mot˘lÛm), lokalita za koupali‰tûm
v Rakovníku (kvÛli mot˘lÛm) a Paﬁezov˘ potok u Bﬁezové (kvÛli rybám). V‰echny návrhy byly projed-

nány s vlastníky a uÏivateli pozemkÛ, kter˘ch se návrh t˘ká. Vymezením tûchto lokalit nedochází k Ïádnému novému omezování ãinností
v dan˘ch územích nad rámec jiÏ stanoven˘ch podmínek z jiÏ dﬁíve platn˘ch národních právních pﬁedpisÛ.
Na druhou stranu je tﬁeba objektivnû pﬁiznat, Ïe zcela bez dopadu se
zavedení této evropské soustavy do
na‰ich podmínek neobe‰lo. Jedná se
pﬁedev‰ím o nûkteré nové administrativní poÏadavky na investory rÛzn˘ch staveb a zadavatele rozliãn˘ch
koncepcí, plánÛ a projektÛ.
UÏ v úpravû pﬁed zavedením evropsk˘ch smûrnic poÏadoval zákon
o ochranû pﬁírody a krajiny a na nûj
navazující zákon o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostﬁedí, provedení
tzv. EIA nebo SEA (to jsou zkratky
pﬁevzaté z angliãtiny) hodnocení.
Jde o povinnost, kterou má kaÏd˘,
kdo chce zpracovat a schválit nûjak˘ rozsáhlej‰í investiãní zámûr nebo koncepãní materiál, územní plán
apod. T˘ká se to vymezeného okruhu aktivit, které pﬁímo pﬁíloha pﬁíslu‰ného zákona (ã. 100/2001 Sb.)
stanovuje.
(Dokonãení pﬁí‰tû)
Ing. Ivan Kasalick˘

K¤IVOKLÁTSK¯ H¤BITOV
Hﬁbitov na Kﬁivoklátû u kostela
sv. Petra byl roku 1835 zru‰en a zÛstaly tam jenom kosti zemﬁel˘ch, o kter˘ch nevíme vÛbec nic. Nov˘ hﬁbitov
slouÏí tedy víc neÏ sto sedmdesát let,
ale kolik je tu pochováno u‰lechtil˘ch
lidí? Nûkteﬁí mají
honosné hrobky, jiní
vÛbec Ïádné.
V tûchto místech
si uvûdomíme, jak je
v‰echno pomíjející.
Vût‰ina jmen, uveden˘ch na hrobech,
patﬁí lidem, kteﬁí na
sebe nijak neupozornili. Na nûkteré osoby zde pochované,
ne slavné sice, ale urãitû zajímavé, bych
chtûl upozornit.
Pﬁi vstupu na hﬁbitov, nedaleko vchodu nad cestou má
náhrobek (ã. 31) Marie âechová, sestra slavného spisovatele Svatopluka âecha. Zemﬁela roku
1892 na Amalínû. Její slavn˘ bratr za
ní ãasto jezdíval a poslední ãas jejího
Ïivota u ní prodléval. O nûkolik metrÛ
dále, pﬁi hoﬁej‰í zdi, je náhrobek z bílého mramoru s kﬁíÏem a vûncem
(ã. 16). Pod ním odpoãívá paní Lud-

ZAâÁTEK ROKU 2006 NA OBECNÍM Ú¤ADù K¤IVOKLÁT
Rok 2006 pﬁinesl zmûny také na Obecní úﬁad. Nejsou v oblasti personální ãi
rozsahu ãinnosti. I v leto‰ním roce tak
najdete v kanceláﬁích úﬁedníky, které jiÏ
znáte (nûkdo to asi bude povaÏovat za
klad, jin˘ za zápor) a nadále vám úﬁedníci budou nápomocni ve stejn˘ch agendách jako dﬁíve. Nastaly v‰ak zmûny
v oblasti zákonÛ, podle kter˘ch úﬁedníci jednotlivé ãinnosti vykonávají. Jedná
se zejména o nov˘ správní ﬁád, kter˘ je
úãinn˘ právû od 1. 1. 2006 a zasáhne skoro do v‰ech úﬁedních ãinností. ByÈ byl
jistû na Ministerstvu vnitra psán s nejlep‰ím úmyslem správní agendu zjednodu‰it a zprÛhlednit, vznikla zákonná
norma velmi obsáhlá (star˘ správní ﬁád
mûl cca 80 paragrafÛ, nov˘ jich má cca
180) a velmi komplikovaná. V‰ichni
úﬁedníci na úﬁadû pro‰li nûkoliker˘m
‰kolením a mûli by v‰e zvládnout.
Na druhou stranu, byÈ se jím média vel-

mi ãasto zab˘vají, neplatí Ïádn˘ nov˘ stavební zákon. V oblasti ohlá‰ení, stavebních povolení a kolaudací je více ãi ménû v‰e pﬁi starém. Doãkáme se pravdûpodobnû aÏ od 1. 1. 2007.
Pokud tedy pﬁijdete na OÚ Kﬁivoklát,
na matrice a na pokladnû opût najdete
ZdeÀku Hru‰kovou, vodné a jiné poplatky vám vyúãtuje Jana Pochmanová,
sociální vûci projednáte s Janou Röslerovou, hﬁbitov a obecní majetek má na
starosti Eva Zíková, s va‰í stavbou vám
pomohou Kamila Krausová a Vilma ·ímová, stavební vûci mÛÏete probrat
i s Pavlem Friebertem, kter˘ je souãasnû tajemníkem. No a nade v‰emi a nad
v‰ím bdí vÏdy usmûvavá starostka Pavla HÛlová, která vám pomÛÏe napﬁíklad
také s kácením stromÛ.
V‰ichni pracovníci Obecního úﬁadu
jsou pﬁipraveni vám b˘t nápomocni.
Pavel Friebert, tajemník OÚ

mila Choraãevská, dcera setníka Schmidta, ne‰Èastná sokynû Karolíny Svûtlé, v lásce k Janu Nerudovi. Zemﬁela
v roce 1903. Nedaleko nich Dominik
Dlouh˘, kter˘ Ïil v Americe, vûnoval
roku 1938 obci hasiãsk˘ zásahov˘ vÛz.
Jeho otec Josef Dlouh˘ byl zakladatelem
Sokola. U vchodu do
druhé ãásti je uloÏen
oblíben˘ ﬁídící uãitel
Jan RÛÏiãka (ã. 44).
Uprostﬁed pﬁepáÏky
hﬁbitova je hrobka faráﬁe Karla Aksamita
(ã. 119), na jehoÏ vlastenecké a osvûtové
pÛsobení se na Kﬁivoklátû se stále je‰tû
vzpomíná. Pﬁi spodní
zdi téhoÏ oddûlení leÏí
celá skupina Jiru‰Û,
mezi nimi také znám˘
regionální pracovník
Ferdinand
Pátek
(ã. 100). Jeho jméno tam dosud není
vyznaãeno. Vpravo od nich je spisovatel a pﬁítel rolníkÛ Vojtûch Schwippel
(ã. 92). Uprostﬁed tohoto oddûlení je pochován v rodinném hrobû malíﬁ Karel
·nobl (ã. 162). V druhé ãásti v hoﬁej‰ím rohu má hrobku Rudolf Sedláãek
(ã. 352), bratr známého historika a spisovatele Augustina Sedláãka. Oba bratﬁi mûli ke Kﬁivoklátu vﬁel˘ vztah.
O kousek dále, smûrem dolÛ (ã. 377)
leÏí vÏdy laskav˘ ﬁeditel zdej‰í ‰koly
Adolf Truhláﬁ. Na spodní stranû druhého oddûlení jsou pochováni rodiãe
básníka a spisovatele MUDr. Antonína Tr˘ba (ã. 373). U pﬁepáÏky je hrobka MUDr. Julia Syrového (ã. 365), jehoÏ lékaﬁského umûní a ochoty mnozí
dﬁíve narození vdûãnû vzpomínali.
Hned vedle kﬁíÏe odpoãívá dal‰í regionální pracovník – uãitel Alois Buss
(ã. 426). Na zdej‰ím hﬁbitovû jsou také
pochovány dvû Ïeny, které nemají pomník zkamene, ale ze vzpomínek uchovan˘ch v tradici na‰ich obãanÛ. Místo
jejich odpoãinku není známo. Jsou to:
„Káãa poslice“ a Teofila Severová.
O Káãe poslici se doãtete v odstavci
opo‰tovnictví vKﬁivoklátû. Teofila Severová, stateãná bojovnice na barikádách vroce 1848 vPraze, zemﬁela vKﬁivoklátû v bídû a zapomenutí.
(jif)
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OBECNÍ KNIHOVNA
ALEXANDR SOLÎENICYN – RAKOVINA
Vût‰ina lidí zná Alexandra SolÏenicyna jako autora knihy Souostroví Gulag nebo novely Jeden den
Ivana Denisoviãe. Ostatní knihy jiÏ
tak známé nejsou.
Úmyslnû jsem napsal „vût‰ina“.
V knize esejÛ Stanislava Komárka
se autor zmiÀuje o tom, Ïe znal dámskou krejãovou, která nevûdûla, kdo
to byl Napoleon. Divil jsem se jen
do chvíle, neÏ jsem si vzpomnûl na
vojína Pi‰tu Gaãala, kterému byli
naprosto cizí takové pojmy jako
„hlavní mûsto“ nebo „stát“, natoÏpak aby vyjmenoval ãleny Var‰avské smlouvy.
„AÏ pﬁijdu z vojny, koupim si byãka,“ ﬁíkal nám vÏdycky zasnûnû.
Stejnû jako na vojnû tak i v nemocnici se setkávají lidé, kteﬁí by
se v normálním Ïivotû sotva se‰li.
Loni jsem absolvoval i to druhé –
nemocnici. Byl jsem zde poprvé
v Ïivotû, na‰tûstí ne s rakovinou,
ale na operaci.
Po pﬁíchodu jsem zaÏil podobné
první pocity jako Ivan Nikolajeviã
Rusanov:
„Teì uÏ si nemohl vybírat, co bude poslouchat, musel chtû nechtû poslouchat otravné povídaãky této sebranky, které ho absolutnû nezajímaly a net˘kaly se ho.“

CO S PTAâÍ CH¤IPKOU
Z medií jiÏ nûkolik mûsícÛ na nás
útoãí hrozba „ptaãí chﬁipky“. Medializace zpÛsobila i neb˘val˘ zájem
o oãkování proti chﬁipce normální,
dokonce takov˘, Ïe byla zcela vyprodána vakcína proti chﬁipce a na
nûkteré chroniky, kteﬁí se vãas nepﬁihlásili, nezbyla. Jaké je nebezpeãí opravdu? To zatím nikdo asi pﬁesnû neví. Nikdo neví, jak se zákeﬁn˘
virus bude chovat v budoucnosti, jak
bude mutovat, jak mu budeme
schopni ãelit. V poslední dobû se vyskytují zprávy nejen o úmrtí, ale
i o moÏnosti infikace bez propuknutí onemocnûní. Co bychom tedy
mûli dûlat. Rozhodnû ne propadnout
panice. Asi také není vhodné kupovat si jedin˘ znám˘ lék „Tamiflu“
po internetu. Lidé se snaÏí vydûlat
na v‰em a bohuÏel i na panice kolem ptaãí chﬁipky. Lék Tamiflu by
si také nikdo nemûl brát bez doporuãení lékaﬁe. Co mÛÏe udûlat kaÏ-

ORDINO S.R.O.
MUDr. Alice RÛÏková,
praktick˘ zubní lékaﬁ
Z dÛvodu odchodu na mateﬁskou dovolenou pﬁeru‰uji poskytování ambulantní zdravotní
péãe dnem 5. prosince 2005.
Pﬁedpokládám, Ïe opût zaãnu ordinovat v druhé polovinû mûsíce srpna 2006. Ráda Vás o‰etﬁím
na nové adrese Vackova 428, Rakovník (naproti hlavnímu vchodu do nemocnice v Rakovníku).
Od 1. 8. 2006 se mÛÏete objednávat telefonicky na ãísle 313
558 920.
Po dobu mateﬁské dovolené mû
budou zastupovat:
MUDr. Miroslav Krieger, Husovo námûstí 2347, Rakovník,
tel.: 313 549 482 (budova Spoﬁitelny),
MUDr. Marcela Kriegerová, Husovo námûstí 2347, Rakovník,
tel.: 313 512 426 (budova Spoﬁitelny),
MUDr. Hana ·tíchová, Trojanova 34, Rakovník, tel. 313 517 055
(vedle plicního oddûlení),
v krajním pﬁípadû MUDr. Jiﬁí
Reich, Trojanova 34, Rakovník,
tel.: 313 517 055 (vedle plicního
oddûlení).
Tû‰ím se na opûtovné setkání
s Vámi.
MUDr. Alice RÛÏková

d˘ z nás je posílit svoji imunitu zdrav˘m zpÛsobem Ïivota. Tedy dostatek pohybu, dostatek pﬁírodních vitaminÛ v ovoci a zeleninû, nekouﬁit,
nepﬁejídat se, chránit se nachlazení.
Pﬁi akutním onemocnûní vyhledat
lékaﬁe a konzultovat s ním svÛj zdravotní stav. Drobní chovatelé ptactva jsou jistû informováni, Ïe pﬁi
kaÏdém podezﬁení na onemocnûní
ptactva je nutno vyhledat veterináﬁe a pokud moÏno nepﬁijít s nemocn˘m ãi uhynul˘m ptákem do styku
bez rukavic. Doporuãuje se téÏ konzumovat jen dobﬁe tepelnû zpracované drÛbeÏí produkty. Myslím, Ïe
se mÛÏeme snaÏit Ïít zdravûji, coÏ
nám pomÛÏe i pﬁi pﬁekonávání jin˘ch nemocí neÏ je ptaãí chﬁipka.
Tím jistû budeme lépe pﬁipraveni,
neÏ kdyÏ si koupíme neúãinnou variantu zaruãeného léku.
MUDr. Eva Kasalická

Zatímco Rusanov je b˘val˘ kádrovák, kter˘ lidi do arestÛ pro nesprávné pﬁesvûdãení posílal, Oleg Kostoglotov je jeden
z tûch, kteﬁí v arestu byli. Psal se rok
1954, doba politického tání. Jedni dostávali strach, druzí mûli nadûji. Nemoc umoÏnila jejich setkání a obavy z blíÏící se smrti,
kdyÏ ne zcela smazaly, tak otupily
ostﬁí jejich rozporÛ
a nenávistí.
Román Rakovina ale není kniha
o smrti. Spí‰e se
ptá.
Slovy Jefrema Poddujeva, chlapa
jako hora, kterému se dostala do ruky kniha povídek Lva Nikolajeviãe
Tolstoje. Byla to snad první kniha,
kterou kdy pﬁeãetl: „Jáﬁku tuhle mám
jednu povídku, jmenuje se to „Pro co
lidé Ïijí“. To jsem zvûdav, kdo na to
odpoví – pro co lidi Ïijou?“
„Aby se mûli dobﬁe. Aby se dobﬁe
najedli a mohli si v‰echno koupit. Pro
prachy, jasnû! Pﬁedev‰ím potﬁebujou

vzduch, pak vodu a jídlo. Pro kvalifikaci. Pro svÛj rodnej kraj. Lidi Ïijí
pro ideu a blaho spoleãnosti.“
Odpovûdi se rÛznily
tolik, kolik bylo na pokoji pacientÛ. Jako
kdyÏ krejãová nepotﬁebovala znát Napoleona a chlapík s kouskem políãka a párkem
b˘ãkÛ neznal ãleny
Var‰avské smlouvy,
tak kaÏd˘ kladl dÛraz
na nûco jiného.
Aã je román v duchu
ruské literatury proloÏen hlubokomysln˘mi
otázkami ‰iré ruské
du‰e, nenechte se tím
odradit, je psán neobyãejnû sviÏnû. Líãení
provozu nemocnice, osudy lékaﬁÛ
a pacientÛ mi pﬁipomnûly styl bestsellerÛ Arthura Haileyho (Kola, Let
do nebezpeãí, Leti‰tû).
A jsem zase u toho. Ne v‰ichni
znají Arthura Haileyho.
Otázku: „Pro co lidé Ïijí,“ si ale
obãas poloÏí kaÏd˘. Tak proã si
o tom nûco nepﬁeãíst, zejména jdeli o skvostné dílo ruské literatury.
Jan Lnûniãka

PROF. JUDR. VLADIMÍR KADLEC, DRSC.
NùKOLIK POZNÁMEK K ÎIVOTU EKONOMA A PEDAGOGA
Vladimír Kadlec se narodil 4. ﬁíjna 1912 ve Zdicích, vystudoval
gymnázium v Berounû a Právnickou fakultu University Karlovy
v Praze. Pﬁes svá mladá ru‰ná léta,
kdy procestoval celou Evropu i kusy Asie a Afriky, byl piln˘m a váÏn˘m badatelem, spoleãensky i politicky aktivním, kdy hlavní náplní jeho práce bylo národní hospodáﬁství,
ke kterému pﬁistupoval emotivnû, se
siln˘m sociálním cítûním. Psal práce vûnované stabilitû mûny, centrálnímu plánování a nakonec vyuÏití
matematick˘ch modelÛ v ekonomii
nebo-li lineárnímu plánování.
Na zaãátku této dráhy byl zapálen˘m komunistou (stﬁetl se s v˘znamn˘m liberálem prof. K. Engli‰em), ale takov˘m nezÛstal, protoÏe se dokázal pouãit sv˘mi cestami
a otevﬁen˘m rozhledem. Napﬁ. v roce 1967 byl pozván na Svûtovou v˘stavu v Montrealu v Kanadû, kde byl
jedním z deseti svûtov˘ch ekonomÛ,

kteﬁí mûli pozitivnû ovlivnit budoucnost planety. V letech 1965 aÏ
68 byl rektorem Vysoké ‰koly ekonomické v Praze a v roce 1968 ministrem ‰kolství. Jako reformní komunista byl jiÏ naklonûn otevﬁené
v˘mûnû názorÛ, svobodné diskusi
i ochotû pﬁiznat vlastní nedostatky.
Po sovûtské okupaci âeskoslovenska v srpnu 1968 sám abdikoval na
ministerské postavení, byl vylouãen
z KSâ a zapojil se do politického
disentu, kde organizoval ekonomické semináﬁe, které propagovaly sluãitelnost demokracie a socialistické
ekonomiky. V samizdatu publikoval napﬁíklad populárnû ladûnou

CESTA DO HLUBIN ÎÁKOVY DU·E ANEB
POZITIVNÍ MY·LENÍ (?)
…vedle dovedl provedl provedli rozvedli… Uãí se psát Ïáci na stroji.
Ale ãtûme dál.
Hrabe ti? Mnû teda rozhodnû ne. A jestli tobû jo, tak to jsi na tom teda
hodnû ‰patnû a to ti fakt nezávidím. A co jinak? Jak jde Ïivot? U mû docela dobr˘. A co ‰kola? UÏ ví‰, kam pÛjde‰? Já asi pÛjdu na pajdu do Berouna (tak hodnû ‰tûstí, a aÈ je z tebe jednou lep‰í uãitelka, neÏ jsou ti v‰ichni, kteﬁí jsou pﬁeváÏnû ÚB). A co kluci? Má‰ uÏ nûjak˘ho? Já ne, v‰ichni
jsou debilní..rezervovali jste, potvrdili jste. Teì zrovna tu pro‰la uãitelka
a tak jsem musela psát normálnû. To je nuda, co? Mû takováhle pakárna
absolutnû nebaví, co tebe? (Ale pí‰e‰, holka, naprosto bez pﬁeklepÛ, takÏe
ses kupodivu za ten pouh˘ pÛlrok dost nauãila,ne?) Nejrad‰i bych to zru‰ila a celou ‰kolu k tomu. UÏ aby zvonilo, vÛbec mi to nejde a hlavnû mû
to vÛbec nebaví. Kdo u vás dostal lep‰í známku z fyziky, neÏ trojku? U nás
nikdo. Ta uãitelka je snad úplnû blbá (nebo Ïe by Ïáci?) Je to dneska nuda, to by se ãlovûk zbláznil. UÏ aby zvonilo. Ale na tu debilní rejÏi se fakt
netû‰ím, to si rad‰i pÛjdu do trafiky na párek v rohlíku. Tobû rejÏe chutná??? No to mû teda ne, taková sra..!!! Já chci jít na chat, tohle mû absolutnû nebaví. Ach jo, asi umﬁu. Je‰tû deset minut, pane boÏe, je‰tû tolik.
AAAACH JOOOOO !!!!!!! Jo, v pátek jsem byla na Tﬁech králích, to bylo
mazeck˘. Skoro v‰ude nám nalili, tak jsem mûla od kaÏd˘ho trochu, ale pak
se mi chtûlo furt na záchod, coÏ bylo na prd! Katka byla na horách lyÏovat, ta se má, co? Já chci taky…kmjnhbgvfcdxsya.
(Nalezeno v uãebnû informatiky, kde jistû necháno jen nedopatﬁením.
No není to pûkná slohová práce? Tﬁeba po té pajdû pÛjde‰ na Ïurnalistiku…) Peãlivû opsala a komentáﬁem v závorkách opatﬁila gh.

Domek ãp. 121 na Amalínû, kde prof. Kadlec rád pob˘val.

knihu Nekamenujte ekonomy.
Vût‰inu sv˘ch prací sepsal Vladimír Kadlec na Kﬁivoklátû, na
Amalínû, v domû ãp. 121, v altánku na zahradû. Odsud pocházela jeho manÏelka Vûra (rozená Truhláﬁová, oãní lékaﬁka, profesorka
a doktorka vûd) a zde rodina, vãetnû tﬁí dûtí – Evy, Ondﬁeje a Vládi
– a hospodyní kﬁivoklátské (AneÏky Vydrové) i praÏské (Josefy Pudilové), trávila témûﬁ ve‰ker˘ voln˘ ãas. Ov‰em nejen v domku a na
zahradû, ale i v Dûãích, na Jiráskovû vr‰ku, U Zastﬁelen˘ch, ve Zbeck˘ch vr‰ích, U Paraplíãka.
Jako penzista se Vladimír Kadlec
vûnoval i historii novodobé ãeské
státnosti knihou Podivné konce na‰ich presidentÛ. V této knize spojil
vûdeckou pﬁesnost dokumentaristy
s psychologick˘m v˘zkumem dvou
presidentÛ, kteﬁí chtûli udûlat co nejvíc dobra, zatímco pﬁevládlo zlo
protektorátu a komunistické zvÛle.
Nadhozená otázka zní: Je vina pre-

Foto Milan Bednaﬁík

sidenta relativní nebo je úãelovû relativizována? Odpovûì je ponechána na ãtenáﬁi.
Tyto témûﬁ mravní sporné otázky
souvisí s tím, Ïe v posledních deseti letech svého Ïivota Vladimír Kadlec hluboce zpytoval svÛj pﬁedchozí Ïivot a jeho dopad na druhé, ãetl
Bibli a dal‰í náboÏenskou literaturu
a obãas se sv˘m synem nav‰tívil
shromáÏdûní vûﬁících lidí. âastûj‰í
byly vá‰nivé diskuse.
K˘m tedy nakonec Vladimír Kadlec byl? Obãas nostalgicky pﬁi náv‰tûvû pﬁátel z mládí vzpomenul na
své nad‰ené zaãátky komunisty-idealisty; pak se vloudila skepse reformního komunisty z disentu, kterou pﬁiná‰eli mnozí disidenti; nakonec zasvitla nadûje na kﬁesÈanskou
mravní obrodu lidstva v souvislosti
s pokorou pﬁed Stvoﬁitelem.
Vladimír Kadlec zemﬁel v 85 letech, 3. dubna 1998.
Dr. Ondﬁej Kadlec
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (IV)
HRAD JIVNO
Uprostﬁed hlubok˘ch lesÛ mezi
Zbeãnem a Lány stával na strmém
ostrohu nad údolím Klíãavského potoka královsk˘ hrad Jivno. Kdy
pﬁesnû vznikl, nevíme, protoÏe se o
nûm nedochovaly Ïádné písemné
zprávy. Je pravdûpodobné, Ïe byl
postaven Václavem I. v první polovinû 13. století a patﬁí k ﬁadû hradÛ,
které byly tehdy v pﬁemyslovském
loveckém luhu budovány. První
zpráva o existenci Jivna pochází aÏ
z roku 1551. Tehdy byl hrad ale uÏ
ruinou. Nevíme v‰ak, kdy a jak do‰lo k jeho zkáze. Zmínûného roku
poÏádal kﬁivoklátsk˘ hejtman Jan
Îìársk˘ ze Îìáru arcikníÏete Ferdinanda Tyrolského o povolení kopat na zpustlém Jivnû, protoÏe tam
jeden ze zbeãensk˘ch chalupníkÛ
na‰el nûjaké mince. ArcikníÏe Ïádosti vyhovûl pod podmínkou, Ïe
polovinu nalezeného pokladu hejtman odevzdá. A tak, co nezniãil ãas,
zniãil Jan Îìársk˘, jenÏ rozkopal cel˘ hrad. Jeho úsilí v‰ak bylo marné.
Nena‰el nic. Podruhé se o zﬁíceninû
hradu dovídáme z popisu majetku
kﬁivoklátského panství v roce 1685.
Soupis byl vyhotoven v souvislosti
s prodejem panství hrabûti Arno‰tu
z Vald‰tejna. V seznamu jsou zapsány „staré a pusté hrady T˘ﬁov,
Jenãov a Jivno“. Poprvé byla zﬁícenina Jivna odbornû prozkoumána a
zamûﬁena pﬁed rokem 1904 a po-

druhé roku 1927. Základnu hradu
tvoﬁil protáhl˘ obdélník, rozdûlen˘
zdí na men‰í pﬁedhradí na v˘chodní stranû a vût‰í ãást obytnou. Ta mûla tﬁi kﬁídla s nádvoﬁím uprostﬁed.
V jiÏním kﬁídle b˘vala klenutá kaple s pilíﬁi a polygonálním presbytáﬁem. Hrad mûl také jednu vûÏ vestavûnou do hradební zdi. Dnes jsou
zbytky hradu tvoﬁené nevysok˘m
torzem zdí veﬁejnosti nepﬁístupné,
protoÏe leÏí v ochranném pásmu
Klíãavské pﬁehrady, která je souãástí Lánské obory. Pﬁesto je jméno
Jivna v‰eobecnû známé. Proslavil
ho spisovatel Alois Jirásek v románu Mezi proudy a zejména v divadelní hﬁe Kolébka.
Text a foto Tomá‰ Bednaﬁík

kulináﬁská Procházka staletími
OSOBNOSTI A GASTRONOMICKÁ PRAVIDLA NOVOVùKU

KN 1/2006

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
VYUÎÍVEJME DOB¤E âAS

JIVNO

aneb Jak hodovali na‰i pﬁedkové

ãíná dobr˘m v˘bûrem potravin pﬁi
nákupu!
5. Jídla a nápoje musí b˘t vÏdy
v souladu!
6. KdyÏ vaﬁí‰, nemysli na nic jiného!

¤ada slavn˘ch jmen, která se asi 124 000 obyvatel, mûla 57 kav gastronomii objevují, jsou nejen váren, 44 pivovarÛ, 400 hospod a 35
v˘znamní objevitelé nebo tvÛrci po- vináren.
krmÛ, ale i spisovatelé, kteﬁí vyniA co jsou gastronomická pravikající recepty lidem zprostﬁedkova- dla?
li. Typick˘m pﬁíkladem je na‰e spiJe to ustálen˘ soubor zvyklostí pﬁi
A nakonec pﬁidám jednu delikasovatelka Magdaléna Dobromila pﬁípravû, podávání pokrmÛ a stolo- tesu, kterou pﬁipravil vûhlasn˘ pan
Rettigová, která sv˘m dílem „Do- vání. Odli‰ují se podle doby a mís- Escoffier známé operní pûvkyni své
mácí kuchaﬁka“ poloÏila základy ta. Je rozdíl napﬁ. mezi zvyklostmi doby Nelly Melmû.
moderní ãeské kuchynû, a to pﬁes- EvropanÛ ãi obyvatel v˘chodní
to, Ïe nebyla renomovan˘m odbor- Asie, mezi pravidly stolování ve
BROSKVE PODLE MELBY
níkem.
stﬁedovûku a v souãasnosti. Evrop(FRANCIE)
Hlavními autory kuchaﬁsk˘ch ská gastronomická pravidla souãasknih v‰ak zÛstávají sami mistﬁi ku- nosti mají svÛj základ v 19. století,
Suroviny: 1/2 l vanilkové zmrzliny,
chaﬁi, pﬁedev‰ím Francouzi Careme, av‰ak dále se vyvíjejí a mûní. Do- 4 vût‰í broskve, 5 dkg mouãkového
Savarin, Escoffier a dal‰í. Careme dnes v‰ak platí tﬁeba ustanovení pa- cukru, 5 dkg vanilkového cukru,
umûl na poãátku 19. století na slav- na Savarina, Ïe pﬁi podávání jídel se 15 dkg malin (promíchat s cukrem),
nostních tabulích aranÏovat z pokr- má postupovat od nejtûÏ‰ích pokr- 1/4 ‰álku mandlí (opraÏit a nasekat).
mÛ tﬁeba i ãást krajiny. Savarin, zná- mÛ k nejlehãím. Na závûr si uvedePostup: Broskve rozkrojit na pom˘ paﬁíÏsk˘ labuÏník, proslul svojí me ‰est hlavních zásad gastronomie loviny a vypeckovat. Svaﬁit cukroknihou „Psychologie chuti“. Jeho podle pana Escoffiera:
v˘ sirup z mouãkového a vanilkogastronomická pravidla a pravidla
1. KaÏdému jídlu ponech jeho pﬁi- vého cukru a z vody. Broskve postolování platí dodnes. Escoffier byl rozenou chuÈ a vÛni! Proto opatrnû noﬁit do sirupu a krátce povaﬁit. Podokonce na poãátku 20. století za nakládej s cibulí, ãesnekem, koﬁe- té je vyjmout, okapat a uloÏit k lesvé kuchaﬁské umûní vyznamenán ním a alkoholem!
du. Maliny s cukrem rozmûlnit,
stuÏkou ãestné legie. Jeho pﬁínos je
2. Pﬁi vaﬁení ãasto ochutnávej! povaﬁit a prolisovat - vznikne jemv umûní organizace práce ve vel- Nespoléhej se pﬁíli‰ na zrak, ãich né pyré (také na chvíli k ledu). Do
k˘ch hotelov˘ch kuchyních. V praÏ- a kuchaﬁskou rutinu!
pohárÛ na dno malinové pyré, dále
sk˘ch kruzích se proslavilo jméno
3. Pﬁi sestavû jídelníãku se pﬁi- broskev, 2 kopeãky zmrzliny a nakuchaﬁského génia pana ·roubka, ve zpÛsob roãnímu období! V‰e nejlé- vrch sekané mandle.
Vídni nelze nevzpomenout jména pe chutná v sezónû!
Pﬁíjemné pochutnání pﬁeje
Sacher (slavn˘ dort).
4. Pamatuj, Ïe dobrá kuchynû zaJarka ·tillerová
Zatímco ve stﬁedovûku
byly centrem pﬁípravy pokrmÛ zájezdní hostince,
s rozvojem cestování v 18.
a 19. století se objevují hotely a restaurace. První
restaurace vznikla v PaﬁíÏi. Cílem majitele pana
Boulangera bylo s pomocí pﬁedev‰ím polévek restaurovat (obnovovat) tûlo
i ducha zákazníka. V restauracích se dbalo na velkou úsluÏnost.
UÏ od 17. století se v‰ak
v PaﬁíÏi, ve Vídni a Benátkách objevily první kavárny. Káva se zde (narozdíl od Turecka) sladila. V 18. století uÏ PaﬁíÏ
mûla na 300 kaváren.
V Praze první kávu vaﬁil
pﬁímo na ulicích Arab Damascenus, kter˘ na poãátku 18. století zaloÏil i první kavárnu.
V polovinû 19. století Na dobovém snímku z pﬁelomu 19. a 20. století je zachycen interiér jedné z nejslavnûj‰ích praÏsk˘ch kaPraha, která tehdy ãítala váren – Slavie - nacházející se proti Národnímu divadlu.
Reprofoto -bed-

Rusk˘ filozof a spisovatel L. N. Tolstoj vypráví o vládci, kter˘ nav‰tívil jednoho poustevníka, aby mu poloÏil tyto otázky: „Kter˘ okamÏik je v mém Ïivotû nejdÛleÏitûj‰í? Kter˘ ãlovûk má pro mû rozhodující v˘znam? Co dûlá
z mého Ïivota nûco cenného?“ Poustevník odpovûdûl: „NejdÛleÏitûj‰í okamÏik je vÏdy ten pﬁítomn˘. DÛleÏit˘ ãlovûk je vÏdy ten, kter˘ stojí
právû pﬁed námi. A nejdÛleÏitûj‰í ãin je ten, kdyÏ
ãlovûku, kter˘ stojí pﬁed námi, prokáÏeme nûjaké dobro.“
Rady jsou to jistû moudré, ale pﬁiznejme se – ﬁídíme se jimi? Nezab˘váme se na prahu nového roku spí‰ svou minulostí a nedíváme se s obavami
na to, co nás ãeká? A neutíkáme k pﬁedsevzetím, o kter˘ch pﬁedem víme, Ïe
je stejnû nesplníme? Moderní psychologie nám sice radí podívat se zpátky
a urãité plánování se také doporuãuje, ale oboje má smysl jen tehdy, pokud nám pomÛÏe naplno proÏívat na‰í pﬁítomnost.
Evangelium nám klade na srdce: „Maria v‰ak to v‰echno uchovala v srdci a rozvaÏovala o tom.“ Nezab˘vala se tedy vlastními pﬁedstavami a pﬁáními, ale tím, co chce vykonat Hospodin a co uÏ vykonal. Sama sebe chápe
jako pokornou sluÏebnici BoÏí vÛle, a nikoli vlastních plánÛ. Na‰í rozhodující otázkou pﬁi zmûnû letopoãtu by tedy nemûlo b˘t to, zda nám nov˘ rok
pﬁinese splnûní na‰ich pﬁání, ale to, zda budeme schopni spolupracovat na
plnûní BoÏí vÛle. BÛh totiÏ neplní na‰e ãasto malicherné pﬁedstavy, ale svá
zaslíbení. To mûjme na zﬁeteli, z toho se radujme a ãerpejme nadûji.
BÛh nás chce kaÏd˘ den vûrnû doprovázet a vytváﬁet z nás pravdivé spoleãenství, aby lidé vidûli vûrohodnou církev, která pﬁed pozemsk˘mi statky
a rÛzn˘mi privilegii dává pﬁednost duchovním hodnotám, plnû je vyznává
a po vzoru svého Mistra slouÏí bez rozdílu v‰em bliÏním, a to pﬁedev‰ím
láskou spojenou s konkrétní pomocí. Tento úkol se t˘ká samozﬁejmû nás
v‰ech, a budeme-li ho s vírou naplÀovat, pak nám to pomÛÏe i v na‰ich
osobních starostech a potﬁebách. NeboÈ stále platí Pavlovo: „Dávejte dobr˘ pozor, jak se máte chovat, ne jako nemoudﬁí, ale jako moudﬁí; dobﬁe
vyuÏívejte svého ãasu, protoÏe Ïijeme ve zl˘ch dobách“ (Ef 5, 15n). V této
souvislosti se nabízí naléhavá otázka: jsme takovou církevní farností, (duchovní) rodinnou? Uãíme se z vlastních omylÛ a chyb? Nejsme – jako církev i jako jednotlivci – pﬁíli‰ zahledûní do sebe? Vnímáme citlivû své okolí? âastûji si opakujme známou pravdu: BÛh zná tvÛj vãerej‰ek, dej mu svÛj
dne‰ek, a on se postará o tvÛj zítﬁek.
J. P.

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Josef âeãelsk˘
BoÏena âermáková
Miloslava Spurná

7. 12.
14. 12.
26. 12.

50 let
73 let
78 let

Zveﬁejnûné informace nejsou v rozporu se
znûním zákona o matrikách, neboÈ byly získány z alternativních zdrojÛ. Pokud si nûkteﬁí obãané nepﬁejí b˘t v této rubrice zveﬁejÀováni,
nechÈ laskavû o této skuteãností vyrozumí redakci Kﬁivoklátsk˘ch novin. Dûkujeme.
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S BOLESTÍ V SRDCI VZPOMÍNÁME
Václav Makoviãka
+ 14. 1.
Kﬁivoklát 169

SVATEBNÍ ROK 2005
V roce 2005 Obecní úﬁad zaji‰Èoval celkem 137 svateb, z toho 1 církevní, 2 svatby v restauraãním zaﬁízení na Míãích, 1 v restauraci Nad hradem,
ostatní byly na hradû Kﬁivoklátû.
Hrad Kﬁivoklát je atraktivní svatební cíl i pro cizince. Oddali jsme snoubence z Irska, Anglie, Nûmecka, USA, Itálie, ·panûlska, ¤ecka, Japonska,
Nizozemí, ·v˘carska a Slovenska.
Na kvalitním prÛbûhu svateb se podílí nûkolik lidí. Jsou to oddávající
Ing. Pavla HÛlová, Ing. Jan Jungmann a Mgr. Milan Naì, matrikáﬁky ZdeÀka Hru‰ková a Jana Pochmanová, purkrabí Pavel Matûjka a Tomá‰ Bednaﬁík, páÏata Jan Votava, Petr HÛla, Radek Friebert, Tomá‰ Zábracsk˘, Karolína Pavlíãková, Kateﬁina JeÏková, Vendula Tarantová, Michaela Zábraczká, Michaela ·ímová, Lucie Kramelová a Lucie Jirásková. Hudbu zaji‰Èovaly Dagmar Pavlíãková, MUDr. Alice Mare‰ová a Gudrun Humlová. Fotografoval a filmoval Vladimír ·ebek. O parkování u hradu a o úklid
obﬁadní sínû se starají zamûstnanci hradu. Jedna perliãka: pÛjãujeme i svatební prst˘nky na dobu nezbytnû nutnou.
Chtûla bych touto cestou podûkovat v‰em „úãinkujícím“, popﬁát hodnû
úspûchÛ v Ïivotû a aby v následujících letech na hradû svateb pﬁib˘valo.
ZdeÀka Hru‰ková, matrikáﬁka
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

V pﬁedveãer ·tûdrého dne se konal na bﬁehu ﬁeky Berounky nad roztock˘m jezem tradiãní happening Plovoucí nadûje. Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Poslední akcí roku 2005 v obci byl Advent na hradû Kﬁivoklátû.

Betlémsk˘ pﬁíbûh v podání dûtí z kﬁivoklátské mateﬁské ‰koly a souboru Sedmikrásky, které
se pﬁedstavily posluchaãÛm, do posledního místa zaplnûného kostela sv. Petra, bûhem Tﬁíkrálového koncertu se sbírkou.
Foto Milan Bednaﬁík

My tﬁi králové jdeme k vám, ‰tûstí, zdraví vin‰ujem vám…, znûlo amalínsk˘mi ulicemi,
coÏ mnoh˘m nav‰tíven˘m spoluobãanÛm vykouzlilo lesk v oãích. Foto Milan Bednaﬁík

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Na Tﬁíkrálovém koncertu nechybûl ani soubor Silentium. Ná‰ snímek zachytil Karolinu
Pavlíãkovou.
Foto Milan Bednaﬁík

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Vystoupení Divadla Lampion z Kladna.

StûÏejní ãást koncertu padla na bedra Kﬁivoklátsk˘ch hudcÛ, v jejichÏ podání si pﬁítomní vyslechli hudební lahÛdky z rÛzn˘ch historick˘ch období.
Foto Milan Bednaﬁík

Tﬁíkrálov˘m koledováním dûti z mateﬁské ‰koly potû‰ily hlavnû amalínské seniory, kteﬁí je odmûnili malou sladkostí. Pﬁi putování obcí nezapomnûly ani na b˘valou ﬁeditelku M·
paní Bohunku Kri‰tofovou.
Foto Milan Bednaﬁík

Veãerní koleda byla v reÏii obãanského sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska. My jsme Tﬁi krále zastihli pﬁi náv‰tûvû Penzionu U Jelena. Ani zde nechybûla veselá písniãka a dobrá nálada. Foto Milan Bednaﬁík

K¤IVOKLÁT·TÍ KAPLANI A FARÁ¤I – VIII
47. Václav Li‰ka – byl ãtvrt˘m faráﬁem na Kﬁivoklátû v létech 1911 – 1940.
Narodil se v Klatovech dne 17. 1. 1865.
Na knûze byl vysvûcen 5. 7. 1888. Kaplanoval jeden rok ve Sladkovû v Sudetech, pak se stal kaplanem v Podole
u Prahy. Dal‰ích deset let administroval
faru Chvala – Poãernice u Karlína, byl
prozatímním katechetou v Ko‰íﬁích, pﬁijal místo administrátora na uprázdnûné
faﬁe v LuÏné a koneãnû kaplanoval sedm let v Hudlicích. V roce 1899 byl povolán za faráﬁe v Nezabudicích. Tam byl
jmenován kníÏecím arcibiskupsk˘m notáﬁem. V roce 1938 oslavil padesáté v˘roãí vysvûcení na knûze a dne 7. ãervna 1940 dovr‰il 30 let nepﬁetrÏité sluÏby past˘ﬁe na Kﬁivoklátû. Tady byl jmenován konsistorním radou. V roce 1936
byl jmenován vikáﬁem na Kﬁivoklátû.

*Vlastnoruãním zápisem P. Václava
Li‰ky, kter˘ uãinil asi 14 dní pﬁed smrtí, konãí záznamy v kﬁivoklátské farní
kronice.
*Dne 30. záﬁí 1940 se odstûhoval
P. Li‰ka do Písku na odpoãinek a tam
13. ﬁíjna 1940 zemﬁel.
*V dobû nemoci P. Li‰ky vypomáhal
od roku 1937 na Kﬁivoklátû P. Franti‰ek Syka, faráﬁ ve Zbeãnû. Mûl zde v nedûli v 10 hodin m‰i svatou a vyuãoval
na ‰kole. Jemu pomáhal P. Stanislav Nováãek, administrátor v Mûsteãku. Ten
také vyuãoval na ‰kole a nûkdy slouÏil
i nedûlní m‰i svatou. Dále nûkdy vypomáhal P. Vladimír Tomaides, administrátor v Nezabudicích.
48. Stanislav Nováãek – byl administrátorem na Kﬁivoklátû v letech 1940 aÏ
1942. Byl administrátorem v Mûsteãku,
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a vyuãoval. Po smrti své Ïeny se vyrovnal s církví
a mnoho let pak pÛsobil jako faráﬁ v Litni u Berouna.
Tady zemﬁel na faﬁe 24. 4.
1995.
49. Karel Renz – byl administrátorem na Kﬁivoklátû vletech 1942- 1945.Bydlel na kﬁivoklátské faﬁe. Narodil se roku 1904. Do PraÏské arcidiecéze incardinován v roce 1942, kdy sloÏil
pﬁísahu. V té dobû byl od
Interiér kﬁivoklátského kostela sv. Petra na pohlednici z ro1. 10. 1942 kaplanem ve
ku 1915.
Reprofoto Milan Bednaﬁík
Sv. Janu pod Skalou. Administrátorem na Kﬁivoklátû se stal od 1. 11.
kde bydlel na faﬁe a na Kﬁivoklátû admi1942 a pÛsobil tu aÏ do ãervna roku 1945.
nistroval excurrendo od 1. 10. 1940 do
Poté se stal administrátorem vBorku – Su30. 10. 1942. Narodil se v Lipníku u Tﬁechomastech a administrátorem excurrenbíãe, gymnázium absolvoval v Tﬁebíãi
do ve Tmani. Od 1. 4. 1951 byl administu KromûﬁíÏe, maturoval v roce 1930. Vorátorem u sv. Mikulá‰e v Praze - Vr‰ovijenskou sluÏbu vykonal ve Znojmû a pak
cích a od 1. 8. 1959 ve Zbraslavi. Zemﬁel
studoval na teologické fakultû v Praze. Na
7. 9. 1959 ve vûku 55 let. Pohﬁben je na
knûze byl vysvûcen 16. 6. 1935. Dva roky
Smíchovû – Malvazinkách. Páter Renz byl
byl kaplanem v Îebráku, pak 8 mûsícÛ
na Kﬁivoklátû znám˘ tím, Ïe dával pﬁi nûv âernouãku u Roudnice. Od 1. 3. 1938
kter˘ch bohosluÏbách pﬁednost nûmeckédo 5. 5. 1945 byl administrátorem v Mûsmu jazyku pﬁed ãe‰tinou.
teãku a kaplanem v NiÏboru. V kvûtnu
50. Franti‰ek Urban – byl adminis1945 opustil svÛj úﬁad v Mûsteãku, vzdal
trátorem na Kﬁivoklátû v letech 1945 aÏ
se knûÏství a v dobû povstání vstoupil dob1961. Narodil se 2. 8. 1917 v Pﬁíbrami,
rovolnû do vojenského útvaru. Pozdûji se
na knûze byl vysvûcen 30. 5. 1943 v PraoÏenil, vystudoval pﬁi zamûstnání dûjepis

ze. Koncem kvûtna 1945 pﬁi‰el po odchodu Stanislava Nováãka jako administrátor do Mûsteãka. Prvnû tam celebroval 27. 5. 1945. Souãasnû se stal
administrátorem exc. V Kﬁivoklátû od
ãervna 1945 po odchodu Karla Renze.
Koncem listopadu 1946 se pﬁestûhoval
z Mûsteãka (jedním z dÛvodÛ byly tamní problémy s celibátem) na faru na Kﬁivoklát. Mûsteãko administroval dále
exc. z Kﬁivoklátu. Souãasnû s knûÏskou
sluÏbou byl zamûstnán na Okresní hygienické stanici v Rakovníku. Byl vyzván církví, aby toto druhé svûtské zamûstnání opustil. To ale neudûlal. Dne
28. 4. 1961 duchovní správu opustil, byl
zbaven církví jurisdikce ve smyslu kanonického práva. OÏenil se a bydlel dále s rodinou na faﬁe v Kﬁivoklátû jako
zamûstnanec OHS v Rakovníku. Do dÛchodu ode‰el do Pﬁíbrami, kde v roce
1995 zemﬁel.
51. Josef Schwarz – byl administrátorem exc. na Kﬁivoklátû v letech 1961 aÏ
1964. Narodil se 22. 1. 1928. Ordinován
byl v roce 1952. Bydlel na faﬁe ve Zbeãnû, kde byl administrátorem, a také exc.
v Mûsteãku a Nezabudicích. Do Zbeãna
pﬁi‰el 15. 9. 1961 a o tﬁi roky pozdûji
(15. 9. 1964) ode‰el do Horní Bûlé, Kaznûjova a Hol˘‰ova. Od ledna 1986 byl faráﬁem ve Zbirohu.
(Dokonãení pﬁí‰tû)

