Roãník XII.

ÚNOR 2006
V sobotu 4. února probûhla na hradû
schÛzka zainteresovan˘ch osob, aby naplánovali hasiãské cviãení pro pﬁípad poÏáru
v objektu hradu. SchÛzka souãasnû poslouÏila i k zajímavé zkou‰ce. Zda automobil
s v˘suvn˘m Ïebﬁíkem HZS z Rakovníka
projede hradní branou. âtûte na stranû 2.

10 Kã

Besedu s názvem „Ptáci kolem nás“ uspoﬁádali pracovníci Informaãního a vzdûlávacího stﬁediska LesÛ âR.
Pﬁedná‰ky se ujal ing. Miroslav Pecha, a vy si o tom více mÛÏete pﬁeãíst na stranû 4.

Nechte se pozvat Terezou a Janou
Nûmeãkov˘mi do Mexika. Jejich
poutavé povídání vám pﬁiblíÏí tuto
exotickou zemi, kde o vzrÛ‰o nikdy
není nouze. Svoje vzpomínky nazvaly putováním za tajemstvím tequily aneb v‰ichni uÏ jsou v Mexiku,
a vy si ho nenechte ujít na stranû 7.

ZIMNÍ ZAMY·LENÍ

KINO ÎELVIâKA

Po loÀském moc nevydaﬁeném létu nás ãekalo opravdu pûkné „babí
léto“. UÏili jsme si krásn˘ch podzimních dnÛ a mûli jsme moÏnost nasbírat i pûkné houbaﬁské úlovky. Pak
ale stromy odhodily podzimem nádhernû zbarvené listy a tráva dostala hnûd˘ nádech. Tatam byla její
krásná letní zelená. Pﬁíroda se pﬁipravovala na vládu paní zimy.
I my jsme se museli pﬁipravit a pﬁi
nákupu uhlí nám leckter˘m moÏná
i srdce krvácelo. ·i‰ky ov‰em nejsou
to pravé na vytvoﬁení pﬁíjemného
domácího tepla, takÏe nám nic jiného nezbylo.
Pak to v‰echno pﬁikryla mrazivá
bílá ãepice a zaãala pûknû tuhá zima. Pro dûti období zimních radovánek a díky ‰patné sjízdnosti místních silnic také obãasn˘ch absencí
ve ‰kole. Pro mne, jako pro dospûláka, jiÏ ménû radostné období, zimní radovánky si nedokáÏu tak jako
dûti uÏít, a tak sedím doma v kﬁesle
a dívám se z okna. Nad stﬁechami
tancuje kouﬁ ze sousedních komínÛ,
stromy se chvûjí ve vûtru a sluníãko
je nûkde v dáli. Dávno uÏ nemá Ïádnou sílu a já pﬁem˘‰lím, jestli mám
vÛbec vyrazit na procházku. Doma
máme pﬁíjemné teplouãko, a tak mi
to dá trochu pﬁemlouvání. Pﬁesto ale
vyráÏím. Nasávám ten klid a pohodu a vÛbec mi nevadí, Ïe mi pﬁi tom
zalézá za nehty. Nemûla jsem doma
nechávat rukavice.
rok

Zveme v‰echny maminky s dûtmi
ve ãtvrtek 16. února od 9,00 hod do
Klubu maminek Îelviãka (v M·
Kﬁivoklát) na promítání pohádek na
diapozitivech. Dûti se mohou tû‰it
na vyprávûní o Pejskovi a koãiãce,
ãi O koÈátku, které zapomnûlo
mÀoukat. Nûkteré maminky mohou
zavzpomínat na své mládí a na veãerní promítání pohádek s rodiãi.
VÏdyÈ na‰emu stále funkãnímu dûtskému projektoru bude bezmála 50
let! O jarních prázdninách se v Îelviãce sejdeme jen v pﬁípadû zájmu.
Na bﬁezen pﬁipravujeme vizovické slané tûsto, zdobení kvûtináãÛ
ubrouskovou technikou a samozﬁejmû také divadlo.
Jana Rajská,
Klub Îelviãka

ZÁPIS DO 1. ROâNÍKU
K zápisu do 1. roãníku v Z· Kﬁivoklát se dne 20. 1. 2006 dostavilo
v doprovodu sv˘ch rodiãÛ 11 dûtí.
Dal‰í dítû pﬁi‰lo po pﬁedbûÏné domluvû dodateãnû. Ve dvou pﬁípadech poÏádali zákonní zástupci
o odklad ‰kolní docházky.
Dûti si mohly vyzkou‰et ‰kolní lavice, s paní uãitelkou hovoﬁily
o sv˘ch oblíben˘ch pohádkov˘ch
postaviãkách a samozﬁejmû nechybûlo malování obrázku. DÛleÏité je,
Ïe se v‰ichni tû‰í na svÛj první den
ve ‰kole.
Marcela Kasíková

V PLZNI NA
T¤ETÍM MÍSTù

K¤IVOKLÁT (paf). Firma Galileo s. r. o. nabídla obci zpracování lep‰ích internetov˘ch stránek za
v˘hodnou cenu. Nov˘ obecní web
by mûl osobit˘ design, zjednodu‰ena by byla administrace, vylep‰eno
uÏivatelské pﬁizpÛsobení vzhledu i
obsahu a stránky by souãasnû nadále splÀovaly pﬁedepsané legislativní poÏadavky. Firma Galileo s. r. o.
provozuje webové stránky pro více
jak 300 obcí a mûst a obci prozradila zajímavou vûc. Ty kﬁivoklátské
mají absolutnû nejvy‰‰í náv‰tûvnost.
Zastupitelé nabídku na lednovém
zasedání projednali a schválili. Kﬁivoklátsk˘ web na tradiãní adrese
www.obecni-urad.net/krivoklat bude tedy cca do dvou mûsícÛ vylep‰en.
Zmûny se v‰ak webové stránky
doãkaly jiÏ v lednu. Jsou na nich
kompletní Kﬁivoklátské noviny
v elektronické podobû. S trochou
nadsázky tak lze ﬁíci, Ïe na‰e noviny si ãtenáﬁi mohou pﬁeãíst na celém svûtû.

Aneta Masaroviãová.

Leto‰ní zima abnormálnû pﬁeje zimním radovánkám. V lednu mrzlo aÏ pra‰tûlo, a i kdyÏ na tuhé mrazy obãas nûkdo zanadával, dûtem rozhodnû pﬁíli‰ nevadily. Obuly brusle a hurá na rybník.
Foto Pavel Friebert

DAL·Í POVEDEN¯ LESÁCK¯ BÁL …
Letos jiÏ poosmé pozvali kﬁivoklát‰tí lesáci veﬁejnost na svÛj reprezentaãní ples. Konal se 21. ledna v sokolovnû a poﬁádala ho, stejnû jako v minul˘ch letech, âeská
lesnická spoleãnost Kﬁivoklát. To,
co se tradiãnû opakuje, je nejenom
poﬁadatel, ale bohuÏel i záhy vyprodané vstupenky, které se zdaleka na kaÏdého zájemce nedostanou. Vûﬁte, Ïe nás to velice mr-

ník Pavel ·ebek, slavnostní zahajovací projev pronesl Ing. Miroslav
Pecha. Veãer zahájily fanfáry trubaãÛ, pak jsme se podívali na pﬁedtanãení souboru Klobouãek z Nového Stra‰ecí, kter˘ pﬁedvedl ukázku amerického stepu. Záhy se zaplnil parket a zaãala zábava. Obãerstvení zajistila firma pana Pavla
Nûmeãka, k tanci a poslechu hrál
rakovnick˘ orchestr Melodie.

ZMùNA V
K¤IVOKLÁTSKO,
O.P.S.
Ing. ·tûpánkovi ze Správy CHKO
Kﬁivoklátsko konãí mandát ãlena
dozorãí rady OPS v bﬁeznu 2006.
Z tohoto dÛvodu byla obec jako zakladatel poÏádána o odsouhlasení
náhrady. Za ãlena dozorãí rady byl
navrÏen Ing. Petr Moucha, CSc. ze
Správy ochrany pﬁírody v Praze –
zástupce majitele budovy, kde Íãko
sídlí. Zastupitelstvem byl návrh bez
pﬁipomínek schválen na lednovém
zasedání.
–ph–

NOV¯ OBECNÍ WEB

PLZE≈ (bed). Velmi pûkného
úspûchu dosáhla Ïákynû 9. roãníku
Základní ‰koly Kﬁivoklát Aneta Masaroviãová na kytarové soutûÏi Zlatá struna v Plzni. V silné konkurenci talentovan˘ch kytaristÛ a zpûvákÛ z nûkolika krajÛ obsadila ve finálovém kole tﬁetí místo.
„SoutûÏ se konala v plzeÀském divadle âas. Nejprve byla dvû semifinálová kola, z nichÏ tﬁináct nejlep‰ích postoupilo do finále. Já byla mezi nimi,“ ﬁíká Aneta Masaroviãová. Podmínkou soutûÏe bylo
zazpívat a na kytaru zahrát dvû písniãky – jednu lidovou a jednu umûlou. Aneta si vybrala Promûny z repertoáru âechomoru a Hﬁí‰ná tûla,
kﬁídla mot˘lí od Anety Langerové,
která je jejím velk˘m vzorem.
„I kdyÏ jsem si v semifinále neodpustila jeden chybn˘ akord, nakonec v‰echno dobﬁe dopadlo. Kromû
tﬁetího místa jsem dostala je‰tû
zvlá‰tní Cenu za interpretaci písniãky Hﬁí‰ná tûla, kﬁídla mot˘lí,“
dodala Aneta Masaroviãová.

Na taneãním parketu nebylo témûﬁ k hnutí.

zí, ale kapacita sokolovny je daná, a Ïádn˘ vhodnûj‰í objekt na
Kﬁivoklátû není.
Konferenciérem plesu byl revír-

Moudrá slova
B˘t tím, ãím jsme a stát se tím, k˘m jsme schopni se stát,
je jedin˘m cílem Ïivota.
(Robert Louis Stevenson)

Foto Milan Bednaﬁík

V‰ichni místní jsme se moc tû‰ili
na vystoupení jedné z jejich zpûvaãek Adély Friebertové z Kﬁivoklátu. Moc nás mrzí, Ïe onemocnûla, a tak doufáme, Ïe ji snad usly‰íme pﬁí‰tí rok, neboÈ s kapelou bylo pﬁedbûÏnû domluveno její dal‰í
úãinkování.
Tombola byla jako vÏdy bohatá,
pro vyhrávající bylo pﬁipraveno
400 cen, pﬁeváÏnû od sponzorÛ, za

coÏ jim touto cestou je‰tû jednou
dûkujeme. Po lístkách se zaprá‰ilo
bûhem malé chvilky. Ceny byly
velmi pûkné, radost svému majiteli udûlal urãitû digitální fotoaparát,
nûkomu zase pobyt v rekreaãním
stﬁedisku Lesního závodu Îidlochovice. Na své si pﬁi‰li i gurmáni,
kteﬁí vyhráli poﬁádné kusy zvûﬁiny,
nûkdo se oblékl do nové bundy, jin˘ do‰el domÛ s velkou sadou nového nádobí.
Zkrátka, v‰ichni se dobﬁe bavili
a veãer ubûhl jako voda a nezb˘vá

Foto -bed-

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE
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·KOLE JE PùTASEDMDESÁT
NEJMLAD·Í V UâITELSKÉM SBORU
neÏ dodat: za rok nashledanou…
O tûch nejmlad‰ích, nebo pﬁesnûji nejkrat‰í dobu na ‰kole pÛsobících, ﬁeknete si, bych mûla psát
aÏ na konci seriálu o na‰í ‰kole. JenÏe zase se ﬁíká: „To nejlep‰í na konec…“ Ale teì uÏ k vûci. PﬁeváÏ-

tﬁíd se chystá Andrea udûlat netradiãní tablo. Budou jakousi technikou, mû se neptejte jakou, pﬁedûlávat své fotografie. Fakt to vypadá
moc hezky. A kdyÏ to bude aspoÀ
tak povedené, jak ti brouci. Prostû
tím v‰ím se vám snaÏím sdûlit, Ïe

Petr Tﬁíska, Andrea Jirásková a Martina Pidrmanová chyceni v pavuãinû ‰kolství.
Foto Milan Bednaﬁík

nû v˘tvarnou v˘chovu u nás uãí absolventka Masarykovy obchodní
akademie v Rakovníku Andrea Jirásková. Kresba tu‰í a pastely patﬁí k jejím nejoblíbenûj‰ím technikám, dûlá ale i roztomilou keramiku. A s dûtmi v‰e, na co dûti sv˘mi schopnostmi staãí. Teì právû
dávají dohromady nástûnku s brouky a pavouky, na které se spolupodílela dal‰í na‰e novicka, Martina
Pidrmanová. Já pavouky taky zrovna nemusím, ale ty kresby dûtí jsou
váÏnû moc pûkné. S Ïáky devát˘ch

NABÍDKA POBYTU
U MO¤E
V termínu 19. 5. – 28. 5. 2006,
Itálie – Rosolina Mare (pod Benátkami). Cena na osobu 3700
Kã, polopenze. Podrobnosti u
paní Gudrun Humlové.

Andrea je ‰ikovná v˘tvarnice, a pokud se o tom budete chtít sami pﬁesvûdãit, máte moÏnost. Po cel˘ bﬁezen bude mít v Budech v Informaãním stﬁedisku Kﬁivoklátsko
o.p.s. v˘stavu nazvanou Divoká
zvíﬁata Kﬁivoklátska. Martina Pi-

drmanová u nás zatím uãí jen na
ãásteãn˘ úvazek, protoÏe je je‰tû na
mateﬁské dovolené s mlad‰í dcerkou. Má aprobaci dûjepis - obãanská v˘chova, coÏ není zrovna dobrá kombinace pro malou ‰kolu.
A tak se zaãala intenzivnû vzdûlávat v jazyce anglickém, neboÈ do
budoucna, jak bude pﬁib˘vat hodin
cizích jazykÛ, se i na na‰í ‰kole dva
angliãtináﬁi uÏiví. Kromû toho má
státnici z psaní na stroji, neboÈ pÛvodnû vystudovala jako i Andrea
MOA, a tak s pﬁehledem uãí psaní
na poãítaãi. Obû kladnû hodnotí kolektiv, do kterého se dostaly: „VÏdy
poradí a jsou skoro neustále v dobré náladû.“ Andrea pﬁiznává, Ïe
rozhodnû nikdy nechtûla mít nic
spoleãného s uãiteli, natoÏ sama
uãitelkou b˘t, ale teì je za zku‰enosti, které jí práce s dûtmi pﬁinesla, ráda. Nováãkem ve sboru je
i Petr Tﬁíska. Je to mlad˘ muÏ a to
uÏ dûtem staãí, aby projevovaly nad‰ení, tedy alespoÀ z poãátku, neÏ
poznají, Ïe i on na nich bude nûco
vyÏadovat a známky nebude dávat
zadarmo. Zatím je pro nûj prioritou
vybudování nového domova pro
rodinu. A pak v‰ichni doufáme, Ïe
se definitivnû rozhodne pro uãitelství a stane se jednou z muÏsk˘ch
opor sboru s tolik potﬁebnou aprobací – anglick˘m jazykem. Kromû
toho je i nad‰en˘m sportovcem,
hraje florbal pﬁímo na mezinárodní úrovni a v hodinách tûlesné v˘chovy, ale i ve svém volnu se tím
snaÏí nakazit i kluky. Tak i do budoucna hodnû nad‰ení.

KN 2/2006

POVùSTI NEJEN
K¤IVOKLÁTSKÉ
A TAKY O
VùCECH MEZI
NEBEM
A ZEMÍ
Poslední hodinu spoleãenskovûdního semináﬁe pﬁi‰el ÏákÛm
osmé tﬁídy vylep‰it autor jiÏ celé ﬁady kníÏek a zajímav˘ch ãlánkÛ, které se zab˘vají nejen regionální historií, PhDr. Tomá‰
Bednaﬁík. Pﬁinesl si svou Knihu
povûstí, neboÈ ta z obecní knihovny je právû zas nûkde v obûhu (a to tam máme dvû), Povûsti a pﬁíbûhy z Novostra‰ecka
jsem dodala. Nûkteré pﬁíbûhy dûti znaly, ale tady ani tak ne‰lo
o pﬁíbûhy samé, jako o to, jak asi
vznikaly. A mohou-li i dnes nûkteré z nich vzbudit zájem badatelÛ, anebo moÏná spí‰ nad‰encÛ, kteﬁí se pak vydávají po jejich „stopách“ a mohou zaÏívat
úÏasná dobrodruÏství. A tak jsme
se dostali z na‰ich líbezn˘ch luhÛ a hájÛ s nad‰en˘m cestovatelem a objevitelem tajemna aÏ
do Transylvánie, bájné zemû,
opﬁedené legendami a m˘ty. Do
vlasti kníÏete Vlada II. Tepese,
kterého spí‰ kaÏd˘ zná jako hrabûte Draculu. Dûti byly nesmírnû pozorn˘mi posluchaãi a dvû
vyuãovací hodiny skoro nestaãily uspokojit jejich zájem. TakÏe
nejlep‰ím podûkováním na‰emu
milému hostu jistû je to, Ïe se
v‰ichni tû‰íme na jeho dal‰í povídání, tentokrát v˘luãnû o Draculovi.
–gh–

TISKOVÁ KONFERENCE NA KRAJSKÉM Ú¤ADù
Dne 27. ledna jsem na Ïádost
mluvãího pana hejtmana Ing. Petra
Bendla pﬁijala úãast na tiskové konferenci poﬁádané krajsk˘m úﬁadem
k situaci t˘kající se pﬁípadného zániku mal˘ch lékáren. Jedním z dÛvodÛ mého pozvání byl i fakt, Ïe právû v na‰í obci vznikla petice proti
sníÏení obchodní pﬁiráÏky na léky.
Novináﬁi se nás starostÛ ptali zejména na konkrétní dopady tohoto
kroku v na‰ich obcích. Je zﬁejmé, Ïe
pro ná‰ region by uzavﬁení lékárny
bylo velk˘m problémem. Doplatili

by na to pﬁedev‰ím senioﬁi a maminky s mal˘mi dûtmi, pro které je
skoro nemoÏné dopravit se do vzdálenûj‰ích lékáren. To se samozﬁejmû t˘ká nejen kﬁivoklátsk˘ch oby-

ky pana ministra. Pokud národu veﬁejnû opakuje, Ïe lékárníci mají 35%
zisku z ceny léku, je to leÏ. 35% je
spoleãná obchodní pﬁiráÏka lékárny
a distributora lékÛ. A poãítá se z ce-

prava vody z rybníku Slaìák a hasiãsk˘ útok na purkrabství hradu za
vyuÏití d˘chacích pﬁístrojÛ. Pﬁesná
náplÀ cviãení je pﬁipravována v Rakovníku.
Sobotní schÛzka souãasnû poslouÏila k zajímavé zkou‰ce. Zda automobil s v˘suvn˘m Ïebﬁíkem HZS
v Rakovníku projede hradní branou.
Ten pﬁedchozí, kter˘ mûli rakovniãtí
hasiãi, totiÏ pﬁes bránu neprojel. ByÈ
to bylo opravdu „o fous“, v˘suvn˘
Ïebﬁík hradní bránou projel a je to
údajnû první takov˘ Ïebﬁík, kter˘ se
na nádvoﬁí hradu dostal.
Pavel Friebert

ByÈ to bylo opravdu „o fous“, v˘suvn˘ Ïebﬁík hradní bránou projel.

Foto Pavel Friebert

Koncem ledna a zaãátkem
února mrzlo aÏ pra‰tûlo, doslova. Meteorologové ﬁíkali, Ïe
mrazy pﬁi‰ly z v˘chodu. Vûﬁím
jim, konec koncÛ, není to nic nového. Jen aby to nebyla pﬁedzvûst
nûjakého dûjinného zvratu. Pﬁed
rokem 1948 zase bylo neb˘valé
horko a sucho. I ti komunisté,
pﬁevleãení i nepﬁevleãení, se zase houfují. MÛÏe národ 2× po sobû udûlat stejnou hloupost?
Nejvíce mû ‰tve, Ïe si rudnoucí socdemáci vybrali pro volby
oranÏovou barvu. OranÏová barva je mi veskrze sympatická a po
dohodû s mou chytﬁej‰í, krásnûj‰í a schopnûj‰í poloviãkou jsme
na oranÏovo loni vymalovali na‰i loÏnici. A teì tohle! Probudím
se, otevﬁu oãi a první co vidím.
Docela by mû zajímalo, jestli
âSSD hezká oranÏová ve volbách pomÛÏe. Podle mého by si
mûli pﬁed volbami nejdﬁíve opravit chybu v názvu. Místo sociální by tam mûli mít asociální, aby
to bylo správnû.
UÏ jste nûkdy dostali vynadáno a mûli z toho radost? Mû se to
pﬁi rozváÏení lednov˘ch Kﬁivoklátsk˘ch novin stalo. Dvakrát
jsem byl vyplísnûn, Ïe nûkde mají noviny na prodej dﬁíve, a nûkde pozdûji. Opravdu jsem z toho mûl radost.
Mnohem men‰í potû‰ení jsem
mûl ze smrduté louÏe na rybníku
v sobotu ráno 4. února. Podrobnûji o tom na jiném místû, ale
zrovna jsem si chtûl jít zabruslit
a on ten obsah Ïumpy nûkoho
z Lánské ulice jako na potvoru
nestaãil do rána umrznout. SmÛla, bruslit jsem ne‰el. Ano, jsem
asi vût‰í fajnovka neÏ nûkolik dûtí, které se po zapáchajícím probarveném ledu na bruslích prohánûly. Ach ty dûti.
S va‰ím prominutím dnes
skonãím trochu familiárnû. UÏ
jste si v‰imli, Ïe jedno ahoj nestaãí? Îe je moderní ahoj ﬁíci
dvakrát po sobû bez dlouhé prodlevy? Sic z toho mám drobn˘
tik v obliãeji, ale ﬁíká to kde kdo.
A protoÏe jsou Kﬁivoklátské noviny moderní, tedy: Ahoj bez
mezery Ahoj!
Pavel Friebert

PRVNÍ ZASEDÁNÍ
·KOLSKÉ RADY
Z· K¤IVOKLÁT

NA HRADù PROBùHNE CVIâENÍ
V sobotu 4. února probûhla na hradû schÛzka za úãasti kastelána hradu Luìka Frencla, zástupce stanice
HZS v Rakovníku Ivo Jiráska, Pavla Frieberta za SDH Kﬁivoklát
a Luìka Egerta z SDH Roztoky. DÛvodem schÛzky bylo naplánovat
cviãení hasiãÛ na hradû.
Hasiãské cviãení bude organizovat rakovnická stanice HZS a s profesionálními hasiãi budou na hradû
cviãit jednotky SDH Kﬁivoklát,
SDH Roztoky a závodní jednotka
Permonu s. r. o. Roztoky. Cviãení
probûhne v sobotu 18. bﬁezna. Náplní cviãení by mûla b˘t dálková do-

TO JSOU MI VùCI

Starostka ing. Pavla HÛlová na tiskové konferenci.

vatel, ale i asi 4000 lidí z okolních
obcí, kteﬁí nav‰tûvují lékaﬁe v kﬁivoklátském zdravotním stﬁedisku.
Na náv‰tûvu lékaﬁe máte dle zákoníku práce nárok. Na náv‰tûvu lékárny nikoliv – znamená to vzít si
dovolenou. Celou situaci jsem prodiskutovala s paní magistrou Pavláskovou, která na toto téma jiÏ situaci vysvûtlovala v lednov˘ch KN.
Dopady opatﬁení ministra zdravotnictví jsou protisociální, neboÈ vÛbec neuvaÏoval o problémech, které pﬁinesou úsporná opatﬁení obyãejn˘m lidem z mal˘ch obcí. Pokud
budou obãané muset jezdit do vzdálenûj‰ích lékáren, léky se jim znaãnû prodraÏí. Tak dochází opût k tomu, ãeho jsme svûdkem na kaÏdém
kroku. Na‰e socialistická vláda ‰etﬁí, ale ‰etﬁí na tûch nejchud‰ích
a bezbrann˘ch. Myslím si, Ïe by se
voliãi mûli koneãnû zamyslet nad
tím, jak velk˘ je rozdíl ve volebních
heslech a slibech a jak v‰echna ta
„sociální “ opatﬁení dopadají v praxi. Stejnû tak mû lidsky uráÏí v˘ro-

Foto www kraje

ny v˘robní (dovozní) nikoliv prodejní. Asi by se kaÏd˘ z nás divil,
kdyby nás pan ministr nutil chodit
tﬁeba do Permonu za dva tisíce mûsíãnû a je‰tû nám vyprávûl, Ïe jsme
milionáﬁi. Je pﬁece bûÏné, Ïe kdyÏ
ãlovûk poctivû pracuje, vydûlává si
za to peníze. A je hanba stavût takto veﬁejnost proti lékárníkÛm. Moc
bych panu ministrovi pﬁála, aby si
pﬁi‰el na jeden jedin˘ den sednout
do kﬁivoklátské lékárny a vzal si papír a tuÏku, aby si pﬁepoãítal ty miliony. V mal˘ch lékárnách si nemocní lidé kupují v 90% pﬁedepsané léky, nikoli vitamíny, ãaje, pantofle apod., jako ve velk˘ch mûstech. Je s podivem, jak jednostranné
rozhodnutí jednoho ãlovûka bez
zpracovan˘ch ekonomick˘ch anal˘z, mÛÏe ovlivnit Ïivot lidí v celé
zemi. Pﬁed lety jsme s radostí a velkou slávou lékárnu v Kﬁivoklátû otevírali. Ano, po osmi letech budování sociálního státu je její budoucnost
ve hvûzdách.
Pavla HÛlová

První zasedání ·kolské rady pﬁi
Z· Kﬁivoklát aÏ do zvolení svého
pﬁedsedy a místopﬁedsedy ﬁídila ﬁeditelka ‰koly Marcela Kasíková.
PﬁedloÏila radû ke schválení jednací ﬁád ·kolské rady a k prostudování ‰kolské dokumenty, ke kter˘m se
rada ze zákona vyjadﬁuje: ‰kolní ﬁád
a v˘roãní zprávu ‰koly za uplynul˘
‰kolní rok. ¤editelka ‰koly radu podrobnû seznámila s celkovou situací ve ‰kole: finanãním rozpoãtem
‰koly, s celkov˘m poãtem ÏákÛ ve
‰kole i v jednotliv˘ch roãnících.
Rozvinula se asi hodinová debata,
pﬁi které se rada Ïivû zajímala o dûní ve ‰kole. âlenové ·R se dohodli, Ïe potﬁebné materiály ke schválení si prostudují doma a na dal‰ím
jednání budou popﬁ. schváleny. JiÏ
druhé jednání ·R probûhlo 31. ledna 2006. Rada schválila svÛj jednací ﬁád a ‰kolní ﬁád ‰koly s tím, Ïe
jsou v nûm zahrnuta pravidla pro
hodnocení ÏákÛ. ·R si stanovila jako svoji prioritu zlep‰ení zateplení
budovy nov˘m typem oken (samozﬁejmû podle finanãní situace zﬁizovatele, tj. Obce Kﬁivoklát). Od tohoto kroku si rada slibuje urãitou
úsporu velmi drahého vytápûní
‰kolní budovy. Nevyhovující stav
oken a jejich v˘mûna by mûla b˘t
v nejbliÏ‰í dobû ﬁe‰ena na jednání
OZ obce. Dal‰í jednání rady bude
svoláno podle potﬁeby, jinak je dal‰í pravidelná schÛzka plánována aÏ
na záﬁí 2006.
Milan Naì
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JE NORMÁLNÍ VYPOU·TùT ÎUMPU DO RYBNÍKA? NENÍ!

Tentokrát se v rubrice Kﬁivoklátsk˘ch novin „ptáme za Vás“ pana provozního námûstka SÚS Kladno pana Frolíka:
Pane námûstku,
v leto‰ním roce po dlouhé dobû byla provádûna na Kﬁivoklátsku zimní údrÏba komunikací bez pouÏití posypové soli. Leto‰ní zima byla na
sníh i led ‰tûdrá a po silnicích tedy v souãasné dobû leÏí mnoho materiálu z inertního posypu. PﬁeváÏná ãást na‰ich obãanÛ dojíÏdí do zamûstnání a ‰kol vlakem a ãeká je kaÏdodennû cestou z nádraÏí povûstn˘ Kﬁivoklátsk˘ kopec. Nahoru stoupají v oblacích prachu, kter˘ zvedá kaÏdé projíÏdûjící auto. DomÛ pﬁicházejí zaprá‰ení a nad˘chaní prachu. JiÏ jsem na toto téma obdrÏela nûkolik dotazÛ i stíÏností. MÛÏete
proto prosím sdûlit, jak to bude v leto‰ním roce s úklidem komunikací, a zda by bylo moÏno úklid provést jiÏ nyní?
Pavla HÛlová
VáÏená paní starostko,
BûÏnû je úklid silnic zaji‰Èován aÏ po skonãení zimního období. Jednak
by opakovan˘ úklid v prÛbûhu zimy a po jejím skonãení byl neúnosnû finanãnû nároãn˘, pﬁedev‰ím v‰ak proto, Ïe zametací nástavby jsou na vozidlech v zimním období nahrazeny sypací nástavbou. Navíc vzhledem
k pouÏité technologii nelze tyto práce provádût pﬁi mrazech, jaké dlouhodobû panují v leto‰ní zimû.
Vzhledem k tomu, Ïe kopec kolem hradu v Kﬁivoklátû je specifick˘, a tomu odpovídá i mnoÏství posypového materiálu, budeme na dodavatelské
firmû v tomto pﬁípadû poÏadovat provedení alespoÀ ãásteãného úklidu je‰tû v prÛbûhu zimního období. Konkrétní termín nemohu v tuto chvíli slíbit, záleÏí pﬁedev‰ím na v˘razné zmûnû teploty.
S pozdravem
Franti‰ek Frolík,
provozní námûstek SÚS Kladno
Kladno 7. 2. 2006

V sobotu ráno byl led na amalínském rybníku zhruba na tﬁetinû plochy pokryt zbarveno ne
úplnû zmrzlou vrstvou. Nebylo pochyb, Ïe se jedná o fekálie z Ïumpy. Foto Pavel Friebert

V sobotu 4. února byly Kﬁivoklátské noviny upozornûny nûkolika amalínsk˘mi obãany na velkou zapáchající louÏi na rybníku.
Dobﬁe jedna tﬁetina rybníku byla
pokryta probarvenou smradlavou,
ne zcela zamrzlou vrstvou. Prav-

ROZPOâET NA ROK 2006, HOSPODA¤ENÍ OBCE V ROCE 2005
Podklady pro sestavení rozpoãtu
obce na rok 2006 vychází ze skuteãn˘ch provozních nákladÛ roku
2005. Zastupitelstvo tyto podklady
obdrÏelo 31. 1., dne 15. 2. pak bude po jejich prostudování sestavovat rozpoãet nov˘. Dle zákona o obcích pak musí b˘t definitivní verze
rozpoãtu zveﬁejnûna po dobu nejménû 15 dnÛ. Po zapracování odsouhlasen˘ch pﬁipomínek zastupitelÛ i obãanÛ bude schválena na dal‰ím zasedání zastupitelstva. Podrobné podklady jsou samozﬁejmû
v‰em zájemcÛm pﬁístupny na obecním úﬁadû. Skuteãné ãerpání finanãních prostﬁedkÛ v roce 2005
i návrh rozpoãtu na rok 2006 pak
bude vyvû‰en nejen na úﬁedních deskách, ale i na obecním webu.
A jak tedy obec hospodaﬁila
v roce 2005?
Po dlouhé dobû se nám podaﬁilo,
i pﬁestoÏe jsme provádûli nûkolik
investiãních akcí, nesáhnout do
„slamníku“ a neãerpat z penûz, které máme uspoﬁené na bankovních
úãtech (hotovost 1,36 milionu), na
Sporoinvestu (2,042 milionu)
a v hypoteãních zástavních listech
(0,5 milionu). V oãekávání velk˘ch
investic tyto prostﬁedky ‰etﬁíme na
dofinancování vlastního podílu obce, bez nûhoÏ není moÏno ãerpat jakoukoliv dotaci.
Co jsme zaplatili?
Z bûÏného rozpoãtu jsme tedy zrekonstruovali kotelnu na OÚ, opravili pﬁepad z rybníka i navazující kanalizaci, investovali dal‰í prostﬁedky do opravy komunikací okolo rybníka a v ulici Nad Lesem (je‰tû bude dodûláno naãisto, jak poãasí
dovolí) nebo opravili dal‰í lávku.
Samozﬁejmostí bylo zaji‰tûní bûÏného provozu obecních zaﬁízení –

V pondûlí 6. února brzy ráno narazil nákladní
automobil do sloupu veﬁejného osvûtlení
v Budech u obchodu Karla Breníka. Tato
oprava na‰tûstí bude hrazena z povinného
ruãení havarovaného vozidla a nebude mít
dopad na obecní rozpoãet.
Foto Pavel Friebert

vodovodu (oprava poruchy na PoÏársk˘ch polích), kanalizace a veﬁejného osvûtlení (náklady 540 tis.).
Pﬁíjmy ze hﬁbitova v loÀském roce
pﬁev˘‰ily v˘daje, a to pﬁedev‰ím
proto, Ïe byly vybírány poplatky za
deset let dopﬁedu. V leto‰ním roce
nás naopak ãekají v této oblasti investice. Obec pak dále podporuje
mnoho ãinností pro obãany potﬁebn˘ch, které ve vût‰í míﬁe nebo zcela doplácí z rozpoãtu bez odpovídajících pﬁíjmÛ. Do této skupiny patﬁí
pﬁedev‰ím v˘daje na mateﬁskou
‰kolu (305 tis.) a základní ‰kolu
(1,14 mil.), obecní knihovnu (doplácíme 25 tis.), kroniku (4,8 tis),
nebo Kﬁivoklátské noviny (26,5
tis.). Obec doplácí rovnûÏ na likvi-

daci odpadÛ úhradou ãásti separace
(doplatek 138 tisíc), nebo údrÏbu veﬁejné zelenû (doplatek 272 tis.)
a zimní údrÏbu komunikací. Naopak
v˘daje i pﬁíjmy byly zhruba vyrovnané v oblasti pitné vody, ãi‰tûní odpadních vod, nebo v bytovém hospodáﬁství. Bylo to zpÛsobeno tím,
Ïe jsme v tûchto oblastech nepﬁistoupili k Ïádné vût‰í opravû. Pﬁíjmy vût‰inou pokr˘vají bûÏn˘ provoz. Dotujeme – a rádi – ná‰ Sbor
dobrovoln˘ch hasiãÛ. V rámci „bojeschopnosti“ byly provedeny opravy jak na technice, tak na hasiãské
zbrojnici a hrazen provoz sboru.
Bilance
Znaãnou ãást rozpoãtu obce tvoﬁily prostﬁedky, které na‰ím úãtem
pouze protékají ze státního rozpoãtu v˘daje na sociální dávky (3,012
mil), úãelovû urãené dotace na ‰kolu a ‰kolku (217 tis.), nebo na v˘kon státní správy úﬁadu (892,5 tis).
Pﬁi provedení závûreãné bilance na‰e hospodaﬁení skonãilo s plusem
518 tis. Kã, ze kterého jsme museli
uhradit splátky úvûru, kter˘ si obec
vzala v roce 1995 a 96. Pro rok 2005
tato ãástka ãinila 463 tis. korun. Radostné je, Ïe první z úvûrÛ jiÏ máme zcela splacen˘ a pro leto‰ní rok
nám zb˘vá uhradit jiÏ jen 156 tisíc
korun z úvûru druhého. A pak bude
obec po dlouh˘ch letech koneãnû
bez dluhÛ!
Co dodat k rozpoãtu na rok
2006? Budeme se samozﬁejmû snaÏit nerozhazovat, na druhou stranu
musíme vytvoﬁit prostor pro moderní a ekonomické fungování jak
obce, tak úﬁadu. Je vytvoﬁena rezerva pro pﬁípadné havárie i investiãní
opravy, které budou, stejnû jako
v loÀském roce, závislé na pﬁidûlení dotací.
Pavla HÛlová

Z ASTUPITELSTVO ¤E·ILO PORUCHY
V zastupitelstvu obce byla
rozsáhle diskutována havarijní situace na panelové komunikaci pod odboãkou k MUDr.
Charvátové.
Havárie byla
pro obec v leto‰ní na sníh
‰tûdré zimû dal‰í finanãní zátûÏí, neboÈ neustále vytékající voda v sil-

n˘ch mrazech namrzala. Komunikace musela b˘t z tûchto dÛvodÛ dokonce na nûkolik dní uzavﬁena. Pﬁíãinou vytékající vody byla havárie
v ã.p. 182 (pan Franz). Stav napojení odpadÛ z této nemovitosti bude
pﬁedmûtem kontroly po skonãení
mrazÛ. Starostka informovala zastupitelstvo také o poruchách veﬁejného osvûtlení na dvou místech
v obci. VÏdy se jednalo o poruchu
kabelu v zemi, jednou na pozemku
K. Breníka, podruhé vedle komunikace u PavlíãkÛ. Obû poruchy byly
opraveny tak, jak dovolily silné
mrazy.
Text a foto –paf–

dûpodobnû se jednalo o fekálie
z Ïumpy, které na rybník pﬁitekly
de‰Èovou kanalizací z Lánské ulice. Pﬁesnûji z její pravé strany.
Je to smutné. Amalínsk˘ rybník
je jediné poﬁádné pﬁírodní kluzi‰tû v Kﬁivoklátû, kam si chodí za-

bruslit a zahrát hokej zejména dûti, a to nejen ty kﬁivoklátské. To,
Ïe letos se dalo bruslit zcela v˘jimeãnû i na ﬁece a na potoce, na tom
nic nemûní. Nûkdo z Lánské ulice
provedl opravdu pûknou hloupost.
Jak pro Kﬁivoklátské noviny
uvedla starostka Pavla HÛlová, záleÏitost zcela po právu bude ﬁe‰ena Obecním úﬁadem. V tuto chvíli se shromaÏìují informace o v˘vozu Ïump z nemovitostí na pravé
stranû Lánské ulice. Majitelé domÛ budou písemnû vyzváni k pﬁedloÏení dokladÛ o vyváÏení za poslední období a tyto údaje pak budou porovnány se spotﬁebou vody
jednotliv˘ch objektÛ. A pﬁipravováno je také technické opatﬁení t˘kající se de‰Èové kanalizace. Podle
starostky obce pracovníci Obecního úﬁadu tu‰í, kdo svou Ïumpu na
rybník vypustil. Tu‰ení v‰ak nestaãí a viníkovi musí b˘t vûc prokázána.
Existuje je‰tû jedno ﬁe‰ení.
I k chybû se lze postavit ãelem. Staãilo by pﬁijít na úﬁad za starostkou
obce a ãestnû se pﬁiznat. Kﬁivoklát
pﬁece má charakterní obãany, kteﬁí
umûjí pﬁijmout dÛsledky svého konání. Náprava vûci by podle slov starostky byla mnohem jednodu‰‰í.
Pavel Friebert

C H C E T E Mù ?
Obec má opût umístûného psa
v rakovnickém útulku. Pes byl odchycen u Eustacha. Jedná se o pÛlroãní, ãistou, dobﬁe Ïivenou ãernou fenu labradora. Zvíﬁe má bílé znaky na tlapkách a hrudi. Pro
obãana na‰í vesnice samozﬁejmû
platí, Ïe pokud si vezme tohoto

„na‰eho kﬁivoklátského“ pejska
z útulku, nebude za nûj nikdy platit Ïádné poplatky. Obci tím u‰etﬁí peníze, které mûsíãnû hradíme
útulku za o‰etﬁování a stravu psa.
Toto samozﬁejmû neplatí v pﬁípadû jin˘ch psÛ z útulku.
Pavla HÛlová

ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA
RÒZNÉ

VODNÉ 2006

První zasedání zastupitelstva
obce Kﬁivoklát v leto‰ním roce
probûhlo poslední lednov˘ den od
16 hodin v budovû Obecního úﬁadu na Kﬁivoklátû. Pﬁítomni byli
v‰ichni ãlenové zastupitelstva i tajemník úﬁadu.
Starostka informovala zastupitelstvo, Ïe byla podána Ïádost o dotace na opravu komunikací a v˘stavbu vsypové louãky na hﬁbitovû. ZO
bylo dále informováno o zápisu do
1.tﬁídy Z·. Starostka uvedla, Ïe zatím nezji‰Èovala cenu statického posudku na ãást obce Budy (dopad kamionové dopravy na nemovitosti),
úkol tedy trvá. Tajemník informoval ZO o stavbû vodovodní pﬁípojky a Ïumpy u hasiãské zbrojnice. Od
stavební firmy Breník byly tyto práce protokolárnû pﬁevzaty.

Zastupitelstvo projednalo návrh
p. Josefa Skleniãky na zv˘‰ení ceny vodného, kter˘ doporuãila k projednání i MUDr. Lenka Charvátová. Byla navrÏena cena pro obãany
18 Kã/m3, pro ostatní odbûratele cena 20 Kã/m3. Zastupitelstvo toto
zv˘‰ení ceny vodného schválilo
s tím, Ïe bude provedeno na základû cenového v˘mûru s platností od
1. 7. 2006. ZO povûﬁilo starostku
Pavlu HÛlovou vypracováním nového cenového v˘mûru.

PRODEJ DOMU âP. 92
Starostka informovala zastupitelstvo, Ïe znaleck˘ posudek na ocenûní ã.p. 92 je jiÏ hotov. ZO rozhodlo, Ïe dal‰í jednání ve vûci prodeje domu bude vedeno s realitní
kanceláﬁí, která nabídne stávajícím
nájemníkÛm odkoupení domu za
odhadní cenu.

PARKOVACÍ PLOCHA
U RESTAURACE NAD
HRADEM
Zastupitelstvo projednalo Ïádost
p. Vladimíra Bráta o souhlas se zpevnûním pozemku obce, parkovi‰tû
u restaurace Nad Hradem, na pozemku p.ã. 348. Plocha bude slouÏit
nadále jako parkovi‰tû, je nutné zachovat stávající reÏim odstavné plochy, neboÈ se jedná o veﬁejné prostranství volnû pﬁístupné v‰em. ZO
s vyuÏitím pozemku souhlasilo a povûﬁilo starostku vypracováním pﬁíslu‰né odpovûdi Ïadateli.
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SETKÁNÍ DùTÍ S HAJN¯M ROBÁTKEM
V zimních mûsících si s dûtmi
hodnû povídáme o tûÏkém Ïivotû
zvíﬁátek v lese, o ptácích i stromech. Chodíme ãasto ke krmelci
a nosíme zvûﬁi rÛzné dobroty, abychom jim trochu ulehãili shánûní
potravy pod snûhem. Povídání
o lese v zimû jsme zavr‰ili v˘pravou za hajn˘m Robátkem, kterého dobﬁe známe z pﬁíbûhÛ, které
si ãteme pﬁed spaním. Po svaãinû
jsme se teple oblékli a vydali se
lesní cestou k ,,hájovnû“, kde hajn˘ Robátko bydlí. JiÏ z dálky jsme
vidûli, Ïe z komína se nekouﬁí,
a tak nás naplnily obavy, zda na‰e cesta nebude zbyteãná. Mûli
jsme ale ‰tûstí. Hajn˘ Robátko sice nebyl doma, ale pﬁed chaloupkou nás pﬁivítala Josefka a celá
smutná nám vyprávûla, co se pﬁihodilo. Jelen Vûtrník ztratil v lese parohy a teì má strach, Ïe se
neubrání drav˘m ‰elmám, a tak
musel hajn˘ Robátko spolu s Vûtrníkem do lesa, pokusit se parohy opût najít. Dlouho se v‰ak nevracejí, a tak mûla Josefka strach,
jestli se jim nûco nepﬁihodilo. Dûti se ihned ochotnû nabídly, Ïe pÛjdou do lesa za Robátkem a pomohou mu ztracené parohy najít.
Josefka tedy zamkla hájovnu
a spoleãnû jsme se vydali po stopách hajného Robátka do lesa. Nemuseli jsme chodit dlouho a na

Josefka zamkla hájovnu a spoleãnû jsme se vydali po stopách hajného Robátka do lesa.

lesní pû‰inû jsme uvidûli ne‰Èastného Robátka. Popsal dûtem, kde
jelen parohy asi ztratil a dûti se
daly do hledání. Hledání bylo úspû‰né. V‰ichni jsme se spoleãnû
radovali a hajn˘ slíbil, Ïe parohy
jelenovi Vûtrníkovi je‰tû dnes
vrátí. Potom nás hajn˘ Robátko
i Josefka doprovodili do ‰kolky.
Cestou hajn˘ dûtem vyprávûl o lese, o zvûﬁi a pochválil dûti za to,
Ïe se v zimû o zvíﬁátka v lese starají. PÛjãil jim také svÛj dalekohled, aby se mohly rozhlédnout po

JEN KLID, MAMINKY,
ANEB CO MÁ UMùT P¤ED·KOLÁK?
Na v‰ech ‰kolách jiÏ probûhly zápisy do prvních tﬁíd. MoÏná ale nûkteﬁí rodiãe stále pﬁem˘‰lí, co by mûl
pﬁed‰kolák pﬁed nástupem do ‰koly
konkrétnû umût. Zde je struãn˘ v˘ãet, rozdûlen˘ do nûkolika oblastí.
Pohybová dovednost a zruãnost:
Pﬁed‰kolák by mûl mít osvojeny základní pohybové dovednosti, napﬁ.
pﬁekonat urãitou vzdálenost, pﬁeskoãit pﬁekáÏku (napﬁ. laviãku), udrÏet rovnováhu, skákat po jedné noze, házet a chytat míã, skákat pﬁes
‰vihadlo, zvládat jednoduch˘ rytmick˘ pohyb spojen˘ s ﬁíkadlem.
Pro budoucí psaní
dítûte je dÛleÏité,
aby ruka byla dostateãnû uvolnûná
a aby dítû správnû
drÏelo psací náãiní
(jako kdyÏ chceme
solit tﬁemi prsty).
Dítû by mûlo umût
nakreslit ãáru, kruh,
‰neka, horní a dolní oblouãek, vlnovku, obdélník, ãtverec. Ovládat by mûlo také trhání a stﬁíhání papíru, lepení,
modelování ãi navlékání korálkÛ.
Zrakové
vnímání: Dítû v ‰esti letech pozná rozdíl mezi obrazci li‰ícími se tvarem,
obtíÏnûj‰í je rozdíl
mezi obrázky stejného tvaru, ale obrácené vertikálnû ãi
horizontálnû (hledání souvislostí
a odli‰ností). DÛleÏité je cviãit zrakovou pamûÈ, napﬁ. pﬁi Pexesu, Kimovû hﬁe, Co se zmûnilo na obrázku, Dokresli, co na obrázku chybí
apod. Dítû by mûlo vnímat pﬁedmûty a obrázky jako celek, zároveÀ je
ale umût sestavit z rozloÏen˘ch ãástí (puzzle).
Sluchové vnímání: Pﬁed‰kolák
rozli‰uje jednotlivá slova ve vûtû
(ﬁeã rytmizuje), dovede vytleskat
jednotlivá slova na slabiky, urãit jejich poãet a následnost. Nejdﬁíve
umí urãit hlásku, na kterou slovo zaãíná (pes-p), pak poslední hlásku
(pes-s, pole-e), a nakonec i hlásku
uprostﬁed slova (pes-e).
Matematické pﬁedstavy: Dítû má
mít osvojeno poãítání do deseti aÏ

dvaceti, znát následnost ãísel (v ﬁadû ãísel Ïádné nevynechává ani neopakuje). Ví, Ïe pﬁi poãítání prvkÛ
urãité mnoÏiny musí do poãítání zaãlenit kaÏd˘ prvek pouze jednou,
a Ïádn˘ nesmí vynechat.
¤eã: Dítû musí znát své jméno,
jak je staré a kde bydlí. NezamûÀuje pojmy vãera a zítra, zopakuje jednoduché dvojver‰í. Je schopno reprodukovat povídku, pohádku, zapamatovat si melodii. DÛleÏitá je
správná v˘slovnost hlásek.
Sociální zralost: Pﬁed‰kolák by se
mûl v ‰esti letech umût po urãitou

krajinû. Za to, Ïe na‰ly jelenovi
jeho ztracené parohy, daroval hajn˘ Robátko dûtem úplnû nov˘ dalekohled, kter˘ mohou vyuÏívat
pﬁi kaÏdodenních vycházkách do
okolí. Pﬁed ‰kolkou se s dûtmi Josefka i Robátko rozlouãili a vrátili se zpût do hájovny. Dûti spûchaly na obûd a je‰tû dlouho si vyprávûly záÏitky ze zajímavého setkání.
Text a foto
Jaroslava Vimrová
M· Kﬁivoklát

PTÁCI KOLEM NÁS
Tak jsme nazvali akci, která probûhla 27. ledna v budovû Informaãního a vzdûlávacího stﬁediska LâR
na Kﬁivoklátû v Hradní ulici. Hned
na úvod musím dodat, Ïe celá adresa je zmínûna úãelovû, neboÈ jsme
zaznamenali, Ïe lidé si mnohdy spojí název stﬁediska s IVS Budy Kﬁivoklátsko o.p.s. My jsme zaﬁízení
Lesní správy Kﬁivoklát a v‰echny
na‰e akce probíhají v budovû b˘valého krajského inspektorátu.
Nic nemohlo lépe navodit atmosféru celého veãera, neÏ krátká
ukázka z nádherného filmu Ptaãí
svût, která nám nabídla jedineãnou
moÏnost vzlétnout spolu s hejny divokého ptactva a se zatajen˘m dechem pﬁekonávat kilometry pﬁes
vysoké hory a nekoneãná moﬁe. Ale
uÏ název besedy napovûdûl, Ïe se
povídání bude toãit okolo ptáãkÛ,
kteﬁí jsou v‰ude kolem nás, které
mÛÏeme vidût na sv˘ch krmítkách
a zahrádkách a které uÏ zanedlouho usly‰íme zpívat. Slova se ujal
Ing. Miroslav Pecha, kter˘ se od
mládí vûnuje ornitologii, takÏe
v‰echny informace, které jsme se
dozvûdûli, byly zajímavé právû tím,
Ïe byly prostoupeny nejen obecnû
znám˘mi fakty, které si mÛÏeme
najít v nejrÛznûj‰ích encyklopediích, ale pﬁedev‰ím vlastní zku‰eností a poznáním. Celá beseda byla doplnûna projekcí fotografií,
z nichÏ vût‰ina pocházela z archivu

autora. Zaznûly i zvukové
ukázky ptaãího zpûvu, k v˘kladu názornû poslouÏily
vycpané preparáty. V závûru veãera se rozproudila diskuse, pan Pecha odpovídal
na nejrÛznûj‰í dotazy.
Pﬁes mrazivé poãasí a lákavou moÏnost strávit páteãní veãer pûknû doma
v teplíãku, si k nám na‰lo cestu témûﬁ 50 lidí a moc nás
potû‰ilo, Ïe nejenom z Kﬁivoklátu. Mezi náv‰tûvníky
byly i dûti, které navzdory
dvouhodinovému programu
byly moc hodné a udrÏely
svou pozornost. Za to se jim

PODùKOVÁNÍ RODIâÒM
dobu odpoutat od rodiãÛ. Také znát
a dodrÏovat základní pravidla spoleãenského chování (vykání dospûl˘m, zdravení, dûkování) a b˘t samostatné v sebeobsluze (samo se
obléknout, obout, zapnout si knoflíky, zip, zavázat tkaniãky, jíst pﬁíborem, udrÏovat si poﬁádek ve sv˘ch
vûcech).
Cviãení s dûtmi, program v M· ãi
dûtské ãasopisy (napﬁ. Sluníãko, ·imonovy pracovní listy, Hrajeme si
s Filipem) nabízí odbornû sestavené zábavné cviãení, pomocí jehoÏ se
dítû pﬁipraví na práci ve ‰kole. Pokud si pﬁesto nejste jisti, zkontaktujte pracovníky pedagogicko-psychologické poradny.
Jana Rajská, Klub Îelviãka

VáÏení rodiãe,
chtûla bych Vám podûkovat za dÛvûru, kterou jste nám vyjádﬁili prostﬁednictvím dotazníkÛ, o jejichÏ vyplnûní jsme vás poÏádali.
Po jejich vyhodnocení jsme byli mile pﬁekvapeni. Pﬁevaha Va‰ich odpovûdí zahrnovala známku 1 jako nejlep‰í nebo 2. Poãet nejlep‰ích hodnocení
se pohyboval okolo 80%.
Potﬁebovali jsme znát Va‰e názory pro dal‰í krok pﬁi tvorbû ‰kolního vzdûlávacího programu. Získali jsme dojem, Ïe nemusíme nic mûnit. Va‰e dÛvûra nás tû‰í, ale my musíme dále stavût na dobr˘ch základech. Urãitû neusneme na vavﬁínech, ale budeme se snaÏit o dal‰í zlep‰ení.
Samozﬁejmû jsme vûnovali pozornost i Va‰im názorÛm. Zde jsou nûkteré
dobré zprávy. Konzultaãní odpoledne prodlouÏíme 2x roãnû do 17.00 hod.
(bude se jednat o prosinec a kvûten). JiÏ v tomto pololetí zahájí ãinnost dva
zájmové útvary (o dal‰ích je‰tû uvaÏujeme) a dal‰í chceme otevﬁít od záﬁí.
BliÏ‰í informace se dozvíte prostﬁednictvím letáãkÛ nebo pﬁímo od Va‰ich
ratolestí.
NemÛÏeme vyhovût zmûnami rozvrhu a zároveÀ ani zmûnou dopravního
spojení. Dûláme v‰e pro to, aby rozvrh co nejvíce korespondoval s dopravní
obsluÏností, i kdyÏ nám samotn˘m to pﬁidûlává nemalé starosti. Zde musíte
apelovat na své obecní úﬁady, jejichÏ slovo má v tomto pﬁípadû vût‰í váhu.
Je‰tû jednou Vám dûkuji za cel˘ pedagogick˘ sbor Z· Kﬁivoklát a tû‰ím
se na dal‰í spolupráci.
Marcela Kasíková

dostalo malého dáreãku a budeme
se na nû tû‰it pﬁi nûkter˘ch dal‰ích
aktivitách na‰eho stﬁediska, které se
rozproudí hlavnû s pﬁíchodem jara.
Zatím jsme nabídli upravenou verzi pﬁedná‰ky spojenou se soutûÏemi
okolním ‰kolám. Samozﬁejmû se tû‰íme na v‰echny náv‰tûvníky, nejenom dûti. Rádi bychom pﬁipravili
akce, které se líbily v loÀském roce.
Zkusíme se znovu domluvit s Ing.
Václavem Somolem z âSOP Silvatica Brejl a vyrazíme zachraÀovat
Ïáby, chybût nebude celodenní vycházka pro veﬁejnost, na kvûten pﬁipravujeme prezentaãní den na‰eho
podniku, kter˘ se konal loni na Emilovnû, a setkal se s velk˘m úspûchem. Tomu v‰emu bude pﬁedcházet slavnostní otevﬁení na‰eho stﬁediska, kde by mûlo v dohledné dobû dojít k dokonãení pﬁipravovan˘ch expozic. O v‰em vás budeme
samozﬁejmû vãas informovat.
TaÀa Friebertová
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MASOPUST 2006
Opût máme masopust, veselo nám bude, zahraje nám muzika, pak nám teplo bude.
V hospodû i na návsi bude pûknû Ïivo,
proudem tady poteãe rakovnické pivo.
Dneska máme masopust zase v jiné obci, k potû‰e vám budou zpívat Kﬁivoklát‰tí hudci.
Na housliãky bude hrát Honza
Jungmann sólo, ten, kdo si chce
zatancovat, aÈ udûlá kolo.
Na valchu vám zahraje, dnes uÏ je to
jist˘, mistr na v‰e rachotící, Ivan Kasalick˘.
Lucka hraje s Anetou, mnoho písní znají, flétny pi‰tí o sto ‰est, u‰i zaléhají.
Dá‰a bude královna, harmoniku zvládá,
kdyÏ ji nese z kopce dolÛ, nebolí jí záda.
Lada v‰echny zmaluje, rtûnkou nebo
‰mírem, kdo ji nezná, ten ji pozná, je to
ta s tím knírem.
Janu znáte ze ‰kolky, s dûtmi po vsi chodí, hraje zpívá jako divá, do HudcÛ se
hodí.

Îe uÏ jste podobné ver‰e nûkde
sly‰eli? Zalistujte pamûtí a vraÈte se
o rok zpátky, kdy se konal masopust
na Kﬁivoklátû. Touto písní Kﬁivoklát‰tí hudci tradiãnû zahajují masopust, jen ver‰e se kaÏd˘ rok malinko mûní, podle toho kde se masopust koná. A jestlipak víte, Ïe letos se koná jiÏ po sedmé? PÛvodními aktéry byla M· a Z· Mûsteãko
a já s kytarou s dvûma Ïáky. Masopust se konal ve v‰ední den dopoledne jen tak pro potûchu dûtí a uãitelek, ale mûl takov˘ ohlas, Ïe jiÏ
dal‰í rok mûl podstatnû vût‰í rozmûr. Organizace se ujalo Obãanské
sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska a konal
se tentokrát v sobotu a opût v Mûsteãku. Dal‰í rok se v‰e zopakovalo,
ale protoÏe se masopustu v Mûsteãku v hojném poãtu zúãastÀovaly
okolní vesnice se sv˘mi starosty, dostal masopust regionální rozmûr, a
aby si ho také uÏili jinde, pﬁesunul
se do dal‰ích vesnic a je rok od roku lep‰í. I já jsem na sobû zapracovala, a poté co mi v polovinû masopustu ode‰la harmonikáﬁka, Ïe uÏ jí
jede vlak, odloÏila jsem kytaru, která se k lidové hudbû pﬁíli‰ nehodí, a
nauãila se hrát (zatím né dokonale)
na harmoniku, coÏ byl stejnû mÛj
dûtsk˘ sen. KdyÏ jsem byla úplnû
maliãká, kdykoliv jsem byla s mámou ve mûstû ( pocházím ze samoty od Berouna), táhla jsem jí k bazaru pod hoﬁej‰í bránou a stále jsem
prosila, aby mi koupila malinkou
harmoniku, která se na mû touÏebnû dívala z v˘lohy. Aãkoliv mû rodiãe v hudbû vehementnû podporovali, harmoniku mi nikdy nekoupili, protoÏe jediné vysvûtlení, proã ji
chci, bylo, Ïe na ní chci hrát v hospodû. No tak si to nyní mÛÏu koneãnû dopﬁát a na masopust 2006 uÏ
se moc tû‰ím.
Dagmar Pavlíãková

Masopustní vzpomínková
Pﬁed ‰esti léty, masopust zaãínal
tehdy v Mûsteãku, Gusta panoval,
‰kolka se ‰kolou a paní ﬁídící
zaãli s touto tradicí.
Dal‰í rok tomu opût v Mûsteãku
masek bylo víc neÏ zrnek v píseãku,
bylo veselo, byla pohoda,
pak se tu stala pﬁíhoda.
A kdy byl dal‰í masopust?
V roce dvatisíce tﬁi na Bukové byl,
starosta Bumba prase porazil,
nadûlal tlaãenku i jitrnice,
jedla celá vesnice.
KaÏd˘ tam hodoval, tancoval a pil,
tak starosta Bumba Bukovou proslavil,
a Ïe je to k nim poﬁádn˘ cesty kus,
zaplatil i autobus.
Dal‰í masopust konal se v Roztokách,
starosta Bumba velk˘ kufr táh,
protoÏe se bál, Ïe nedostane nic,
mûl ho pln˘ jitrnic.
Ale !
Roztock˘ starosta, zvan˘ Vladimír,
taky se zachoval jako kanon˘r,
pﬁed vlastním domem, pﬁed sv˘mi vraty rozloÏil stÛl s kuﬁaty.
Chleba voÀav˘, okurky kyselé,
ty ‰makovaly chase veselé,
a ten alkohol, ten hﬁál jako ìas,
uÏ se tam tû‰íme zas.
A pak masopust zase zmûnil smûr,
na Kﬁivoklátû se vloni konat mûl,
starostka Pavla mûla starosti,
ãím ona prÛvod pohostí.
Lesy, hasiãi, pan Breník, kastelán,
jiÏ mûli v‰ichni k poho‰tûní plán,

OBECNÍ KNIHOVNA
CO NOVÉHO V REGÁLECH?

Velmi mû potû‰í, kdyÏ mi ãtenáﬁi ﬁíkají, Ïe se jim kniha líbila. K tûm
nejÏádanûj‰ím patﬁí ·ifra Mistra
Leonarda a Andûlé a démoni Dana
Brauna. TakÏe abych vyhovûla ãtenáﬁskému vkusu, mÛÏete si je‰tû od téhoÏ autora vypÛjãit Pavuãinu lÏí. Tedy momentálnû nemÛÏete, protoÏe je
právû v obûhu. Ani já jsem
ji je‰tû neãetla, a to je co
ﬁíct, protoÏe vût‰inou
zhltám hned v‰e, co nakoupím. Ale pí‰e se o ní:
„Co se dûje za polárním
kruhem? A co v zákulisí
americké politiky? Budete bez dechu hltat mistrné
zápletky, tajit dech pﬁi akãních scénách a lámat si hlavu nad tím, co je
mystifikace a co vûdecká pravda.“
A hlavnû musíte ty nejnovûj‰í a Ïádané knihy rychle pﬁeãíst, aby se dostalo na dal‰í zájemce. Kmotra, kterého máme v knihovnû, jistû znáte,
z v˘mûnného fondu tu mám teì na
omezenou dobu (ale nejménû na
rok) od téhoÏ autora, kter˘m je
M. Puzo, Posledního kmotra. Tak
neváhejte. Dokonce teì vy‰la kniha
Kmotr se vrací, ale od jiného autora. Ale kupovat ji nebudu, mám tu
v knihovnû uÏ nûkolikerá pokraãování ve své dobû velmi úspû‰n˘ch
románÛ od jin˘ch autorÛ, i jsem uÏ
o tom psala, ale bylo to vesmûs zklamání. Mne velmi upoutala kniha Mé
zranûné srdce. Mnozí z nás uÏ nemají chuÈ se vracet k druhé svûtové
válce a jejím obûtem. Ale tady se ta
válka stala natolik souãástí v‰edno-

denní reality, Ïe uÏ ji ani aktéﬁi pﬁíbûhu pﬁíli‰ nevnímají. Jde o nûco jiného. Nûmeck˘ lékaﬁ si vzal je‰tû
pﬁed válkou Ïidovskou lékaﬁku. Mají ordinace vedle sebe, spoleãnû pracují,
na ní ale jako na Ïenû
a matce postupnû pûti dûtí, leÏí navíc celá
tíha domácnosti. Ona
od poãátku byla ta silnûj‰í. To poznává ãtenáﬁ naprosto jasnû,
neboÈ cel˘ pﬁíbûh je
vlastnû vystavûn na
korespondenci. Jich
obou, rodiãÛ, pﬁátel, dûtí.
To je to nejsmutnûj‰í.
On neunesl tíhu toho, Ïe
se od nich lidé zaãali odvracet a rozvedl se. Dûti zÛstaly s ní. Ale pak
byla pod jakousi malichernou záminkou zavﬁena. Stále doufá, dûti
také. Dopisují si, snaÏí
se o nemoÏné. UÏ se nevrátila. AÏ po letech se
jeden z jejích vnukÛ
rozhodl prolomit bariéru mlãení a celou rodinnou tragédii
zveﬁejnit. Tématem Îidé a Terezín
se zab˘vá i kniha Pevnost mého mládí J. R. Friesové. Kdo rád nûco lechtivûj‰ího, aÈ si pﬁeãte Leknín
S. Jonesové, âervené dlaÏdice
F. Sklenáﬁe, pﬁípadnû Îivil mû sex
J. Millera. Od na‰ich souãasn˘ch jiÏ
znám˘ch a úspû‰n˘ch spisovatelek
tu máme Zábûr na tváﬁ I. Rottové,

Nezavû‰ujte se I. Obermannové,
Utrhnout se ze ﬁetûzu S. Monyové,
KdyÏ nemám, co jsem nechtûla
I. Fuchsové, O ãem sní muÏi
O. Sommerové (od ní tu máme
i O ãem sní a nesní Ïeny.). A dal‰í
a dal‰í, autorek se vyrojilo. Pﬁeãtûte si, posuìte, pochvalte, nebo ztrhejte, za kaÏd˘ podnût, co kupovat,
a co ne, budu vdûãná. I kdyÏ, co se
líbí jednomu, nemusí se líbit druhému. Hlavnû, aby si kaÏd˘ pﬁi‰el na
své. Mám také dal‰í knihy od Fieldingové, Woodové, Garwood,
Coulterové. To uÏ se dostáváme
k tûm dorÛÏova, leã i ty mají své ãtenáﬁe. Ale mÛÏete si pﬁeãíst i jednu z nejnovûj‰ích knih P. Coelha, Záhir. Nebo Úzkostného
pacienta R. Honzáka,
kterého knihovnû vûnovala paní doktorka Charvátová, asi aby se pacienti zbavili sv˘ch úzkostí (jen aby!). Hodiny
M. Cunninghama teì
budete mít moÏnost vidût v televizi, takÏe si od
téhoÏ autora mÛÏete pﬁeãíst Domov na konci
svûta. A od P. ·abacha
Hovno hoﬁí a od nûj a dal‰ích na‰ich
úspû‰n˘ch autorÛ mlad‰í generace
povídkovou kníÏku Tenkrát za totáãe. No a to by snad zas bylo v‰e,
pﬁí‰tû by o sv˘ch kniÏních láskách
ãi neláskách mohl zas napsat nûkdo
jin˘. Jo, je‰tû se mÛÏete uvolnit s Janem Krausem, tentokrát ne v televizním poﬁadu, ale v jeho kníÏce.
–gh–

NOVINKY V IVS BUDY NA K¤IVOKLÁTù

Vzpomínka na loÀsk˘ masopust na Kﬁivoklátû.

Foto Milan Bednaﬁík

Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko v Budech pﬁedstavuje
v tûchto dnech na Kﬁivoklátû jedin˘ zdroj kultury. Je‰tû zde doznívá v˘stava ing. Tomá‰e Rothrockla „Panoramania“ a na bﬁezen
jiÏ pﬁipravuje s absolventkou Andreou Jiráskovou v˘stavu „Divoká zvûﬁ na Kﬁivoklátsku“.
Novinkou, kterou byste si urãitû
nemûli nechat ujít, zvlá‰È kdyÏ máte doma malé dûti anebo máte rádi v‰e, co se t˘ká na‰eho kouzelného Kﬁivoklátska, je kniha Diny
Hierly: Nad Star˘m ml˘nem. Tato
kniha pohádek z povodí ﬁeky Berounky zahrnuje úsek krajiny od
zvíkoveckého mostu k mostu
skryjskému (Zvíkovec, âilá, Orlí
skála, Hﬁebeãníky, ·lovice, Skryj-

ská jezírka aÏ po âertovu skálu).
OÏívají zde pohádkové postaviãky, které jsou zasazeny do nádherného prostﬁedí kﬁivoklátsk˘ch lesÛ. Spoleãnû s dûtmi se rozhodnou
chránit les a pﬁírodu.
KaÏd˘ pﬁíbûh je ozvlá‰tnûn nûjakou vûcnou zajímavostí k ponauãení dûtí: pﬁesnou místopisnou informací, poznáváním zvíﬁecích stop,
pﬁipomenutím Morzeovy abecedy aj.
Kniha je doplnûna i mapkou kraje, v nûmÏ se pﬁíbûhy odehrávají.
Tato kouzelná kníÏka je napsána
srdcem a láskou. Autorãiny ilustrace mile doplÀují text.
PÛvabná kníÏka je vítan˘m obohacením regionální literatury a nemûla by chybût ve Va‰í knihovnû.
Jiﬁina Pro‰ková

u SykorÛ téÏ jídlo schystali,
aÏ se v‰ichni pﬁeÏrali.

K¤IVOKLÁT·TÍ HUDCI A SILENTIUM SPOLEâNù NA CD

Konãe zábavou a candrbálem
rozlouãili jsme se s Kﬁivoklátem
a uÏ v Mûsteãku starosto jsme zas,
jakpak ty pﬁivítá‰ nás.

Tak uÏ je to jisté. Dvû kﬁivoklátská hudební a pûvecká tûlesa
spolu strávila dva dny v Rabasovû
galerii v Rakovníku, aby mohla
vzniknout nahrávka dal‰ího CD
pro radost jejich pﬁíznivcÛ i pro radost zúãastnûn˘ch.
Pod peãliv˘m vedením Dagmar
Pavlíãkové a odborn˘m dohledem
Pavla Broma z plzeÀského studia
EX AVIK zaãala v pátek 3. února vznikat první série vánoãních
koled a písní souboru Silentium.
Mladí se chovali jako ostﬁílení muzikanti. TakÏe v‰e probûhlo hladce a v pohodû.
V sobotu ráno pak je‰tû oba soubory natoãily jednu koledu spoleãnû a pak jiÏ ãekala práce jen Kﬁivoklátské hudce. Známé i ménû známé koledy, nûkolik bonusÛ a to v‰e
natoãeno ve skvûlém ãase, dobré náladû a pﬁíjemné atmosféﬁe, kterou si
jistû s tímto CD pﬁinesou do sv˘ch
domovÛ v‰ichni ti, kteﬁí si jej na podzim poﬁídí do své sbírky.
Kﬁest CD probûhne v záﬁí pﬁi Svatováclavském koncertû v kostele
sv. Petra na Amalínû. Zdá se to sice je‰tû hodnû vzdálené, av‰ak doba je rychlá, a tak neÏ se nadûjeme,
budeme si koledy zpívat pod stromeãkem spoleãnû s kﬁivoklátsk˘mi
muzikanty a zpûváky.
–sim–

Kdo ji je‰tû nesly‰el – pﬁijìte do
Mûsteãka v sobotu 4. bﬁezna, kde
bude masopust zahájen u kostela.

LÁSKA JE LÁSKA ANEB ZATOULANÉ PSANÍ
Ona

On
1) Jsi moc sexy, ví‰ to?

2) Ne, nevím. Moc mi to nepﬁipadá.

2) Ale mnû jo.

3) No, kdyÏ jsem se vãera prohlíÏela v zrcadle, tak mi pak celou noc bylo blbû.

3) Ale fakt, jsi celá pûkná. Ten
obliãej! A to je‰tû nevím, co
dole.

4) Tak to jsem nepochopila.

4) No, myslím, co pod trikem.

5) No jasnû. Pod trikem a pod kalhotama je to urãitû lep‰í.

5) To já nevím, je‰tû jsem to nevidûl. Ale urãitû to hezk˘ bude.

6) Se‰ blbej?! Pﬁi na‰em tempu
nevím jestli se toho doãká‰.

6) No rád bych.A ty?
Pﬁesnû reprodukováno.
–gh–

▲

Kﬁivoklát‰tí hudci
spoleãnû se Silentiem
pﬁi sobotním nahrávání koledy „Narodil
se Kristus Pán“.

▲

1) Napi‰ mi nûco.

7) No jasnû, taky. Ale dﬁív neÏ za
pût let to asi nebude. Pokud se
nezmûním.

KN 2/2006

NeÏ se bude pokraãovat, je potﬁeba
nahranou skladbu
peãlivû na záznamu
zkontrolovat. Spokojená tváﬁ Dá‰i Pavlíãkové dává tu‰it, Ïe
se máme na co tû‰it.

Foto Milan Bednaﬁík
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
REGIONTOUR 2006
Na poãátku ledna je jiÏ tradiãnû
v Brnû mezinárodní veletrh cestovního prÛmyslu GO a mezinárodní
veletrh turistick˘ch moÏností v regionech REGIONTOUR. Brnûnské
v˘stavi‰tû pro leto‰ní rok umístilo
veletrh do pavilonu „V“, kde se hrad
Kﬁivoklát opût prezentoval ve spoleãné expozici Národního památkového ústavu. Tyto veletrhy mají pro
památkovou péãi zvlá‰tní dÛleÏitost.
Pﬁispívají k vûdomí v˘znamu kulturního dûdictví pro celou spoleãnost. Této dÛleÏitosti odpovídá pﬁítomnost v˘znamn˘ch osobností památkové péãe, kultury a turistického ruchu na v˘stavním stánku NPÚ.
Hrad Kﬁivoklát byl rovnûÏ ústﬁedním motivem Rakovnického regionu, stánku Svazku mûst a obcí.
Pﬁedev‰ím informace o cyklotrasách zajímaly náv‰tûvníky stánku
Svazku mûst a obcí Rakovnicka na
mezinárodním veletrhu turistick˘ch pﬁíleÏitostí v regionech. Svazek pﬁedstavil na veletrhu zbrusu
nov˘ soubor dvou desítek turistick˘ch skládaãek, karet a broÏury
Ubytování na Rakovnicku, jehoÏ
vydání finanãnû podpoﬁil Stﬁedoãesk˘ kraj, a ﬁadu dal‰ích nov˘ch
informaãních materiálÛ. Kromû
skládaãky s aktuálním pﬁehledem
cyklotras na Rakovnicku byl mezi
lidmi nejvût‰í zájem o dvojici skládaãek s témûﬁ ãtyﬁiceti tipy na v˘lety, sadu prÛvodcÛ k deseti dal‰ím
v˘letním místÛm. Co se mnoÏství,
kvality a úrovnû zpracování nekomerãních turistick˘ch informací t˘ãe, patﬁila podle náv‰tûvníkÛ Regiontour nabídka Rakovnicka mezi
nejlep‰í.

30 DNÒ MINULOSTI

Brnûnskému Regiontouru 2006 vévodil bilboard hradu Kﬁivoklátu.

Foto Ludûk Frencl

RESTAURÁTORSKÉ A STAVEBNÍ AKTIVITY
Leto‰ní hlavní restaurátorské a stavební aktivity na hradû budou probíhat je‰tû intenzivnûji. Asi nejviditelnûj‰í bude opût le‰ení na jiÏní stranû kaple. Dokonãí se oprava posledního (presbytáﬁového) okna kaple. Dokonãí
se opravy kamenn˘ch portálÛ (vstup do obﬁadní sínû). Zahájí se systém postupn˘ch oprav vitráÏov˘ch oken celého hradu.
Stavební aktivity budou ve znamení oprav stﬁech a nároÏí, ochozu u Huderky. Velkou akcí bude rekonstrukce 50 let staré elektroinstalace v horním hradû. To pﬁispûje hlavnû k vût‰í bezpeãnosti a k moÏnosti lep‰ího temperování prostor Severního kﬁídla, kde je umístûna velká kﬁivoklátská knihovna.
Dal‰ími drobn˘mi opravami a úpravami projdou prostory ve Zlaté uliãce, dokonãeny budou technické budovy ve sklepích pivovaru. âásteãnou
opravou projde i helmice Prochodité vûÏe.
Mimo tyto práce bude samozﬁejmû probíhat i hlavní stavební ãinnost na
budovû hejtmanství, která je hrazena z Fondu programu záchrany architektonického dûdictví Ministerstva kultury.
Pﬁí‰tû se dozvíte o plánovan˘ch v˘stavách, podrobnûji popí‰eme program na Léto a na nadcházející sezónu.

ZE SPRÁVY CHKO K¤IVOKLÁTSKO
NATURA 2000 A ROZVOJ OBCÍ NA K¤IVOKLÁTSKU
(Dokonãení z minulého ãísla)
Zavedením soustavy NATURA
2000 do na‰eho právního ﬁádu se podobná povinnost pﬁená‰í i na vlivy
tûchto zámûrÛ a koncepcí na evropsky v˘znamné lokality a ptaãí oblasti. V paragrafech 45h a 45i zákona ã. 114/1992 Sb. ve znûní zákona ã. 460/2004 Sb.
jsou stanoveny povinnosti a podmínky takového
posuzování vlivÛ. Podstatné je, Ïe povinnost posouzení vlivÛ vyplyne
z tzv. zji‰Èovacího ﬁízení,
kdy ten, kter˘ zam˘‰lí poﬁídit koncepci nebo uskuteãnit zámûr, kter˘ mÛÏe
samostatnû nebo ve spojení s jin˘mi v˘znamnû
ovlivnit území evropsky
v˘znamné lokality nebo
ptaãí oblasti, pﬁedloÏí jejich návrh orgánu ochrany
pﬁírody (tedy Správû CHKO Kﬁivoklátsko) s Ïádostí o stanovisko, zda
tento vliv mít mohou. Správa
CHKO návrhy posoudí a do 15 dnÛ
vydá své stanovisko, ze kterého vyplyne, zda je tﬁeba posouzení vlivu
zpracovat ãi nikoli. Návrhy se posuzují zásadnû z pohledu moÏného
vlivu na druhy ptákÛ, jin˘ch ÏivoãichÛ a rostlin nebo stanovi‰tû, kvÛli
jejichÏ ochranû byla lokalita nebo
oblast vymezena. RovnûÏ také z hlediska v˘znamu tohoto vlivu. Pokud
by ‰lo o vliv málo v˘znamn˘, kter˘
dan˘ fenomén neohroÏuje na existenci, coÏ se dá celkem kvalifikovanû stanovit, nemûl by to b˘t dÛvod k zamítnutí daného zámûru nebo koncepce. Teprve pﬁi v˘znamném negativním vlivu bude poÏadováno alternativní ﬁe‰ení. Pokud
by alternativní ﬁe‰ení neexistovalo,
budou zámûr ãi koncepce posuzovány z hlediska jejich spoleãenského v˘znamu a zda jsou veﬁejn˘m zájmem vy‰‰í dÛleÏitosti neÏ ochrana

v soustavû NATURA 2000.
Pro obce a dal‰í investory na území CHKO Kﬁivoklátsko je tedy podstatné, Ïe jakmile u nich vznikne nûjak˘ zámûr, napﬁ. na stavbu vodovodu, kanalizace, âOV, sportovního areálu, rekreaãního zaﬁízení, prÛ-

mi pﬁedstavami a zámûry pﬁi‰li na
Správu CHKO Kﬁivoklátsko vãas,
neÏ vydají peníze za projekty a koncepce, abychom se dohodli na jejich
budoucím ﬁe‰ení. Kdo se na‰í radou
ﬁídil, urãitû neprohloupil. Kdo ne a
pﬁedloÏil nám jiÏ zpracované návrhy z pohledu podmínek ochrany pﬁírody nepﬁijatelné, zlobil
se a prohla‰oval nás za „brzdu
rozvoje“ apod.
Na‰e stále dokonalej‰í technická civilizace má stále vût‰í
a agresivnûj‰í nároky na pﬁírodu a krajinu. Proto i na ochranu pﬁírody je tﬁeba stále dÛkladnûj‰ích nástrojÛ, pﬁedev‰ím legislativních. Evropská
unie, díky zku‰enostem z období pováleãného rozvoje ekonomiky, pﬁipravila svÛj program NATURA 2000, kter˘
jsme pﬁevzali do na‰eho právIlustraãní foto Petr HÛla
ního ﬁádu a pﬁizpÛsobili na‰im
myslového nebo jiného provozu podmínkám. Chceme-li b˘t dobr˘apod., je potﬁeba se ve stadiu studie mi hospodáﬁi a ukázat ostatním ãlennebo jiné pﬁípravné etapy (pokud sk˘m státÛm EU, Ïe nejsme o nic
moÏno je‰tû pﬁed zadáním komplet- hor‰í neÏ oni, ba naopak, Ïe jsme
ní dokumentace) obrátit na Správu v mnoha smûrech lep‰í, musíme doCHKO s dotazem na moÏné vlivy kázat pﬁedev‰ím dobr˘ vztah k pﬁína „naturová“ území a druhy. Tím rodnímu a kulturnímu dûdictví, prose vyhnou pﬁípadn˘m pozdûj‰ím toÏe to jsou hodnoty, které nám zakomplikacím, kdyby se ukázalo, Ïe nechaly generace pﬁed námi a my
negativní vliv na „naturové“ území jsme povinni je pﬁedat, nejlépe v je‰a druhy je pravdûpodobn˘ a bude tû lep‰ím stavu generacím po nás.
nutné zpracovat posouzení, neﬁku- Ne dálnice, jaderné elektrárny, prÛli tehdy, bude-li zámûr odmítnut. myslové zóny a úrodná pole zastaPokud se t˘ká koncepcí, pﬁipadají vûná „podnikatelsk˘m barokem“,
v úvahu pﬁedev‰ím územní plány ale druhovû pestrá, ekologicky staobcí, které se posuzují ve stadiu bilní a zdravá pﬁíroda, harmonická
konceptu vÏdy a lesní hospodáﬁské krajina s mûsty a obcemi, poskytuplány, jejichÏ posuzování je rovnûÏ jícími sv˘m obyvatelÛm potﬁebné
bûÏné, pouze je nyní aktualizováno prostﬁedí ke spokojenému a zdravéi o „naturové“ záleÏitosti. Jak z uve- mu Ïivotu, energeticky málo nároãdeného vypl˘vá, nejedná se v zása- nému, pokud moÏno bez odpadÛ, to
dû o nic nového, jen o urãitou úpra- bude to, za co nás budou na‰i návu formulací a pohledÛ vzhledem sledovníci vysoce hodnotit.
k nov˘m pojmÛm, zaveden˘m do legislativy. VÏdy jsme v‰em investoIvan Kasalick˘,
rÛm a institucím radili, aby se sv˘Správa CHKO Kﬁivoklátsko

• Jako vût‰ina oblastí v republice
je i Kﬁivoklát zasypán velk˘m
mnoÏstvím snûhu.
• Noãní mrazy dosahují teplot pod
18 stupÀÛ Celsia.
• Na nûkter˘ch místech v budovách hradu zamrzá voda a odpad.
• Pokraãuje proﬁez dﬁevin a stromÛ
na svazích kolem hradu.
• Zaãíná rovnûÏ kácení náletov˘ch
dﬁevin v prostoru manského domu na Bolwerku.
• Díky temperování a provádûnému zateplení nedo‰lo k poklesnutí teplot v Královském kﬁídle
pod bod mrazu.
• Pﬁes nepﬁízeÀ poãasí pokraãují
práce na statickém zaji‰tûní hejtmanství.
• RovnûÏ pokraãuje archeologick˘
prÛzkum pro stavbu de‰Èové kanalizace.
• V hloubce aÏ 7 metrÛ, pod opû-

ZAJÍMAVÒSTKY
„Dohoda o koneãném provedení
pozemkové reformy na velkostatku
Kﬁivoklát“, se jmenoval dokument,
kter˘m kníÏecí rod FürstenbergÛ
prodal hrad a panství ãeskoslovenské republice. Dohoda obsahovala
mimo standardní pasáÏe pﬁi zmûnû
majitele i ujednání, Ïe stát pﬁevezme jmenovité závazky osob v chudobinci v ã.p.115. Cituji:
„…pﬁejímající béﬁe dále na vûdomí, Ïe v Kﬁivoklátû v domû ã.p.
115, vlastnicky náleÏející paní Irmû
knûÏnû z FürstenbergÛ, jsou vydrÏováni nákladem pﬁejímaného velkostatku kﬁivoklátského následující
v˘dûlku neschopní a na chudinskou
péãi odkázaní starci a staﬁeny…“

•
•
•

•
•
•
•

ráky jiÏního parkánu, je nalezen
zbytek unikátního dﬁevûného ro‰tu asi z pﬁelomu 16. a 17. století.
Ro‰t slouÏil jako ztracené bednûní pro v˘stavbu podzemní ãásti opûrákÛ.
Probûhla zkou‰ka najetí nového
auta HZS Rakovník s v˘suvn˘m
Ïebﬁíkem na nádvoﬁí hradu.
HZS Rakovník a Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ se správou hradu dohodl námûtové cviãení na hradû
v bﬁeznu 2006.
Hlavním architektem je pﬁedloÏen projekt opravy budov u jiÏního parkánu a jejich vyuÏití.
Stavební firma pana Breníka dokonãuje práce v severním kﬁídle
v zateplování pÛdy.
Pﬁíchozí oteplení a dé‰È zpÛsobily pokrytí nádvoﬁí vrstvou ledu.
V televizi Prima byl vysílán
dvoudíln˘ francouzsk˘ televizní film natáãen˘ v létû 2004 na
hradû .

Následuje jmenovit˘ seznam 11
osob ve vûku od 55 do 91 let a pokraãuje: „… a uznává tyto za poÏivatele trvalého milodaru…“
Ukázka dobré sociální politiky
kníÏetepána, je co dodat?

Kontaktní spojení
Telefon: 313 558 440
Fax: 313 559 165
e-mail: krivoklat@stc.npu.cz
Informace hlavnû získáte na webov˘ch stránkách.
Po‰tovní adresa: Národní památkov˘ ústav, správa státního hradu
Kﬁivoklátu, 270 23 Kﬁivoklát 47

ÎHÁ¤ ZAPÁLIL NA BUKOVÉ
VELKÁ BUKOVÁ (bed). ·kodu
1,5 miliónu si vyÏádal velk˘ poÏár,
kter˘ zachvátil v ãasn˘ch ranních hodinách 19. ledna b˘valou halu JZD
ve Velké Bukové. Nynûj‰í v˘robna
firmy na potisk porcelánu, skla a triãek, vzplála kolem ãtvrté hodiny ranní. I kdyÏ se poÏár snaÏily uhasit profesionální hasiãi z Rakovníka a dobrovolní hasiãi z Kﬁivoklátu, Roztok
a LuÏné, byly vnitﬁní prostory objektu zcela zniãeny. Podle Lenky

Junkové z Hasiãského záchranného
sboru Stﬁedoãeského kraje zajistil
vy‰etﬁovatel na místû dvû ohniska poÏáru, která dokazují, Ïe ‰lo o úmyslné zapálení. ProtoÏe se vzÀaly nebezpeãné materiály vãetnû barev,
museli hasiãi zasahovat v d˘chacích
pﬁístrojích. ·koda dosahuje pÛldruhého miliónu korun. Majitel firmy
Václav Líkaﬁ vypsal odmûnu ve v˘‰i 100 tisíc korun za informace, vedoucí k dopadení pachatele.

Pﬁi poÏáru na Velké Bukové zasahovala i jednotka kﬁivoklátsk˘ch dobrovoln˘ch hasiãÛ.
Foto Pavel Friebert

âERNÁ KRONIKA
·KODA ZA 300 TISÍC
ROZTOKY (bed). Nepﬁimûﬁená
rychlost byla pﬁíãinou dopravní nehody, k níÏ do‰lo v sobotu 4. února
nad obcí Roztoky. V pÛl tﬁetí odpoledne jel smûrem od NiÏbora na
Roztoky ve vozidle Porsche 26 let˘
ﬁidiã z okresu Praha západ tak rychle, Ïe v klesání nad Roztokami nedokázal na zasnûÏené silnici pﬁed
zatáãkou auto ubrzdit, vyletûl s ním
do protismûru a lev˘m bokem narazil do svodidel. ¤idiã vyvázl bez
zranûní, jak ukázal v˘sledek decho-

vé zkou‰ky, alkohol pﬁed jízdou nepil. Na svodidlech zpÛsobil ‰kodu
za 10 tisíc korun, Porsche ale náraz
odneslo ‰kodou za 300 tisíc korun.
„NAKUPOVAL“ V NOCI
MùSTEâKO (bed). V noci na
22. ledna do‰lo ke vloupání do prodejny smí‰eného zboÏí v Mûsteãku.
Dosud neznám˘ pachatel vypáãil
vchodové dveﬁe a z krámku si odnesl alkoholické nápoje, cukrovinky, prací prá‰ek, m˘dlo a pûnu do
koupele – v‰e za 7 600 korun.

ZAJÍMAVOSTI – REPORTÁÎ
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Americké putování dvou kﬁivoklátsk˘ch obyvatelek za tajemstvím v˘roby lahodné tequily aneb

V·ICHNI JSOU UÎ V MEXIKU…(JAK ZPÍVAL MICHAL TUâN¯)
Má dcera Tereza studuje Vysokou
‰kolu hotelovou v Praze. Mají prima profesorku Danu, která vyuãuje
technologii v˘roby alkoholu (lihovin, vína a piva), kterémuÏto pﬁedmûtu se ﬁíká „bar“. Je to Ïena ãinu,

které ten ãerv, tedy správnû housenka, doopravdy je. Housenka je
draÏ‰í (nebo vzácnûj‰í) neÏ sama lihovina, neboÈ jen jedna se vyskytuje v jednom sukulentu, a je‰tû ne pokaÏdé. Tlaquepaque, pÛvodnû sa-

nostní, Ïe se stále nûco slaví. My
jsme tam byli v polovinû ledna a oni
tam stále je‰tû mûli vánoãní v˘zdobu. My chodíme na hroby plakat, oni
Památku zesnul˘ch slaví. Nosí na
hroby jídlo, drobné dárky, aby je du-

Pﬁi pohledu do rázovit˘ch uliãek mûsta Taxco, proslulého svojí stﬁíbrotepeckou historií, mû
napadlo, Ïe se zde pravdûpodobnû zastavil ãas, a já mûla pocit, Ïe jsem se objevila v dûji nûjaké romantické jihoamerické telenovely.

Pﬁi slavnostním rautu v tequilerii ve mûstû Tequila nemohl chybût typick˘ jihoamerick˘ folklór.

chce v‰e vûdût a vidût, poznat od základu. TakÏe se sv˘mi studenty uÏ
nav‰tívila ﬁadu zemí, kde v˘roba
svûtovû proslul˘ch lihovin má svou
tradici. A v tomto roce se s nimi rozhodla poznat Mexiko, zemi tequily.
Náhodou se uvolnilo jedno místo
a mûla jsem tedy moÏnost s nimi jet
i já. Bylo to úÏasné, rozhodnû jsem
nelitovala. Jen nevím, jak tu spoustu nev‰edních záÏitkÛ dostat na papír. Letûli jsme z Prahy s mezipﬁistáním v PaﬁíÏi do hlavního mûsta
Ciudad de México, kde Ïije pûtina
obyvatel celé zemû. PrÛvodce nám
po celou dobu pobytu dûlal rodil˘
âech, kter˘ ov‰em v Mexiku strávil
deset let, oÏenil se tam a zemi i její
obyvatele si zamiloval, a i kdyÏ nyní Ïije s rodinou zde, do Mexika se
stále vrací,vût‰inou jako zasvûcen˘
doprovod právû takov˘ch skupin,
jako byla ta na‰e. Hlavní mûsto mû
naprosto ohromilo. Tﬁeba to, jak tam
ﬁe‰í dopravu. Dvakrát t˘dnû nesmí
napﬁíklad vyjíÏdût auta se sud˘m
ãíslem na konci. Mexiãané jezdí s citem, nevidûla jsem tam dopravní nehodu. A to si nikdo nemusí dûlat „ﬁidiãák“, vyplní se jen za poplatek formuláﬁ a mÛÏete jezdit. Metro jezdí
po gumov˘ch kolech, takÏe je naprosto bezhluãné. Na‰e první cesta
vedla do Národního antropologického muzea, kde jsme se na obrovském prostoru mohli seznámit s celou rozmanitou historií zemû. Vidûli jsme Teotihuacán, místo, kde se
lidé stávají bohy, kolosální mûstsk˘
komplex, na kterém teprve pozdûji
Aztékové vybudovali své posvátné
chrámy a pyramidy. ZapÛsobilo to
na mne víc, neÏ pyramidy egyptské.
Pak nás autobus odvezl do Guadalajary, odkud to uÏ byl jen „skok“
do Tequily, hlavního cíle na‰í poznávací cesty. Mûsto leÏí uprostﬁed
plantáÏí toho druhu agáve, kter˘ se
pouÏívá k v˘robû proslavené lihoviny jiÏ od 16. století. Agáve totiÏ
má asi 200 druhÛ, ale povûstná lihovina se dá vyrábût jen ze dvou.
Vidûli jsme supermoderní tequilerii, ale i jednu z nejstar‰ích dochovan˘ch s originálním zaﬁízením.
A taky uÏ vím, proã se asi ﬁíká „vypálit ãerva“, tedy pokud to vÛbec nûjak souvisí. Vedle tequily se totiÏ
vyrábí neménû proslulá mezcala, ve

Oãi mi ne‰ly odtrhnout od monumentálních staveb prastar˘ch kultur v Monte Albánu, kde dûj
„Vzpomínek na budoucnost“ Ericha von Dänikena byl takﬁka hmatateln˘m pojmem.

mostatná hrnãíﬁská vesnice, je
v podstatû pﬁedmûstím Guadalajary, kde jsme byli ubytováni. Náv‰tûvníky sem láká nepﬁebern˘ sortiment keramiky, foukaného skla,
textilií, v˘robkÛ z kovu, dﬁeva a jin˘ch tradiãních materiálÛ. Je tu
i bezpoãet restaurací. Paricutín je
jedna z nejmlad‰ích sopek na Zemi.
Pohﬁbila dvû vesnice, i kdyÏ nikdo
nepﬁi‰el o Ïivot. Dnes je to turistická atrakce, kde nad ztuhlou lávou
vyãnívá ãást kostela s vûÏí. Jeli jsme
tam tﬁi kilometry na koních, coÏ byl
taky záÏitek, hlavnû pro ty z nás, kteﬁí na koni nikdy nesedûli, a to byla
vût‰ina. Chudáci konû! Pokud se aspoÀ nûkomu mé povídání bude líbit, aÈ si vezme k ruce atlas, aby si
mohl lépe pﬁedstavit, kudy nás cesty vedly. Já jsem se pﬁed cestou pﬁedzásobila kapesními prÛvodci, neboÈ
jen ty cizokrajné názvy dávají jednomu zabrat. A nemyslete si, Ïe
jsme se mohli domlouvat anglicky.
Tedy ne Ïe zrovna já bych se domluvila, ale byli tu povolanûj‰í a taky neuspûli. Dal‰í na‰e zastávka byla u jezera Pátzcuaro. Na lodi jsme
se pﬁepravili na jeden z ãetn˘ch ostrovÛ. Nûjak moc je toho zemûpisu,
tak pár dojmÛ. Nûco nám ﬁekl ná‰
prÛvodce, nûãeho jsme si v‰imli sami. Tam mezi Mexiãany má ãlovûk
pocit, Ïe kaÏd˘ den je nûãím slav-

‰e zemﬁel˘ch pﬁi‰ly nav‰tívit a radovaly se s nimi. Smrti se snad ani
nebojí, u pﬁíleÏitosti tohoto svátku
nosí i triãka se smrtkou. Ti lidé
opravdu nejsou bohatí, ale vyzaﬁuje z nich permanentnû dobrá nálada, spokojenost. V domech se moc
nezdrÏují, ani pr˘ jim na stylu bydlení moc nezáleÏí, ale o sebe dbají,
jsou upravení, vymydlení, kulaÈouãké Ïeniãky v rÛÏov˘ch barvách
vypadaly jak sladké bonbónky.
A jestli máte nûjakou pﬁedstavu
muÏného Mexikánce, tak byste pﬁi‰li o iluze. Jsou také spí‰ men‰í a vesmûs blahobytnû zaoblení. Mají rádi
své dûti, kter˘m nedokáÏou nic odmítnout a milují dobré jídlo, kterého je spousta v‰ude na trÏi‰tích.
Jen nevím, jak by se na to tam tváﬁili na‰i hygienici a âOI. Ale my odváÏní jsme si pochutnávali na vynikajících polévkách, zeleninové, fazolové, rybí, na hust˘ch v˘varech,
ke kter˘m se podává limetka, to aby
se v˘var vyãistil, dobré byly kukuﬁiãné placky, plnûné masem nebo
zeleninou. A nesmím zapomenout
na nepﬁeberné mnoÏství moﬁsk˘ch
potvor. Taxco bylo vyhlá‰eno stﬁediskem stﬁíbrotepcÛ, neboÈ tu byla
odkryta bohatá loÏiska stﬁíbra, poslední v 18. století. Je tu úchvatná
architektura, za podívání stojí tﬁeba
monumentální barokní chrám

v centru mûsta s devíti oltáﬁi se v‰emi svat˘mi, co jen existují. Do hotelu, ve kterém jsme bydleli, jsme
museli jít tﬁi kilometry pû‰ky, neboÈ
centrum mûsta je pro dopravu uzavﬁeno. A zas do autobusu. Ujeli jsme
celkem 3000 km, nejdel‰í trasa nám
trvala devût hodin. Z Taxca do Puebla jsme míjeli Popocatépetl,
„Kouﬁící horu“, nad kterou se opravdu stále vzná‰í d˘m a okolní mûsta
a vesnice musí b˘t stále ve stﬁehu
a pﬁipraveni k evakuaci. Smûﬁujeme
na jih, krajina se mûní. Holé svahy
hor pﬁikr˘vá nejprve kosodﬁevina,
pak borovicové háje, aÏ se dostáváme do dÏungle. Zastavili jsme se
v mûstech Oaxaca a Monte Albán.
Oaxaca patﬁí k nejzachovalej‰ím
a nejpÛvabnûj‰ím koloniálním mûstÛm, zároveÀ je to i jeden z 31 spolkov˘ch státÛ Mexika. Monte Albán
je nejvelkolepûj‰í zapotécké mûsto.
V pﬁekladu to znamená „Bílá Hora“, podle stromu, kter˘ kvete bíle
a je úplnû bez listí. V dobû, kdy jsme
tam byli, nemûl kvést, ale jeden kvetoucí jsme vidûli, snad to bylo na na‰i poãest. I zde jsme vidûli kamenné svûdky dávné minulosti. Mezi nû
ale patﬁí i 2000 let star˘ a pﬁesto stále naprosto zdrav˘ strom. Je to nûjak˘ druh tisu, 58 m vysok˘, s obvodem 42 m. Stále míﬁíme na jih,
k pobﬁeÏí, na nejjiÏnûj‰í v˘spu Mexika, Puerto Angel. Je to bohem zapomenut˘, nádhern˘ kraj. BohuÏel
vût‰ina vesnic, kter˘mi projíÏdíme,
pÛsobí velmi chudû a zanedbanû.
Turismus se této oblasti je‰tû netkl.
VÛbec mám dojem, Ïe cizích turistÛ jsme moc nepotkali. I kdyÏ sami
Mexiãané pr˘ s cel˘mi rodinami jezdí na v˘lety velmi ãasto. PﬁijíÏdíme
k nekoneãn˘m prázdn˘m pláÏím Tichého oceánu. Celé toto pobﬁeÏí, zejména pak sladkovodní laguny, se
py‰ní pozoruhodnou flórou a faunou. Vidûli jsme krokod˘ly, leguány, rozmanité ptactvo, ba i na Ïelvy jsme narazili. A v oceánu hejna
delfínÛ. Úchvatné. Je‰tû je pﬁed námi Acapulco. Ale my jsme byli ubytovaní ve star‰í ãásti, která se má

teprve renovovat, ne tam, kam jezdí za zábavou milionáﬁi. Ale ani mû
to nemrzelo. Víc mû uchvátila místa, kde snad i velryby dávají dobrou
noc. Nûjak uÏ se mi to v‰ecko motá, jak jsme tak jezdili cik cak. Snad
jsem nic podstatného nevynechala.
Taky jsem se zkusila koupat v Tichém oceánu, ale to jsem si dala, poﬁádná vlna se mnou tak zametla, Ïe
jsem myslela, Ïe mû odtamtud povezou v zinkové (nebo olovûné?) rakvi, na kterou jsem si pﬁed cestou
pﬁiplatila. Na ‰tûstí to dobﬁe dopadlo, ale pak jsem si uÏ jen jako ostatní ráchala nohy na kraji. Oceán je
velkolep˘, ale zrádn˘. Tepl˘ byl, to
je pravda, mûl skoro 30°C. V hlavním mûstû bylo ráno asi 8°C, smûrem do vnitrozemí tepla pﬁib˘valo
a na jihu uÏ jsme mûli 40 – 45°C.
V Acapulcu jsme si trochu odpoãinuli od toho neustálého shonu, vûãného balení a rozbalování kufrÛ,
pﬁemisÈování se z místa na místo.
Ale v‰echno má svÛj konec, i ta na‰e cesta. Nasedli jsme do autobusu
a uÏ na jeden zápﬁah jsme po dálnici ujeli tûch posledních 350 km na
leti‰tû v Ciudad de México. Co jsem
si je‰tû zapamatovala? Mají tam málo vody, v období de‰ÈÛ se musí nachytat do nádrÏí a pak se s ní po celé období sucha musí moc ‰etﬁit. A to
je jen uÏitková. Pitnou si musí kaÏd˘ kupovat. Kupodivu se tam moc
nekouﬁí, a ani drogy pr˘ nejsou problém, „jen“ se pﬁes Mexiko pa‰ují.
Ale tequily se tam vypije asi dost,
80% jejich produkce. Jinak naprosto souhlasím s na‰ím skvûl˘m prÛvodcem, Ïe je Mexiko prostû úÏasná zemû s mil˘mi lidmi. Taky jsem
se do ní zamilovala. A b˘t mlad‰í
a bez závazkÛ, snad bych tam i ode‰la. AlespoÀ na nûjakou dobu, na
zku‰enou. Sv˘m dcerám to ze srdce pﬁeji, aby poznávaly. A vám v‰em
taky. TakÏe cestujme, máme-li tu
moÏnost.
Jana Nûmeãková
(ve spolupráci s gh)
Foto archiv autorky

S tímto hlinûn˘m „amígos“ jsem se nechala vyfotografovat v kásném mûstû plném obchÛdkÛ
a galerií s umûním, které se jmenovalo Tlaquepaque [ãti Tlakypaky].
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ROZTOKY ZLEVNILY VODU
Od 1. 1. 2006 do‰lo v Roztokách
k dal‰í zásadní zmûnû v systému
zásobování obce pitnou vodou. Po
komplexní rekonstrukci úpravny
v roce 2003 a vybudování nového
zdroje vody z vrtu na Beraníku
v roce 2004 do‰lo nyní ke zmûnû
provozovatele celého vodárenského zaﬁízení. Obec Roztoky vloÏila
tento majetek do Vodohospodáﬁského sdruÏení obcí Rakovnicka
a jeho provozovatelem je firma Ravos s. r. o. Rakovník.
V posledních 15 letech se v Roztokách kolem pitné vody zmûnilo
opravdu hodnû. V roce 1991 byla
úpravna vody, vodojem a v‰echny
vodovodní ﬁady ve správû státního
podniku Permon, kter˘ zaji‰Èoval
dodávku pitné vody i pro potﬁebu
obãanÛ obce Roztoky. Jako kuriozitu je moÏné uvést tehdej‰í cenu
vody – pouh˘ch 1,50 Kã za 1 m3.
Tato lidová cena v‰ak nevydrÏela
dlouho. Hned v následujícím roce
1992 byla v rámci trÏních podmínek stanovena cena na 9,30 Kã za
1 m3. V té dobû se zaãalo zastupitelstvo obce Roztoky obávat dal‰ích zmûn souvisejících s privatizací státního podniku Permon.
Prosby starosty o pﬁevod vodárenského zaﬁízení do vlastnictví obce
Roztoky vysly‰eny nebyly a jako
celek se stalo vlastnictvím firmy
Permon s. r. o. Roztoky.
Dodávka vody pro potﬁeby obãanÛ byla sice zaji‰Èována bez problémÛ, ale zásadní problém nastal
s rÛstem ceny vody. V roce 1998 jiÏ
platila obec Permonu za 1 m3 vody
38,50 Kã, coÏ byla v té dobû jedna
z nejvy‰‰ích cen vody v rámci celé
republiky. A aby tûch problémÛ nebylo málo, pﬁedloÏila v záﬁí 1998
firma Permon s. r. o. obci Roztoky
v˘povûì ze smlouvy na dodávku
vody. Obec se sice v‰emoÏnû snaÏila o zvrat tohoto stavu vlastnick˘ch pomûrÛ, ale z hlediska platn˘ch právních vztahÛ byla naprosto bezmocná. Pokud chtûla zachovat dodávku vody pro potﬁebu
sv˘ch obãanÛ, musela pﬁistoupit na
nabídku firmy Permon s. r. o. a celé vodárenské zaﬁízení si od ní odkoupit za rovné 4 milióny korun.
Tím v‰ak trápení obce neskonãilo.
Po povodni v roce 2002 byla úpravna vody v havarijním stavu. Pokud
se vyskytla nûjaká porucha vodo-

vodního ﬁadu, musela se obec sama
postarat o její odstranûní. V této sloÏité situaci zastupitelstvo obce Roztoky koneãnû pochopilo, Ïe obec
není schopna do budoucna zaﬁízení
efektivnû provozovat a navíc pﬁitom v souladu se zákonn˘mi normami, platn˘mi pro zásobování pitnou vodou. Vzhledem k tomu, Ïe
v této dobû mûla obec Roztoky jiÏ
nûkolikaleté dobré zku‰enosti s provozováním kanalizace a ãistírny odpadních vod firmou Ravos s. r. o.,
vstoupila s ní do jednání o moÏnosti
provozovat i vodárenské zaﬁízení na
dodávku pitné vody. Vzájemná jednání byla úspû‰nû zavr‰ena v prÛbûhu loÀského roku a od 1. 1. 2006
je Ravos s. r. o. smluvním provo-

zovatelem vodárenské sítû obce
Roztoky.
Tato zmûna je bezesporu pﬁínosem nejen pro obec, ale pﬁedev‰ím
pro její odbûratele pitné vody. Cena vody je stanovena jako pro v‰echny ostatní odbûratele v rámci pÛsobnosti Ravosu - pﬁijateln˘ch
24,50 Kã za 1 m3. Pro Roztoky to
znamená zlevnûní o 14 Kã na kubíku odebrané pitné vody a to nás
opravÀuje k pﬁesvûdãení, Ïe jsme
pﬁispûli k dal‰ímu zlep‰ení Ïivota
v obci Roztoky. Doufáme, Ïe toto
rozhodnutí bylo správné a Ïe nám
radost z dosaÏeného v˘sledku vydrÏí hodnû dlouho.
Ing. Vladimír Melã,
starosta obce Roztoky
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KOUZELN¯ OKAMÎIK

JEZERO

SvûÏí podveãer se rozprostírá
Nad zelen˘m moﬁem kopcÛ
Spoutan˘ch stﬁíbrnou stuhou ﬁeky
Opojn˘ vzduch s rÛÏov˘m nádechem
A pﬁíchutí cukrové vaty
Nabíráme do plic pﬁi západu slunce
V hrudi se tetelí radostná jiskﬁiãka
souznûní
Nádhern˘ okamÏik ticha
PﬁeÈat˘ stínem na mé tváﬁi
Jsem smutná? Ne nezdá se Ti to
To jsem jen na okamÏik zatouÏila
Setrvat v této chvíli vûãnû
A zapomnûla pokornû dûkovat za to
Îe vÛbec byla
Simona Matûjková

MÛj svût je velké jezero,
co se kﬁi‰Èálovû tﬁpytí, v‰ude je svûtlo, ne ‰ero, a kolem plno kvítí. Já v‰ak nemám k slunci vystavenou
tváﬁ a neleÏím v zelené trávû, nejsem zloãinec, ale nemám svatozáﬁ, jen ‰tûstí mû
opustilo právû. Já topím se
v onom jezeﬁe, neznám˘ kov
mû táhne dolÛ, ke dnu mû
táhne beznadûj, Ïe nikdy nebudeme spolu. Vím, Ïe b˘t
s tebou je nemoÏné, v‰ak oãi
mám pﬁelepené páskou, ty
jsi to krásné jezero, topím se
v tobû…, lásko.
Pavla Humlová

NOâNÍ OBLOHA
Zkuste si nûkdy vyjít ven v noci
a pﬁekvapí vás, jaká krása se vám mÛÏe objevit pﬁed oãima. Mûsíc v úplÀku je jako krásn˘ velk˘ talíﬁ, kter˘ se
na vás z oblohy usmívá. Je jako obliãej andûla, kter˘ nad vámi drÏí stráÏ
a vesele vám svítí na cestu.
Hvûzdy na nebi záﬁí jako zamilovan˘ ãlovûk, a kdyÏ vyjdou, jsou plné síly. Krásnû zlatû na vás pomrkávají a jakoby poletují po obloze.
A pﬁitom jsou stále na svém místû.
Je to úÏasné! Pﬁipadá vám, Ïe si na
nû mÛÏete sáhnout. Natáhnete ruku
a ony roztáhnou svá kﬁídla a poodlétnou trochu dál. Vysmívají se nám?

Mûsíc je jako ochránce hvûzd. Peãlivû je hlídá a nikoho k nim nepustí.
Nûkdy se stane, Ïe toho, co má ãisté
srdce, pustí pﬁes svÛj práh. Ten si mÛÏe na svou vysnûnou hvûzdu sáhnout.
Ale to se stane jen tehdy, kdyÏ spíte
ve své zázraãné posteli a jste ve svûtû, kde máte v‰e dovoleno.
BlíÏí se nové kouzelné jiskﬁivé ráno. Obloha bledne. Hvûzdy i mûsíc
jsou smutné. Jejich tváﬁe ukazují
vyãerpanost po probdûlé noci.
Av‰ak nebojte se, veãer se zase vynoﬁí ze své bílé peﬁiny, ve které spí
ve dne. Budou znovu záﬁit jako pﬁede‰lou noc. Barbora Nováková

Poslední velkou poruchu odstraÀovala obec Roztoky v prosinci v tomto místû – naproti závodu Permon.
Foto Pavel Friebert

VYCHÁZKOVÉ TRASY K¤IVOKLÁTSKO
Na úvodních schÛzkách partnerského t˘mu Kﬁivoklátsko, sloÏeného ze zástupcÛ obcí Kﬁivoklátska,
LesÛ âR, Lesní správy Kﬁivoklát,
Správy CHKO Kﬁivoklátsko a kanceláﬁe Svazku mûst a obcí Rakovnicka, byly projednávány návrhy na
zﬁízení nov˘ch vycházkov˘ch tras.
Zprvu se zdál zámûr Luìka Frencla, kastelána kﬁivoklátského hradu,
pﬁipravit je‰tû do veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2006 v Brnû
k prezentaci alespoÀ ãást z navrÏen˘ch tras a okruhÛ pomûrnû nereáln˘. Dne 13. prosince 2005 se podaﬁilo najít v pﬁedvánoãním ãase jeden
den a projít spoleãnû v terénu tﬁi vybrané trasy. Bûhem vánoãních svátkÛ byl v‰em partnerÛm pﬁedloÏen
první v˘sledek v podobû mapového
zákresu tras vãetnû „nástﬁelu“ doprovodného textu, obsahujícího popis prÛbûhu trasy, technické parametry, pﬁehled sluÏeb pro turisty
v jednotliv˘ch obcích a mikroregionu + informace o vybran˘ch dopravních spojích do míst nástupÛ na
trasy okruhÛ. Díky fenoménu elektronické po‰ty se do konce roku
shromáÏdily v kanceláﬁi svazku pﬁipomínky a námûty partnerÛ. První
pracovní dny nového roku zahájil
Roman Hartl, z kanceláﬁe Svazku
mûst a obcí Rakovnicka, práci na
grafickém návrhu informaãních letákÛ. Do zahájení veletrhu (12. 1.
2006) v‰ak v tuto dobu zb˘valo jiÏ

O Ïenách…
Nedávno jsem sly‰ela ﬁeã ‰éfredaktorky nejmenovaného prestiÏního ãasopisu, která ﬁekla, Ïe je to ãasopis pro moderní Ïeny ve vûku od 18 do 35
let. Projel mi mráz po zádech.
Doma uÏ jsem nûkolikrát sly‰ela odpovûì na otázky typu: „ Paní profesorka je mladá nebo star‰í?“ „No mladá ne, spí‰ stará. Asi jako ty.“
Byl to krut˘ názor pubescenta, ale tentokrát to bylo z úst (mnû se zdá)
daleko star‰í Ïeny, a tak mi nezbylo neÏ se zamyslet nad otázkou: Do
kdy je tedy Ïena moderní a také mladá? Já myslím, Ïe dokud se necítí
unavená Ïivotem.
TakÏe Vám v‰em, které uÏ do této vûkové kategorie moderních mlad˘ch
Ïen také nepatﬁíte, pﬁeji, abyste je‰tû dlouho nebyly unavené Ïivotem a znechucené podobn˘mi v˘roky! Zkrátka byly nebo aspoÀ se dlouho cítily moderní a mladé. Îivot pro Vás byl nûco víc neÏ starosti o to, co pﬁipravíte
rodinû k veãeﬁi a kdy si uÏ koneãnû udûláte ãas na ta ‰pinavá okna.
Abyste si v tom dne‰ním shonu na‰ly ãas na pﬁeãtení ãasopisÛ, na procházku, na posezení s pﬁítelkynûmi, zkrátka ãas jenom na sebe.
(rok)

jen nûkolik dní, pﬁesto byl informaãní materiál na nejprestiÏnûj‰í tuzemskou prezentaci turistick˘ch regionÛ pﬁipraven. Kanceláﬁ svazku
tak vyplnila pﬁání pana kastelána
a informace o tﬁech vycházkov˘ch
trasách mohou jít do svûta. NeÏ pﬁijdou na ﬁadu podrobnosti o jednotliv˘ch okruzích, je na místû konstatovat, Ïe jde prozatím o „Ïivé“ dílo,
které bude zapotﬁebí dále zlep‰ovat
a zdokonalovat – formou úprav vedení tras v nûkter˘ch úsecích, zlep‰ení prostupnosti a schÛdnosti jednotliv˘ch partií, vybavení informaãním systémem (smûrovkami
a panely), propagace tras (vydan˘
leták je prozatím ti‰tûn na barevném
papíﬁe na obyãejné kopírce). Úspû‰nost a Ïivotaschopnost tohoto projektíku posoudí teprve aÏ samotní
turisté a náv‰tûvníci tras. V˘sledkem celé akce by mûlo b˘t hlavnû
prodlouÏení pobytu náv‰tûvníkÛ na
Kﬁivoklátsku. Doufejme, Ïe toto
oãekávání jednotlivé vycházkové
okruhy splní.
První okruh byl prozatím nazván
„Sokolí“. Zaãíná i konãí u Ïelezniãní stanice v Kﬁivoklátû a postupnû
vede kolem nejv˘znamnûj‰ích turistick˘ch cílÛ obce. Na jeho trase
jsou dvû pûkné vyhlídky. První je
známé Paraplíãko a druhá vyhlídka
je pod Sokolím. ObyvatelÛm Kﬁivoklátu je toto místo nejspí‰e dobﬁe známé, náv‰tûvníkÛm Kﬁivoklátu v‰ak patrnû nikoli. Partii vyhlídky bude zapotﬁebí citlivû upravit
po dohodû s Lesní správou Kﬁivoklát a Správou CHKO Kﬁivoklátsko
tak, aby umoÏnila pÛsobiv˘ v˘hled
na hrad Kﬁivoklát. Pﬁes Sokolí pokraãuje trasa dál k Amalínu, kde se
kolem kostela sv. Petra vrací zpût
k parkovi‰ti nad hradem a odtud pokraãuje zpût aÏ k v˘chozímu místu
– Ïelezniãní stanici. Délka okruhu
je necel˘ch 4,5 km, zvládnout se dá
za 1,5 hodiny.
Druh˘ okruh vede Zbeãnem a S˘koﬁicemi. Trasa je v letáku popsána
uÏ od Ïelezniãní stanice a lze samozﬁejmû na ni „nastoupit“ i na zbeãenské návsi. Pokraãuje po Ïluté strmû vzhÛru do S˘koﬁice a odtud vede pﬁes lokalitu Pûnãina aÏ ke stej-

Regiotour 2006. ManaÏer Svazku mûst a obcí Rakovnicka Radek Dvoﬁák pﬁed obrovsk˘m poutaãem s vyobrazením hradu Kﬁivoklát.
Foto Ludûk Frencl

nojmenné a nové vyhlídce na údolí
Berounky. Pod Pûnãinou se okruh
klikatí po lesní pû‰ince dolÛ ke
Zbeãnu, kde se nad obcí napojuje
u kﬁíÏku Velvarsk˘ch na lesní cestu, která prochází kolem ‰koly a Hamousova statku. Cesta pokraãuje
dále po návsi a zpût pﬁes most k Ïelezniãní stanici ve Zbeãnû. Tento
okruh má délku 4,3 km, ãasovû je
stejnû nároãn˘ jako okruh Kﬁivoklátem. Má v‰ak podstatnû vût‰í pﬁev˘‰ení (kolem 170 m), tato trasa je
tedy tûÏ‰í a ménû vhodná pro seniory a rodiny s dûtmi. Dobﬁe tedy, Ïe
k vyhlídce Pûnãina, jednomu z nejhezãích míst na trase, vede ze S˘koﬁice cesta pohodlná pro star‰í obãany i rodiny s koãárky.
Tﬁetí trasa má také zaãátek a konec na Ïelezniãní stanici - tentokrát
v Roztokách. I na tuto trasu lze nastoupit na dal‰ích místech a pﬁedev‰ím ze zbrusu nového parkovi‰tû
u jezu Roztoky. Turisté, kteﬁí na
okruhu vyjdou z tohoto místa, budou ochuzeni pﬁi návratu k nádraÏí
o pﬁíjemnou procházku turistick˘m
letoviskem kolem dﬁevûné zvoniãky, pﬁes ãást obce zvanou Chaloupky a kolem dnes jiÏ pomûrnû historického, ale je‰tû funkãního industriálního díla – mydlárny bratﬁí TolmanÛ. Nástupem na trasu u jezu
Roztoky turisté také u‰etﬁí své nohy, jde ale o co nejdel‰í pobyt ve
volném prostﬁedí a pﬁírodû, takÏe
správn˘ turista volí samozﬁejmû trasu del‰í. Od parkovi‰tû u jezu vede
okruh po silnici na Karlovu Ves, pod
trampskou osadou pﬁekonává ústí
Klucné vlévající se do Berounky
a zaãíná nabírat na „grádech“. Za prvé – zvy‰uje se obtíÏnost trasy (za-

pomeÀte na kolo a pozor pﬁi zhor‰en˘ch povûtrnostních podmínkách), zejména seniorÛm a rodinám
s mal˘mi dûtmi doporuãujeme zváÏit pokraãování po pû‰inû vedoucí
pﬁírodní rezervací U Eremita a po
stejnojmenné nauãné stezce – z toho lze tu‰it, Ïe se za druhé - rovnûÏ
zvy‰uje také její atraktivita. Na konci pﬁírodní rezervace uÏ okruh pokraãuje po cestû aÏ do Branova.
Zdatnûj‰í chodci mohou zvolit odboãku do Luhu k Pamûtní síní Oty
Pavla a pﬁívozu. Po vedlej‰í silnici
trasa míﬁí zpût pﬁes Klucnou k Roztokám. Je‰tû na rozcestí u Klucné
lze vﬁele doporuãit prodlouÏení trasy tím, Ïe si zajdete vyzkou‰et Kneippovu lázeÀ ke Tﬁem pramenÛm.
Nachází se u silnice smûrem na Karlovu Ves. LázeÀ poskytuje pﬁíjemné osvûÏení a z pramene si naãerpáte skuteãnû „dobrou vodu“. Tento okruh je ze v‰ech tﬁí nejdel‰í. Mûﬁí 10 km a dá se projít ideálnû tak za
2,5 – 3 hodiny.
Kromû ti‰tûného letáku budou
v‰echny trasy prezentovány na regionálních internetov˘ch stránkách
www.rakovnicko.info. ProtoÏe byly zamûﬁeny satelitní navigací GPS,
budou informace dostupné právû
v sekci turistické informace – GPS
turistika. Distribuce ti‰tûného letáku bude v regionu zaji‰tûna pﬁes informaãní centra a turisty hojnû nav‰tûvovaná místa. Leták vydan˘ tiskem bude na internetu ke staÏení ve
formátu PDF, kromû toho si budou
moci turisté vybavení GPS pﬁístrojem trasu okruhÛ stáhnout k navigaci v terénu bez mapy nebo letáku.
Radek Dvoﬁák
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SPOLEâENSKÁ STRÁNKA – ZAJÍMAVOSTI

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (V)
KOU¤IMECKÁ RYBÁRNA
MYSLICE
Jedním z nejpÛvabnûj‰ích míst na
ﬁece Berounce je Kouﬁimecká rybárna, leÏící na protilehlém bﬁehu
ﬁeky proti âertovû skále. Tento kdysi hojnû vyuÏívan˘ pﬁívoz si v 60.
letech 20. století vybral spisovatel
Ota Pavel a napsal zde své nejslavnûj‰í povídkové knihy. Také vût‰ina filmÛ podle jeho dûl byla natáãena právû zde a nikoliv v níÏeji poloÏeném Luhu pod Branovem, kam
Ota Pavel zajiÏdûl v dûtském vûku
se sv˘mi rodiãi a bratry k pﬁevozníku Pro‰kovi.
Málokdo dnes uÏ ví, Ïe na místû
dne‰ní Kouﬁimecké rybárny stával
uÏ ve 14. století ml˘n Myslice, kter˘ náleÏel ke Kouﬁimci, vesnici zahrnuté do T˘ﬁovského panství. Nejstar‰í písemná zmínka o Myslicích
je z roku 1383, kdy Jindﬁich ze Svinaﬁova pohnal k soudu Otíka ze Zhoﬁe a Bene‰ka z Myslického ml˘na,
Ïe mu proti právu zabrali dûdiny ve
Svinaﬁovû.
Jméno Myslice ãi Myslíãe se odvozuje od jména majitele Myslíka.
Za husitsk˘ch válek byl ml˘n spálen
a mlynáﬁ Jan Myslice se roku 1450
usadil v Rakovníku. Roku 1460 pﬁe‰la pustina i s hradem T˘ﬁovem do
zástavy Jo‰tovi T˘ﬁovskému z Ensidle. Jeho syn Jindﬁich tu postavil
pﬁed rokem 1520 nov˘ dvÛr, kter˘
pak postoupil svému synovi Janovi.
Ten roku 1555 pronajal Kouﬁimec,
jak se dvoru nyní ﬁíkalo, Jindﬁichovi
z Vﬁesovic na Hracholuskách, jenÏ
byl povinen kaÏd˘ pátek dodávat na
hrad T˘ﬁov ryby z ﬁeky za 3 gro‰e,
drÏet psa slídníka, drÏet myslivce
a dûlat v‰e podle pﬁíkazu vrchního
pána. ProtoÏe ale Vﬁesovec své povinnosti neplnil, pohnal ho Jan T˘ﬁovsk˘ k soudu a na základû jeho rozhodnutí musel Vﬁesovec dvÛr do ‰esti nedûl opustit.
Po rÛzn˘ch peripetiích, kdy po
smrti Jana T˘ﬁovského dvÛr s rybárnou patﬁily postupnû Jiﬁímu
z Hﬁebeãník a Janu z Lobkovic na
Toãníku, se Kouﬁimec dostal na pﬁelomu 16. a 17. století do rukou koruny a dvÛr byl pﬁipojen ke Kﬁivoklátskému panství a pﬁidûlen k T˘ﬁovicím.

Roku 1610 prodal kﬁivoklátsk˘
hejtman Hertvík My‰ka tehdy jiÏ
Kouﬁimeckou rybárnu s dílem ﬁeky
od skryjsk˘ch plazÛ po HavlÛv luh,
s loukou i polem nad rybárnou dûdiãnû Zikmundovi Rybáãkovi. Po jeho smrti roku 1650 se ujal zpustlé rybárny jeho syn Martin Rybáãek. Po
nûm se tu stﬁídali rÛzní soukromí majitelé aÏ dodnes.
Regionalista Jan
Renner popisuje ve
30. letech 20. století, Ïe v sousedství
Kouﬁimecké lesárny, na kopci nad rybárnou, je aÏ dosud
patrné nûkdej‰í rozdûlení pozemkÛ zaniklého dvora a vsi
Kouﬁimec. PÛvodní
pojmenování dvora
Myslice dole u ﬁeky

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ

pak podle nûho upadlo zcela v zapomenutí, coÏ potvrzuje i dne‰ní název Kouﬁimecká rybárna.
Vzhledem k vyuÏívání rybárny jako pﬁívozu pod âertovou skálou
prakticky dodnes, je neobyãejnû pﬁínosné vidût kontinuitu osídlení na
takovém místû. Dnes tu stojí 3 budovy: obytné stavení, stodola s ﬁadou nástrojÛ z 19. století a s˘pka.
U ﬁeky, kde je funkãní pﬁívoz, je vidût znaãné terénní nerovnosti, které by mohly indikovat staleté vyuÏívání bﬁehu. V lese na vyv˘‰eninû
nad rybárnou, kde stojí dnes Kouﬁimecká lesárna, v‰ak nevykazují
dnes louky Ïádné terénní relikty,
které by dokládaly stﬁedovûké osídlení. Jedná se v‰ak o velmi pﬁíhodné místo obtékané potÛãkem, kter˘
se vlévá do Berounky kousek od
Kouﬁimecké rybárny a lze ho povaÏovat za odpovídající pro pÛvodní
polohu Kouﬁimce.
Tomá‰ Bednaﬁík

Pﬁívoz s Kouﬁimeckou rybárnou na dobové pohlednici z 30. let minulého století (nahoﬁe)
a Kouﬁimecká rybárna dnes.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

ní, ãi potajmu olupoval upraÏené
mandle ze slavnostní vánoãky, coÏ
mi mimochodem zÛstalo dodnes.
Obracím se tedy na Vás, na‰e milé kuchaﬁinky, myslíte-li si, Ïe by
vá‰ rodinn˘ kulináﬁsk˘ klenot mohl
zaujmout i ostatní, kontaktujte mû,
prosím, jídlo pﬁipravte, abych ho
mohl vyfotografovat a zapsal si recept, popﬁípadû si poznamenal pár

slov ãi vzpomínek k nûmu se váÏících. UÏ nyní se mi z tûch v‰ech va‰ich dobrot sbíhají sliny.
Dnes pﬁiná‰íme úvodní díl seriálu, proto jsem nemûl to srdce Vás
hned nûkterou pﬁepadnout doma,
a tak to na poprvé zbylo na mû. Zalistoval jsem proto na‰ím ãern˘m se‰item osvûdãen˘ch receptÛ a vybral
jsem jeden, kter˘ pﬁipravuji pomûrnû ãasto, protoÏe nám chutná a jeho
pﬁíprava nedá pﬁíli‰ práce.

Vysoko v horách, pokryt˘ch vûãn˘m snûhem,
leÏelo ve své ledové jeskyni prokﬁehlé a opu‰tûné NIC. Vûky tak trávilo ve svojí samotû, aÏ
jednoho rána se mu zastesklo: ,,Jak k tomu pﬁijdu, povídat si jenom s meluzínou, od rozednûní do soumraku poãítat rampouchy? CoÏ nemám nikde bratra? PÛjdu do svûta, poohlédnu
se po nûjakém.“ I se‰lo do níÏiny, proklouzlo
hlubok˘mi lesy, podivilo se tﬁpytiv˘m jezerÛm
a koneãnû, po dlouhé pouti, dorazilo do mûsta.
První, koho potkalo, bylo dítû. Stálo pﬁed v˘kladní skﬁíní plnou hraãek. – ,,Co by sis pﬁálo?“- zeptalo se NIC. ,,Nic“ –
pokrãilo rameny dítû a touÏebnû se zahledûlo na malé, vyﬁezávané sanû.
NIC chvíli pﬁe‰lapovalo, ale kdyÏ vidûlo, Ïe dítû si ho uÏ nev‰ímá, pokraãovalo ve své pouti. Na rohu ulice se málem srazilo s Ïenou, vlekoucí velkou nákupní ta‰ku. -,,Co nese‰“ – oslovilo ji. ,,Nic“ – setﬁela si z ãela pot
Ïena a pospíchala dál ru‰nou ulicí. Tak milé NIC bloumalo, aÏ se dostalo
do parku s laviãkami. Na jedné sedûl mlad˘ pár. ,,Co si povídáte?“ – zvûdavû pﬁiloÏilo dlaÀ k uchu. ,,Nic“ – odpovûdûli chlapec a dívka jednûmi ústy
a je‰tû pevnûji sevﬁeli propletené prsty. Zmatené NIC uÏ ani nevûdûlo kudy bloudí. Zastavilo se teprve u chatrného dﬁevûného domu, pﬁed kter˘m
sedûl staﬁec. ,,Co mohu pro tebe udûlat?“ – bylo hned plné ochoty. ,,Nic“za‰eptal staﬁec a pﬁimhouﬁil oãi proti slunci. NIC se smutnû otoãilo a pomalu se vracelo kolem mlad˘ch párÛ s pevnû propleten˘mi prsty, míjelo Ïeny s velk˘mi nákupními ta‰kami i dûti touÏebnû zahledûné do v˘kladních
skﬁíní. ,,CoÏ opravdu nemám nikde bratra?“ – vzdychalo a ubíralo se po
bﬁezích tﬁpytiv˘ch jezer, hlubok˘mi lesy, do své studené, skalní jeskynû,
tam, vysoko v horách, pokryt˘ch vûãn˘m snûhem. Dál si povídalo s meluzínou, od rozednûní do soumraku poãítalo rampouchy a nikdy je nenapadlo, kolikrát tam dole, mezi lidmi, potkalo svého bratra. ProtoÏe ,,nic“ je
vÏdycky NùCO – ale poznat je a správnû porozumût, to uÏ není tak snadné! Je tomu tak i v pﬁípadû poslání BoÏího Syna JeÏí‰e Krista na tento svût.
Zpracoval J. P.

Hana Pavlíãková
Alexandra âeãelská
Hana Ptáãková
Jaroslav Hrbek
Marie Pertlová
Milada Kasalická
Miloslava Cedlová

DOBROT Y Z BABIČČINY KUCHAŘKY
Milé ãtenáﬁky a tﬁeba i nûkteﬁí ãtenáﬁi, dne‰ním ãíslem Kﬁivoklátsk˘ch novin rozjíÏdíme nov˘ seriál,
kter˘, alespoÀ jak doufám, zaujme
a potû‰í vás, v‰echny milovníky
dobrot. Podle pﬁízniv˘ch ohlasÛ na
pﬁedchozí projekty si vybojovala
rubrika o jídle a vaﬁení v na‰em listû jiÏ své pevné místo. Nov˘ projekt
ov‰em nemá ‰anci na úspûch v pﬁípadû, Ïe mnû v tom
necháte samotného.
Z dûtství si dobﬁe
pamatuji, Ïe moje babiãka mívala v zásuvce kuchyÀského stolu
schovan˘ se‰it, do
kterého si poznamenávala osvûdãené recepty, které se nedaly
najít v Ïádné kuchaﬁské knize. Byla to tradiãní rodinná jídla,
která se po generace
jako zlatá nit táhla rodinnou gastronomií.
KdyÏ si prohlíÏím oãima tyto ﬁádky, hned se mi sbíhají
sliny na ﬁezy podle paní Jiráskové,
nezapomenutelnou kulajdu paní
Hru‰kové ãi pomazánku alá humr
paní Jánské. Leã se v na‰í rodinû nena‰el Ïádn˘ dûdic po pﬁeslici, zdûdil jsem ten se‰it já. Vzpomínám si,
jak jsem se jako mal˘ kluk motal babiãce v kuchyni pod nohama a smûl
za odmûnu vylízat misku od krému,
zmocnit se první nepodaﬁené palaãinky, pÛvodnû urãené na vyhoze-

NIC (SKANDINÁVSKÁ LEGENDA)

SPOLEâENSKÁ KRONIKA

KOU¤IMECKÁ RYBÁRNA

aneb expedice za tajemn˘mi vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní
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1. díl
RYBÍ ·PÍZ SE S¯REM
(porce pro 4 osoby)
4 kostky rybího filé (osvûdãila se
mi Alja‰ská treska), 15 dkg tvrdého
30% s˘ru cihla, sÛl, citrónová ‰Èáva, polohrubá mouka, 2 vejce, mléko, strouhanka, omega ãi jin˘ tuk na
smaÏení, tatarská omáãka, popﬁ. keãup ãi ãatn˘.
Filé vyndáme asi pÛl hodiny pﬁed
pﬁípravou, aby trochu rozmrzlo, ale
nesmí povolit úplnû. KaÏdou kostku
ryby nakrájíme na cca 9 kostiãek,
osolíme a pokapeme citrónovou ‰Èávou. Na stejnû velké kousky nakrájíme i s˘r cihlu. Na ‰pejli nebo grilovací jehlu napichujeme stﬁídavû
rybu a s˘r. (Drobné rady: dÛleÏit˘ je
stupeÀ rozmrznutí ryby, nesmí se
drobit, ale musí jít propíchnout, pro
jednodu‰‰í napichování seﬁíznu konec ‰pejle do ‰piãky.) V misce si pﬁipravíme tûstíãko z mléka, mouky
a vajíãka, ve kterém hotové ‰pízy namáãíme a obalíme ve strouhance. Na
mírném ohni osmaÏíme ze v‰ech
stran dozlatova a okamÏitû podáváme. Jako pﬁílohu máme nejradûji vaﬁené brambory, ale dají se servírovat
i hranolky, americké brambory nebo krokety, kaÏd˘ podle chuti. Hotové ‰pízy ozdobíme tatarkou ãi jinou delikatesou, brambory omastíme kouskem másla a posypeme sekanou petrÏelkou.
Tak to je pro dne‰ek v‰e, a doufám, Ïe mû v tom, milé hospodyÀky, nenecháte. Dobrou chuÈ
Vám pﬁeje
Milan Bednaﬁík

17.1.
19.1.
15.1.
25.1.
3.1.
18.1.
22.1.

55 let
71 let
73 let
76 let
82 let
83 let
84 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.

Kﬁivoklát 149
Kﬁivoklát 196
Kﬁivoklát 242
Kﬁivoklát 197
Kﬁivoklát 86
Kﬁivoklát 118
Kﬁivoklát 66

Blahopﬁejeme

S BOLESTÍ V SRDCI VZPOMÍNÁME
Miroslav ·nobl
+ 4. 2.
Kﬁivoklát 101

STATISTIKA OBYVATEL
ROâNÍ P¤EHLED
V roce 2005 se do Kﬁivoklátu pﬁihlásilo k trvalému pobytu 28 obãanÛ, naopak 31 obãanÛ se odstûhovalo. Novû narozen˘ch kﬁivoklátsk˘ch
miminek je 11. NavÏdy nás opustilo 7 obãanÛ. V souãasné dobû je v na‰í obci pﬁihlá‰eno k trvalému pobytu celkem 680 obyvatel, z toho 318
muÏÛ a 362 Ïen. Vûková struktura je následující – 40 pﬁed‰kolákÛ, 74
‰kolákÛ, 32 teenagerÛ (od 15 do 18 let), 411 dospûl˘ch a 123 obãanÛ
v dÛchodovém vûku.
PaP

Obãansk˘ prÛkaz jako cestovní doklad do státÛ Evropské unie

UPOZORNùNÍ
Dne 1.ledna 2006 nab˘vá úãinnosti ustanovení § 41a zákona ã. 329/1999
Sb., o cestovních dokladech, ve znûní zákona ã. 559/2004 Sb. (bod 57), kde
je uvedeno:
„K opu‰tûní území k cestû do státÛ Evropské unie lze jako cestovní doklad pouÏít i obãansk˘ prÛkaz se strojovû ãiteln˘mi údaji, pokud nemá oddûlenu vyznaãenou ãást“.
Z uvedeného vypl˘vá, Ïe od 1. ledna 2006 jiÏ nelze k cestám pouÏívat
obãanské prÛkazy typu identifikaãní karty bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ.
Dále upozorÀujeme na skuteãnost, Ïe mohou vzniknout problémy pﬁi spoleãném cestování dûtí zapsan˘ch v obãanském prÛkazu rodiãÛ, pokud tyto dûti nebudou mít vlastní cestovní doklad. Dítû zapsané v obãanském prÛkazu rodiãe neprokáÏe státní obãanství, neboÈ do obãanského prÛkazu se
zapisují i dûti – cizinci. Na rozdíl od obãanského prÛkazu se do cestovního pasu rodiãÛ zapisují pouze dûti, které jsou státními obãany âeské republiky. Dal‰ím rozdílem je, Ïe do obãanského prÛkazu rodiãÛ se zapisuje místo data narození a pohlaví – rodné ãíslo dítûte. Rodné ãíslo, jakoÏto
vnitrostátní identifikaãní údaj, mÛÏe b˘t nesrozumitelné pro cizí státní orgány.
Z uveden˘ch dÛvodÛ nedoporuãujeme cestování dûtí zapsan˘ch v obãanském prÛkazu rodiãÛ bez vlastního cestovního dokladu.
Zdena Hru‰ková-matrika
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Foto Milan Bednaﬁík

Na „lesáckém“ bále bylo pûknû veselo.

Rabasova galerie se stala nahrávacím studiem Kﬁivoklátsk˘m hudcÛm a Silentiu. Oba soubory jsme zastihli pﬁi natáãení koledy „Narodil se Kristus Pán“.
Foto Milan Bednaﬁík

V lednu mrzlo aÏ pra‰tûlo, a tak se po mnoha letech dalo opût bruslit nejen na rybnících, ale také na potoce a ﬁece. Bylo tak moÏné spatﬁit dûti s ta‰kou na zádech, jak jedou po potoce na bruslích do ‰koly. Nebo bruslaﬁe na v˘letû od roztockého jezu aÏ k branovskému pﬁívozu. Pro
mnohé se jednalo o nezapomenuteln˘ záÏitek, kter˘ se nemusí opakovat po mnoho pﬁí‰tích let.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík a Pavel Friebert

Nûjací vandalové opût poniãili gloriet na Zbeck˘ch
cestách. Glorietu chybí celá jedna zadní stûna
a prkna z ní jsou naházena do stránû. Proã má nûkdo potﬁebu niãit hezké vûci? Foto Pavel Friebert

Tuhá zima si svou daÀ vybrala i ve zvíﬁecí ﬁí‰i. Pod jezem na potoce na‰la v ledu svou smrt
volavka popelavá.
Foto Pavel Friebert

Rozmary leto‰ní zimy ﬁidiãÛm mnohdy poﬁádnû zatopí. Silné mrazy a ãasté snûÏení ztûÏovaly údrÏbu silnic a pak staãila malá nepozornost nebo zledovatûlá silnice, kdy led nebyl vidût,
a následovalo pﬁinejlep‰ím skﬁípûní plechÛ. Jak je vidût, bouralo se i v Kﬁivoklátû a jist˘ si nemohl b˘t vÛbec nikdo. Na‰tûstí se zatím v‰echny dopravní karamboly v Kﬁivoklátû obe‰ly
bez zranûní.
Foto Jiﬁí Vydra

K¤IVOKLÁT·TÍ KAPLANI A FARÁ¤I – IX
52. Antonín DoleÏal – byl administrátorem na Kﬁivoklátû v letech 1964 – 1968.
Narodil se v Praze 18. 6. 1936, na knûze
vysvûcen 27. 6. 1964 v Litomûﬁicích. Dne
1. srpna 1964, ihned po vysvûcení, nastoupil jako administrátor na Kﬁivoklátû a
exc. administroval Zbeãno, Mûsteãko a
Nezabudice. Bydlel na faﬁe ve Zbeãnû, protoÏe farní budova na Kﬁivoklátû byla obsazena (bydlel zde b˘val˘ faráﬁ Franti‰ek
Urban, kter˘ se oÏenil). Dne 15. 3. 1968
ode‰el jako administrátor na faru ve Zbraslavi. V roce 1981 se stal ze Zbraslavi exc.
duchovním správcem na Vy‰ehradû, téhoÏ
roku byl jmenován kanovníkem na Vy‰ehradû, sídlícím na Zbraslavi. Od 1. 11. 1982
se stal rektorem knûÏského semináﬁe v Litomûﬁicích. Tam byl do listopadu 1986. Od
1. 12. 1986 se stal faráﬁem farnosti u sv.
Petra a Pavla v Praze na Vy‰ehradû. Od

Pavel Brom, zvukov˘ mistr studia Ex Avik PlzeÀ,
je s nahrávkou spokojen, nyní zb˘vá jen aby svÛj
souhlas vyslovila i Dagmar Pavlíãková.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

VLADIMÍR BLAÎEK
tech 1972 – 1986. Administrátor ve Zbeãnû, kde na faﬁe bydlel, a administrátor
exc. na Kﬁivoklátû, v Mûsteãku a Nezabudicích od 8. 12. 1972 do 30. 6. 1986.
Narodil se 3. 6. 1926, na knûze vysvûcen
29. 6. 1969 v Praze. Zemﬁel na faﬁe ve
Zbeãnû dne 30. 6. 1986. Byl opatem ﬁádu premonstrátÛ patﬁících ke klá‰teru
v Praze na Strahovû. Pohﬁben byl do ﬁádové hrobky v Praze – Nebu‰icích. Za jeho pÛsobení na Kﬁivoklátsku byly opraveny kostely v Mûsteãku, Novém Domû,
Nezabudicích a na Kﬁivoklátû.
55. Ján Petroviã – je administráto-

17. 6. 1992 je probo‰tem kapituly sv. Petra a Pavla na Vy‰ehradû. Od 15. 9. 1998
je vikáﬁem III. praÏského vikariátu. Pokud
mu to ãas dovolí, rád zajíÏdí pﬁi slavnostních pﬁíleÏitostech na Kﬁivoklát.
53. JiﬁíDítû– byl administrátorem exc.
na Kﬁivoklátû v letech 1968 – 1972. Administrátor ve Zbeãnû, kde na faﬁe bydlel
a administrátor exc. na Kﬁivoklátû, v Mûsteãku a Nezabudicích od 15. 3. 1968 do
8. 12. 1972. Narodil se 29. 1. 1912 v Praze, na knûze byl vysvûcen 29. 6. 1938
v Praze. Pﬁed pﬁíchodem do Zbeãna byl
administrátorem ve Slabcích. Ze Zbeãna
ode‰el v roce 1972 do Slaného. V roce
1996 (a jiÏ dﬁíve) Ïil v charitativním domovû pro duchovní v Moravci ãp. 53.
Tam také 23. 9. 1996 zemﬁel.
54. Martin Vladimír Maloun – byl
administrátorem exc. na Kﬁivoklátû v le-

rem exc. na Kﬁivoklátû od roku 1986 –
dosud. Administrátor ve Zbeãnû, kde na
faﬁe bydlí, a administrátor exc. na Kﬁivoklátû, v Mûsteãku a v Nezabudicích
od 1. 8. 1986, ve Skryjích od 1. 11. 1991
a v Bratronicích od 1. 11. 1994 – dosud.
Narodil se 13. 5. 1958 ve Zlat˘ch Moravcích na Slovensku, vystudoval teologickou fakultu v Litomûﬁicích, na knûze vysvûcen 28. 6. 1986 v Praze. Od
1. 12. 1999 byl jmenován faráﬁem ve
Zbeãnû a 1. 8. 2005 rakovnick˘m vikáﬁem. Nadále bydlí na faﬁe ve Zbeãnû,
ostatní povûﬁení zÛstala stejná.
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P. Ján Petroviã je administrátorem na Kﬁivoklátû od roku 1986. Na snímku pﬁi leto‰ní
Tﬁíkrálové sbírce dûkuje v‰em, kteﬁí pﬁispûli na âeskou katolickou charitu.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Kostel sv. Petra je dominantou Amalína.

Reprofoto Milan Bednaﬁík

