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B¤EZEN 2006
Na základû pﬁání 10 starostÛ byli pﬁedsedkyní svazku Pavlou HÛlovou na únorové zasedání Mikroregionu Kﬁivoklát
pozváni zástupci organizací majících
vliv na provádûní zimní údrÏby komunikací v na‰em regionu. Jednání probûhlo 28. února na OÚ Kﬁivoklát. âtûte na stranû 3.

SNAD SE TOHO
JARA KONEâNù
DOâKÁME
Ani jsme se nestaãili v novém roce rozkoukat, skonãily jarní prázdniny a oslavili jsme svátek v‰ech
Ïen. Nastal bﬁezen, mûsíc knihy. Já,
pﬁestoÏe ãtu ráda, ãas na kníÏku
poslední dobou velmi tûÏko hledám. V dobû m˘ch ‰kolních let, kdy
jsme mûli seznam takzvané povinné ‰kolní ãetby, jsem si ãas musela najít vÏdycky. Nûkteré obsahy
jsme si mezi sebou takzvanû vymûÀovali. Dneska je jiná doba. Jednodu‰e se najde obsah knihy na internetu, v pﬁípadû snaÏivûj‰ího
‰koláka se trochu upraví, aby
„panãelka“ nic nepoznala. Díky
tomu ãtenáﬁÛ ub˘vá i mezi ‰kolní
mládeÏí.
S bﬁeznem se mi vybaví známé
pﬁísloví: „Bﬁezen za kamna vlezem…“, které letos platí opravdu
doslova. Kdybychom je‰tû ty kamna doma mûli, urãitû bychom za nû
vlezli. MÛÏeme jen doufat, Ïe se nepotvrdí i zbytek tohoto pﬁísloví:
„…Duben - je‰tû tam budem.“ A Ïe
uÏ se toho jara koneãnû doãkáme
– v‰ak by také podle kalendáﬁe
21. bﬁezna mûlo zaãít – a my náruÏiví zahrádkáﬁi jiÏ brzo budeme
moci zase zaãít r˘pat do zemû.
Taky se nám zmûní ãas, tentokrát
v ná‰ neprospûch, a tak noc na nedûli 26. bﬁezna budeme mít o hodinu krat‰í. Bude krat‰í víkend, zasvítí sluníãko a prokouknou ‰pinavá okna. A já uÏ tu‰ím, Ïe se k tomu ãtení zase nedostanu.
–rok–

Ptaãí chﬁipka – panika není na místû, ale
pﬁipraveni b˘t musíme! Dne 8. bﬁezna jsem
se s dal‰ími starosty zúãastnila instruktáÏního ‰kolení Krajské veterinární správy a MZe
Rakovník ke sãítání drÛbeÏe a provádûní dal‰ích nezbytn˘ch opatﬁení v pﬁípadû vyhlá‰ení ohniska ptaãí chﬁipky v na‰em regionu. Více si pﬁeãtûte na stranû 6.

Seznamte se s v˘sledkem
první expedice za tajemn˘mi vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní. Pokud
Vás ná‰ recept na kuﬁecí
dort v aspiku zaujme, budeme rádi. Pravideln˘ seriál ãtûte na stranû 7.

NùKOLIK MASOPUSTNÍCH ZASTAVENÍ V MùSTEâKU
Dne 4. bﬁezna zas vypuklo pravé
masopustní veselí v Mûsteãku.
Obecní policajt pan Jiskra hlasem
jak polnice (neboÈ megafon nedodán)vítal v‰echny pﬁítomné: „Ohnivcova ves vás vítá, masky, páni,
dámy. Dûkujeme, Ïe jste pﬁi‰li a jste
tady s námi.“ Pak pﬁedal slovo starostovi obce, velebníãek v‰em poÏehnal a okolostojící hojnû zkropil
záchodovou ‰tûtkou, je‰tû se chvilku hledala „královna“ Dá‰a Pavlíãková a ta pak v ãele Kﬁivoklátsk˘ch
hudcÛ zahájila rozvern˘ pochod vsí.
Nelze zapomenout ani na její volební agitaci. Îe to myslí opravdu
váÏnû se vstupem do politiky, nám
pﬁedvedla jednak sv˘m perfektním
ráãkováním, a pak taky tím, Ïe usilovala o pﬁízeÀ Raportu, nejvût‰ího
v˘robce novináﬁsk˘ch kachen, jehoÏ zástupce neváhala podplatit –
jak jinak, kachnou. Hudci sv˘mi poveden˘mi zpûvy s trefn˘mi obrázky Marcely Slavíkové zmapovali
v‰echny pﬁede‰lé masopusty.
Dal‰í zastavení bylo na návsi.
Úvodní slovo mûl opût obecní policajt: „Kdo Ïe taneãky pﬁedvede
a nám v‰em zazpívá? Mateﬁinky
z Mûsteãka a Roztok, taky z Kﬁivoklátu, ani známé Sedmikrásky nechtûj trhat partu.“ A Hudci mûli taky pﬁipraveny ver‰ovánky, tady tﬁeba: „Hospoda náves liják, jak se to
r˘muje? V hospodû se pije, na návsi se blije, liják v‰echno smyje, tak
se to r˘muje.“ U hasiãské zbrojnice
nám bezchybnou záchrannou akci
tonoucího pﬁedvedl spojen˘ hasiãsk˘ sbor z Roztok a Kﬁivoklátu. Ve-

Bránici v‰em pﬁítomn˘m polechtalo svérázné pojetí legendární pohádky Mrazík v podání party pracovníkÛ LesÛ âeské republiky, s.p. a jejich pﬁátel.
Foto Milan Bednaﬁík

litelem zásahu byl pr˘ sluÏebnû nejmlad‰í Ondra Sejpka, jak mi sdûlil
jejich tiskov˘ mluvãí, takto téÏ hasiã a zároveÀ starosta Roztok, pan
Vladimír Melã. Neodradila je ani ledová voda, ani v potoce plovoucí
hroziv˘ krokod˘l. Odmûnou pro tonoucího bylo následné umûlé d˘chání pÛvabné záchranáﬁky (z davu

K¤IVOKLÁT·TÍ SLAVÍâCI USPùLI
KaÏdoroãní pûveckou soutûÏ mezi okolními mateﬁsk˘mi ‰kolami
„Zlat˘ slavík 2006“ hostila letos M·
Roztoky. Pﬁed finálem této soutûÏe
probíhala ‰kolní kola, která si poﬁádala kaÏdá mateﬁská ‰kola samo-
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statnû. V kﬁivoklátské mateﬁské ‰kole se ve ‰kolním kole nejlépe umístili v kategorii 4-5 let˘ch dûtí na
1. místû Anna Vokounová, na
2. místû Bernard Dykast a na 3. místû Vojtûch Rajsk˘. V kategorii 5–6

let˘ch dûtí se o 1. místo podûlily Antonie Varju a Anna Rédlová, na 2.
místû skonãila Aneta ·ilhavá. Na finále soutûÏe „Zlat˘ slavík 2006“ do
Roztok jsme se opravdu dobﬁe pﬁipravovali. V‰ichni soutûÏící odvedli pûkn˘ v˘kon, snaÏili se ze sebe
vydat maximum. O poﬁadí zpûváãkÛ rozhodovala nezávislá porota.
Dûti na‰í M· dosáhly velmi pûkn˘ch úspûchÛ v obou kategoriích.
V kategorii 4–5 let˘ch dûtí se na
1. místû umístila Anna Vokounová
a na 2. místû Vojtûch Rajsk˘. V kategorii 5-6 let˘ch dûtí si 1. místo odnesla Antonie Varju a 2. místo obsadila Anna Rédlová. Dûkujeme na‰im zpûváãkÛm za vzornou reprezentaci ‰koly.
Jaroslava Vimrová,
M· Kﬁivoklát

se ozvalo - Pamela po tﬁetí plastice)
a baterie lahví s první pomocí s velmi lákav˘mi vinûtami. Hudci jim za
odmûnu zazpívali: „Tygﬁi, hasiãi,
sulc, jak se to r˘muje? Tygﬁi (pﬁípadnû nyní novû - krokod˘lové) to
jsou ‰elmy,hasiãi maj helmy a sulc
se tﬁese velmi (skoro jako ten chudák skoroutopenec) a to se r˘muje.“
V Kaprové ulici jsme byli svûdky
asi bezkonkurenãnû nejúspû‰nûj‰ího vystoupení ansámblu LâR s.p.
Lesní správy Kﬁivoklát a Libu‰ky
Vokounové (ostatnû známé hereãky uÏ od dûtsk˘ch let) jako hosta.
Mrazíka znají staﬁí, mladí, ale v tomto provedení ho urãitû v‰ichni vidûli poprvé. Já bych je hned angaÏovala – a v leckteré televizi by v tu
ránu stoupla sledovanost.
„A teì prosím cel˘ prÛvod,
masky, dûti, hosty, ujít stovku
krokÛ a jsme u starosty.“ A Hudci mu pûjí z plna hrdla: „Jarda,
Gorãík, potrubí, jak se to r˘muje?
Jarda není trdlo, a kdyÏ potrubí
prdlo, ‰el si zalejt hrdlo a to se r˘muje.“ R˘movat se jim to musí,
ale urãitû to není pravda. A to jim
je‰tû pﬁichystal poho‰tûní. A nejen on, n˘brÏ i starosta Bumba,
kter˘ tu má se sv˘mi vûrn˘mi stanovi‰tû, totiÏ regionální studio
TV. A uÏ tu tanãí veãerníãkové
postaviãky pro radost hlavnû dû-

tem, které spolu s rodiãi hádají,
kdo je kdo.
A zas o dÛm dál, ke kampeliãce,
kde má své stanovi‰tû Lidové divadlo Tereza. A ﬁídíme se v˘zvou
obecního policajta: „Zastavte se,
zti‰te hlasy, jen aÈ kaÏd˘ ãumí. Paní Marcela pﬁedvede, co Ïe v‰echno
umí.“ A je tu poslední zastavení pﬁed
hospodou U Romana. W – Arlet
pﬁedvedl scénku „Co bÛh stvoﬁil,
ãlovûk nerozdûlí„. A ﬁinãely zbranû
a milovalo se, tak jak ve stﬁedovûku, ale i nyní. A herci, zpûváci, jakoÏ i vdûãní diváci se nahrnuli do
hospody a tam jedli, pili, dobrou vÛli spolu mûli a zpívali, aÏ se hory zelenaly (kéÏ by, jaro bohuÏel nepﬁivolali). A v‰ichni uÏ se tû‰í zas na
pﬁí‰tí masopust, na Velké Bukové.
A jestli jsem na nûkoho zapomnûla,
tak mi to odpusÈte, bylo toho v‰eho
dost.
Gudrun Humlová

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Moudrá slova
Musí to b˘t osel, kdo má v padesáti letech tytéÏ názory jako ve dvaceti.

(Otto von Bismarck)

V˘bor Tûlocviãné jednoty Sokol Kﬁivoklát srdeãnû zve v‰echny ãleny a pﬁíznivce na valnou
hromadu jednoty, která probûhne v pátek 31. 3. 2006 v sokolovnû na Kﬁivoklátû od 18 hodin.
Program valné hromady:
1. Zpráva o ãinnosti jednoty za uplynulé období
5. Plán práce a rozpoãet na rok 2006
2. Zpráva o hospodaﬁení za uplynulé období
6. Rozprava
3. Zpráva revizní komise
7. Pﬁijetí usnesení
4. Kontrola usnesení minulé valné hromady
V pﬁípadû, Ïe ve stanovenou dobu nebude pﬁítomen nadpoloviãní poãet zletil˘ch ãlenÛ jednoty, bude se konat
náhradní valná hromada o 30 minut pozdûji, pokud bude pﬁítomna ãtvrtina zletil˘ch ãlenÛ jednoty.
Za v˘bor jednoty starosta Pavel Ka‰par a hospodáﬁ Ing. Vladimír âerven˘

„Je‰tû tro‰ku svlaÏit rty, aby byl lep‰í nátisk,“
ﬁíká Karel Pavlíãek z Kﬁivoklátsk˘ch hudcÛ.
Foto Milan Bednaﬁík

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE

STRANA 2

·KOLE JE PùTASEDMDESÁT

NA·E „NÁRODKA“
Ve sborovnû se nám kupí Uãitelské a jiné odbornû zamûﬁené noviny, abychom se soustavnû vzdûlávali a nové a moderní trendy ve ‰kolství poznávali. A tak jsem se v jednûch taky mimo jiné doãetla, jak je
tﬁeba si váÏit i tûch uãitelÛ, kteﬁí uãí
na 1.stupni a nepodceÀovat jejich
práci a taky si to coby uãitel 2. stupnû zkusit, co to obná‰í. Na‰e ﬁeditelka je v tomto daleko vepﬁedu, protoÏe u nás na ‰kole se ta prováza-

ale taky pûknû nároãné. NemÛÏete
ty dÛvûﬁivé du‰iãky odb˘t, musíte
se jim vûnovat opravdu s pln˘m nasazením a je‰tû v poklusu vykoumávat, jak byste jim nejlépe poradili, pomohli. Ale taky b˘t pﬁísní ke
zlobilÛm, k tûm, co poﬁád nûco nemají, co se vás snaÏí nûjak podfouknout, a vymyslet pro nû nûjak˘
pﬁimûﬁen˘ trest. Není to pﬁi hodinû
jako kdysi, aby dûti sedûly s rukama za zády a neodváÏily se ‰pitnout,

voklátsk˘mi hudci. Vlasta Moravcová je taková ta pravá, jak se kdysi ﬁíkalo, „elementaristka“, to je paní uãitelka, specializovaná pﬁedev‰ím na v˘uku prvÀákÛ a druhákÛ,
to jí nejvíc vyhovuje. I kdyÏ dne‰ní
trendy jsou asi spí‰ o tom, mít dûti
po celou dobu ‰kolní docházky jako tﬁídní, ale to by uãitel musel b˘t
nûco jako „Ferda mravenec, vûdomosti v‰eho druhu“. Ilona Hájková
jako speciální pedagog má na starosti v‰echny dûti, které mají s uãením, pﬁípadnû s chováním nûjaké
problémy, volbu povolání a jejím
velk˘m koníãkem je lyÏování, takÏe s jejím pﬁíchodem na ‰kolu se zase zaãalo jezdit na hory. A v‰em nám
pﬁeji v‰e nej ke Dni uãitelÛ.
–gh–

Nezamûstnanost na
Kﬁivoklátsku nad
prÛmûrem okresu

nost mezi obûma stupni základní
‰koly praktikuje uÏ pûknû dlouho.
A z vlastní zku‰enosti vám mohu
potvrdit, Ïe práce s tûmi mrÀaty rozhodnû není jednoduchá, a práce se
dvûma oddûleními v jedné tﬁídû uÏ
vÛbec. Ráno raníãko dennû mé kolegynû Vlasta Moravcová, Naìa
Kramelová a Ilona Hájková do ‰koly spûchají, aby byly pokud moÏno
první u kopírky, neboÈ bez hojnosti
materiálÛ se vÛbec ve sv˘ch tﬁídách
neobejdou. A tak hledají, co by kde
zas nového objevily, pﬁipravily,
upravily a následnû namnoÏily, no
a pak samosebou napsané zas opravily. A protoÏe jdou s dobou a mají za sebou ‰kolení „poãítaãové“ a ty
poãítaãe i doma, tak i doma hledají
a vytváﬁejí, protoÏe tam je na to veãer, v dobû, kdy se národ oddává
sladkoboln˘m seriálÛm, koneãnû
klid. ProtoÏe b˘t uãitelem na 1. stupni, to znamená b˘t se svou tﬁídou nepﬁetrÏitû, dokud dûti neodejdou domÛ nebo do ‰kolní druÏiny. A toãí
se kolem sv˘ch uãitelek, svûﬁují se
jim se sv˘mi bolístkami, ale i radostmi, je to krásné a závidûní hodné,

mají daleko vût‰í volnost, ale musí
se taky nauãit respektovat nûjak˘
ﬁád – ve ‰kole prostû ten ‰kolní.
O pﬁestávkách se mohou probûhnout na chodbû, zahrát si rÛzné hry,
mají k dispozici poãítaãe. Tak vlastnû místo o kolegyních pí‰u o jejich
práci nebo spí‰ o ve‰kerém dûní na
1. stupni. Ale ono by se bez nich,
bez obûtav˘ch uãitelek nic nedûlo.
A nesmím zapomenout na Maru‰ku
·trougalovou ve funkci dvojí. TotiÏ
dopoledne je to svûdomitá úﬁednice, vedení k ruce, po obûdû hodná
paní vychovatelka, která si s dûtmi
hraje, sportuje s nimi na hﬁi‰ti, chodí na vycházky. A taky je to na‰e
b˘valá Ïákynû, která se na ‰kolu zas
vrátila a cítila a cítí se tu dobﬁe. A taky v‰echny na‰e kolegynû z „národky“ se tu cítí dobﬁe, protoÏe jsme
jeden kolektiv.
Naìa Kramelová je zapálená turistka, má to tu v‰ude dÛkladnû prochozené a chystá se kolem sebe
shromáÏdit podobnû naladûné nad‰ence z ﬁad dûtí i rodiãÛ a toulat se
na‰ím krásn˘m Kﬁivoklátskem
i s nimi. Taky jí to bezva zpívá s Kﬁi-

Úﬁad práce v Rakovníku
uspoﬁádal pro starosty obcí na‰eho okresu informaãní schÛzku. Ta byla zamûﬁena na projednání organizace veﬁejnû prospû‰n˘ch prací v obcích v leto‰ním roce. Kromû projednání
praktick˘ch podrobností vedoucích k uzavírání smluv, byly starostÛm sdûleny i následující údaje: k 30. lednu 2006 bylo na na‰em okrese evidováno
2220 uchazeãÛ o zamûstnání,
coÏ pﬁedstavuje celkovou nezamûstnanost 6,99 %. Pﬁi porovnání jednotliv˘ch regionÛ okresu je nejniÏ‰í nezamûstnanost
na Novostra‰ecku (5,87 %), nejvy‰‰í na Jesenicku (11,05 %).
Kﬁivoklátsko se drÏí na stejné
v˘‰i s Rakovníkem (7,5 %). Naproti tomu Úﬁad práce evidoval
291 voln˘ch míst, která se nedaﬁí obsadit. Obec Kﬁivoklát
poÏádala, tak jako v minulosti,
o dva pracovníky na provádûní
dûlnick˘ch prací pﬁi úklidu,
údrÏbû veﬁejn˘ch prostranství,
zelenû a drobn˘ch oprav obecního mobiliáﬁe. Úﬁad práce nehradí místa plnû, na jedno pracovní místo pﬁispívá do v˘‰e 5
tis. Kã mûsíãnû. Obec pak doplácí ze svého prostﬁedky vãetnû sociálního a zdravotního poji‰tûní na jedno pracovní místo
dal‰ích 5,5 tis. Kã.

PADÁâKÁ¤I NACVIâOVALI KRIZOVÉ SITUACE
Stalo se uÏ tradicí, Ïe na zaãátku
letové sezóny na rÛzn˘ch místech
republiky nacviãují piloti padákov˘ch kluzákÛ odhazování záloÏních
záchrann˘ch padákÛ pro pﬁípad
nouze. Stejnû tak to dûlá i kladen-

sk˘ paraglidingov˘ klub, kter˘ se
ãasto schází v Kﬁivoklátû a uÏ loni
praktikoval nácvik krizov˘ch situací v tûlocviãnû kﬁivoklátské základní ‰koly.
Také letos se paraglidisté setkali

Piloti padákov˘ch kluzákÛ pﬁi nácviku v tûlocviãnû kﬁivoklátské ‰koly.
Foto Petr Dvoﬁák

s velmi vstﬁícn˘m pﬁístupem pﬁedstavitelÛ obce a ‰koly a získali v tûlocviãnû perfektní zázemí. Na cviãební kruhy lze zavûsit leteckou sedaãku i s pilotem, rozk˘vat ji a simulovat napﬁíklad otáãení padajícího padákového kluzáku. Pilot
v sedaãce pak musí správnû nahmátnout rukojeÈ záloÏního padáku
a vyhodit jej z obalu ven. Ve velkém
prostoru tûlocviãny se pak dá cel˘
vrchlík pohodlnû rozloÏit a správnû
sbalit do malého, úhledného balíãku
a uloÏit jej zpût do sedaãky.
V sobotu 11. bﬁezna 2006 se v kﬁivoklátské tûlocviãnû se‰lo asi 25 pilotÛ, kteﬁí se takto uãili zachraÀovat
se z kritické situace a pﬁebalovat záloÏní padák. Veãer pak probûhla odborná pﬁedná‰ka z meteorologie na
téma termick˘ch stoupav˘ch proudÛ a techniky bezmotorového létání pﬁi pﬁeletech, to uÏ v útulném prostﬁedí hotelu S˘kora, kde rovnûÏ velmi vstﬁícnû vyãlenili celou jednu
velkou místnost pro pﬁedná‰ku a zapÛjãili plátno pro datov˘ projektor.
Kﬁivoklátsk˘m tak patﬁí dík za
vstﬁícnost a pohostinnost, s níÏ se tady paraglidisté vÏdycky setkávají
a mají z ní velkou radost.
Petr Dvoﬁák, pﬁedseda
Kladenského klubu
paraglidingu
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NÁV·TùVA
HASIâSKÉ
ZBROJNICE
V bﬁeznu jsme vûnovali jeden cel˘ t˘den povídání o nebezpeãí, která na dûti mohou ãíhat. Dûti jiÏ ví,
Ïe nesmí samy zapalovat zápalky
a v pﬁípadû nebezpeãí ohnû zavolat nûkoho dospûlého. Kdo zasahuje, kdyÏ uÏ oheÀ vypukne,
v‰ichni víme. A proto jsme se vydali na náv‰tûvu hasiãské zbrojnice. Pﬁed zbrojnicí na nás jiÏ ãekali ãlenové dobrovolného hasiãského sboru na Kﬁivoklátû pan Pavel
Friebert a pan Vladimír Fuksa.
Pﬁedvedli dûtem dvû moderní poÏární vozidla – Tatru a Liaz. Dûti
se dozvûdûly kam hasiãi tankují zásobu vody k ha‰ení, kde mají smotané hadice a prohlédly si i interiéry vozÛ. Vyzkou‰ely si hasiãské
pﬁilby, jak ty dne‰ní, tak i historické. Nakonec si dûti prohlédly
historické poÏární vozidlo – Erenu, se kter˘m hasiãi vyjíÏdí pouze
pﬁi slavnostních pﬁíleÏitostech.
Nejvût‰ím záÏitkem pro dûti bylo,
kdyÏ si mohly vyzkou‰et starou poÏární sirénu. V hasiãské zbrojnici
se nám opravdu líbilo a s na‰imi
prÛvodci jsme si slíbili, Ïe se opût
sejdeme v létû a vyzkou‰íme si
opravdové ha‰ení.
Jaroslava Vimrová,
M· Kﬁivoklát

Dûti si mohly vyzkou‰et i opravdové zásahové hasiãské pﬁilby.
Foto Pavel Friebert

To jsou mi vûci
Únor bíl˘, pole sílí. A nejen
únor. Je pÛlka bﬁezna a jak zpívá Jarek Nohavica v Ladovské
zimû: „To mokré bílé svinstvo
padá mi za límec, uÏ ãtvrt˘ mûsíc v jednom kuse furt je prosinec.“. Únor a bﬁezen v‰ak pﬁinesly i dobré zprávy. Tﬁeba „na‰e“
zlatá Kateﬁina byla na olympiádû fenomenální. Po jejím fini‰i
se slziãka zaleskla i v nejednom
chlapském oku.
Pr˘ i na‰e ekonomika je rekordmanem a roste jako nikdy
pﬁedtím, o 6 procent. Napadá mû,
o kolik by asi rostla, kdyby âSSD
nebyla u moci? A kdyÏ se ekonomice tak daﬁí, proã na nic nejsou peníze? Silnice jsou katastrofa, ‰koly nemají peníze uÏ
dlouho, obce a zdravotnictví –
‰koda mluvit, ani ty kakaové boby z Afriky nejsou. To by mû zajímalo, jak by bylo, kdyby ekonomika nerostla? Nûkde jsem ãetl takovou r˘movaãku: „Kudy
chodil, tudy krad, sociální demokrat!“ A také mû rozesmál poslední fórek z internetu. Do
internetového vyhledávaãe
www.google.com jsem zadal
„namy‰lenej buran“ a… ná‰ pan
premiér mÛÏe b˘t na své v˘sledky a proslulost opravdu py‰n˘.
Také jsem na sebe py‰n˘. Dokázal jsem vyplnit daÀové pﬁiznání své i manÏelky. Sice nevím, jestli jsem je vyplnil dobﬁe,
ale pﬁedpokládám, Ïe se kdyÏ tak
finanãní úﬁad ozve.
Starostce se zase ozval Krajsk˘ úﬁad. Zpráva to byla skoro
stejnû ‰patná jako v˘mûr na daÀov˘ doplatek a penále. Dotaci
na rekonstrukci parkovi‰tû obec
nedostane. ·koda. Snad s parkovi‰tûm a kioskem zastupitelé i tak
nûco udûlají, vÏdyÈ uÏ je to váÏnû ostuda.
Závûrem se musím k nûãemu
pﬁiznat. Doneslo se mi, Ïe si tuhle dvû kﬁivoklátské dámy v samoobsluze s rozhoﬁãením notovaly, jak si pán z obce (slu‰nû ﬁeãeno) vozí „zadnici“ po Rakovníku v obecním autû. ProtoÏe
jsem na OÚ jedin˘ pán (nekontroloval jsme to, ale na chlapeãka s noãníkem chodím jenom já),
mluvily asi o mnû. MoÏná jsem
byl v tiskárnû pro Kﬁivoklátské
noviny, moÏná na nûjakém jednání, uÏ nevím. Je mi to líto. Ale
to víte, úﬁednická svoloã. Ta má
ráda teplíãko a pohodlíãko.

MÁTE ZAPLACENÉ POPLATKY?
Obec Kﬁivoklát upozorÀuje na splatnost tûchto místních poplatkÛ:
• Poplatek ze psÛ – splatnost do 31. 3. 2006. Do evidence se pﬁihla‰ují ‰tûÀata od 3 mûsícÛ vûku. Prosíme obãany, aby nezapomnûli
odhlásit psy, kteﬁí jiÏ zemﬁeli. Pouze pes, kter˘ byl odebrán z rakovnického útulku po dohodû s obcí Kﬁivoklát a byl odchycen v obci Kﬁivoklát, je od poplatku osvobozen. V souãasné dobû je v rakovnickém útulku mlad˘ labrador, pro kterého toto platí.
• Poplatek za rekreaãní pobyt a ubytovací kapacity – Splatnost poplatku do 15 dnÛ po uplynutí kaÏdého ãtvrtletí.
• Poplatek za uÏívání veﬁejného prostranství – dle doby uÏívání veﬁejného prostranství (napﬁ. skládky stavebního materiálu, dﬁíví a
pod.) ve v˘‰i stanovené vyhlá‰kou.
• Poplatek ze vstupného – do 15 dnÛ ode dne poﬁádání akce.
• Pﬁíspûvek na odvoz a vyuÏití tﬁídûného odpadu (sklo, plasty, papír)
ve v˘‰i 40,-Kã na osobu a pololetí.
• Vodné a stoãné je jiÏ moÏno hradit prÛbûÏnû pﬁi náv‰tûvû OÚ, ostatním bude zaslána fakturace za 2. pololetí r. 2005 po‰tou v mûsíci
dubnu 2006.
Chtûli bychom pﬁedev‰ím podûkovat v‰em spoluobãanÛm , kteﬁí ﬁádnû a vãas hradí v˘‰e uvedené poplatky. ZároveÀ tímto Ïádáme ostatní obãany, kteﬁí opomnûli provést tyto úhrady, aby takto co nejdﬁíve
uãinili a nevystavovali se pﬁípadn˘m postihÛm.
Jana Pochmanová, OÚ Kﬁivoklát
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ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA
ANEB O â E M J ED N A L O ZA S TUP I T E L ST VO O B CE 7. B¤EZNA 2006

ZÁCHODKY VLASTNÍMI SILAMI?
Na jednání 7. bﬁezna starostka informovala zastupitelstvo, Ïe Obci
nebyla Krajsk˘m úﬁadem pﬁidûlena
dotace na rekonstrukci parkovi‰tû
nad hradem, pﬁestoÏe v‰echny podklady byly pﬁedloÏeny v pﬁedepsané formû a vãas. Prioritou dotaãní
podpory v cestovním ruchu pro le-

to‰ní rok byly opravy zámkÛ. Podporu obdrÏel projekt obnovy zámku
ve Vla‰imi, ve Zruãi a v Libicích
a oprava Sládeãkova muzea v Kladnû. ZO projednalo návrh MUDr.
Charvátové na realizaci stavby
v men‰ím rozsahu (jen prodejní stánek s WC). Po diskusi ZO schválilo zámûr stavby stánku na parkovi‰ti
za pouÏití vlastních prostﬁedkÛ

ROZPOâET
I ZÁVùREâN¯
ÚâET OBCE
SCHVÁLEN
Veﬁejné zasedání zastupitelstva
obce Kﬁivoklát, se v mûsíci bﬁeznu konalo dne 7. bﬁezna 2006 od
16 do 18.30 hodin v restauraci
Nad Hradem na Amalínû. Pﬁítomni byli v‰ichni ãlenové zastupitelstva i tajemník OÚ, veﬁejnost zastupovali pan Ludûk Frencl a Václav Friebert, star‰í. Hlavním bodem programu bylo projednání
rozpoãtu obce na rok 2006 a odsouhlasení závûreãného úãtu obce za rok 2005, spoleãnû s projednáním zprávy o hospodaﬁení
obce (auditu). Rozpoãet obce byl
na úﬁední desce vyvû‰en od 17. 2.
do 7. 3. 2006 v souladu se zákonem o obcích. V prÛbûhu této doby jsme shromaÏìovali pﬁipomínky obãanÛ i zastupitelÛ. Na veﬁejném zasedání poté probûhla nad
návrhy diskuse, z níÏ vyplynuly
následující zmûny: v oblasti v˘dajÛ probûhne nav˘‰ení o finanãní pﬁíspûvek pro klub Ráãek
(5.500 Kã - stejnû jako pﬁíspûvek
na Ïáky v Z·), o nákup vybavení
pro hasiãe (5.000 Kã na nákup
4 ks vysílaãek a nového v˘straÏného majáku na cisternu), o úhradu poﬁízení nové verze obecních
webov˘ch stránek (7.000 Kã),
o nav˘‰ení ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ
obce do Svazku mûst a obcí Rakovnicka (o 3.355 Kã). O ãástku
cca 21.000 Kã budou celkovû nav˘‰eny rovnûÏ i pﬁíjmy, tak aby
rozpoãet byl vyrovnan˘. Zastupitelstvo rozpoãet po zapracování
v˘‰e uveden˘ch doplnûní bez dal‰ích pﬁipomínek schválilo jako
vyrovnan˘ na stranû pﬁíjmÛ i v˘dajÛ. Starostka seznámila pﬁítomné s v˘sledkem auditu úãetnictví
obce za rok 2005, kter˘ probûhl
dne 1. bﬁezna s v˘sledkem „bez
v˘hrad“. Zastupitelstvo vzalo v˘sledek auditu úãetnictví na vûdomí a po pﬁedepsaném vyvû‰ení
hospodaﬁení obce za rok 2005 projednalo a schválilo bez v˘hrad
i závûreãn˘ úãet obce za rok 2005.
–ph–

a pﬁedjednaného úvûru. ZO povûﬁilo starostku jednáním se Spoﬁitelnou na aktualizaci podmínek ãerpání úvûru pﬁi zmûnûném rozsahu
stavby a zahájením pﬁíprav na provedení v˘bûrového ﬁízení na dodavatele stavby. Jako nejv˘hodnûj‰í
z hlediska provozu parkovi‰tû se je-

ví pﬁedpokládané zahájení stavby na
podzim leto‰ního roku.
–ph–

PARKOVI·Tù NAD
KOSTELEM
V NOVÉM?
Na pﬁedchozím zasedání zastupitelstva obec po projednání odsouhlasila
„zvelebení“ obecního pozemku – parkovi‰tû nad kostelem. Na zasedání
7. bﬁezna projednalo zastupitelstvo
Ïádost majitele restaurace Nad Hradem, pana Vladimíra Bráta, o vyhrazení 4 parkovacích míst pro hosty
restaurace Nad Hradem jako kompenzaci za jeho soukromou investici
do obecního pozemku parkovi‰tû proti hospodû. ZO Ïádost schválilo. Starostka v souvislosti s tím byla ZO povûﬁena kontaktovat âeskou po‰tu ve
vûci úhrady vyhrazeného parkovacího stání (10.000 Kã) na parkovi‰ti
v Budech ke sjednocení podmínek
vyhrazen˘ch míst.
–ph–

TEâE VODA
ZADARMO?
Pﬁi odeãtu vody se pracovníci obce obãas setkají s názorem - proã
vlastnû za vodu obec vybírá, kdyÏ
nám teãe „zadarmo“. Stát pﬁedepsal
obcím hrazení poplatkÛ za odbûr vody. Z kaÏdého odebraného kubíku
tedy odevzdáváte 2 Kã státu. Stejnû
tak nám stát pﬁedepsal pravidelné
rozbory (coÏ je samozﬁejmû z hygienického hlediska dobﬁe). Rozbory
provádíme 4× roãnû, jeden rozbor
stojí 6 – 8 tisíc korun. V období jarního tání nebo podzimních de‰ÈÛ
provádíme minimální preventivní
chloraci. âi‰tûní vodojemu i pravidelné denní odeãty na hlavním vodomûru. A opravy poruch na‰eho
fürstenberského „dûdeãka“ vodovodního pﬁivadûãe také nûco stojí
(poslední porucha na poÏárském poli témûﬁ 30 tis. Kã). Pracovníci, kteﬁí provádûjí odkalování a ãi‰tûní
a opravy potrubí, jsou v terénu kaÏd˘ t˘den, nehledû na poãasí. Vidíte, Ïe nic není zadarmo, snad jen
dobré slovo. Tak v‰echny prosím,
aÏ na‰i pracovníci zase pﬁijdou odeãíst stav vodomûru – pﬁivítejte je mile – dobré slovo je na rozdíl od vody zadarmo.
Pavla HÛlová
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OBâANSKÉ SDRUÎENÍ
DùTI K¤IVOKLÁTSKA

Tímto Vám na vûdomost dáváme,
Ïe o Smrtné nedûli

dne 2. dubna
bude ve 14. hodin
u hasiãárny
na Amalínû v Kﬁivoklátû
zahájena jarní hudební slavnost
vyná‰ení Smrtky
PrÛvod úãastníkÛ pÛjde za zpûvu písní kolem
kostela, Hradní ulicí na hrad, dále kolem
Hotelu S˘kora a obecního úﬁadu
ke Koleãku.
Koná se za kaÏdého poãasí!

VLAJKA PRO
TIBET
Desát˘ bﬁezen je dnem tradiãní
celosvûtové akce Vlajka pro Tibet,
která vznikla v polovinû devadesát˘ch let v západní Evropû jako pﬁipomínka násilného potlaãení tibetského povstání ve Lhase v roce
1959. V roce 1996 se k ní pﬁipojila první ãtyﬁi mûsta v âeské republice a v loÀském roce vyvûsilo
10. bﬁezna tibetskou vlajku jiÏ 271
radnic.
Stejnû jako v minul˘ch letech se
i letos k akci pﬁipojila také obec Kﬁivoklát a pﬁed Obecním úﬁadem cel˘ den vlála vlajka Tibetu. –paf–

Vlajka Tibetu na stoÏáru pﬁed obecním úﬁdem.

Foto Milan Bednaﬁík

Starostové jednali o zimní údrÏbû silnic na Kﬁivoklátsku
SETKÁNÍ STAROSTÒ MIKROREGIONU K¤IVOKLÁT ZA KULAT¯M STOLEM
Na základû pﬁání starostÛ byli pﬁedsedkyní svazku Pavlou HÛlovou na
únorové zasedání Mikroregionu Kﬁivoklát pozváni zástupci organizací
majících vliv na provádûní zimní
údrÏby komunikací v na‰em regionu.
Jednání probûhlo 28. února na OÚ
Kﬁivoklát. Zúãastnilo se jej 10 starostÛ z regionu, firma, která zimní údrÏbu provádí (âNES a.s. Kladno), zastoupená panem M. Kadeﬁábkem, dále pak zástupce objednatele údrÏby za
SÚS Kladno pan F. Frolík a zástupce Správy CHKO Kﬁivoklátsko Ing.
P. ·tûpánek.
Jednání uvedla Pavla HÛlová
(Kﬁivoklát), která velmi struãnû shrnula pﬁipomínky obãanÛ i starostÛ
a vyzvala pﬁítomné k vyjádﬁení na
téma zimní údrÏby a zváÏení dal‰ího trvání na nesolení komunikací.
První se slova ujal Ing. ·tûpánek,
kter˘ zopakoval, Ïe zákon ã. 114
o ochranû pﬁírody jasnû zakazuje solení komunikací v CHKO. Není to
tedy v˘mysl CHKO, v˘jimku by
musela stanovit vláda. V‰em pﬁítomn˘m zopakoval, Ïe se musíme
nauãit Ïít v CHKO, jízdu pﬁizpÛsobit stavu vozovky a jezdit pomalu.
Je-li toto území chránûno, musíme
se tomuto reÏimu pﬁizpÛsobit. Správa CHKO nebude v Ïádném pﬁípadû z tohoto stanoviska ustupovat, trvá na nesolení. V diskusi pokraãoval pan V. Melã (Roztoky). Pﬁipomnûl, Ïe na horách je silnice pokrytá souvislou vrstvou snûhu, posyp
se do nûj zasekne a drÏí. U nás je situace jiná, je zde stále okolo nuly.
Dﬁíve sníh padal do soli a hned tál,
silnice byly sjízdné. V na‰ich klimatick˘ch podmínkách jsou ka-

mínky buì na asfaltu, nebo na ledu,
coÏ není dobﬁe ani v jednom pﬁípadû. Lidé mají poniãená auta, rozbitá okna, zniãené pneumatiky. Pan
Kadeﬁábek (âNES) na v˘tky o ‰kodách na autech vysvûtlil, Ïe se k posypu nepouÏívá tvrdá Zbeãenská
drÈ, ale drÈ 2,5 Mûrunice. Pan ·tiller (Branov) vyjádﬁil za Obec Branov zásadní v˘tky. Cesta Klucnou
byla nesjízdná, autodopravce pan
Kohout nevyjel, lidé ‰li do práce

Setkání starostÛ 28. února 2006.

pû‰ky. ¤ekl, Ïe kdyby obce mûly
k dispozici posypov˘ materiál, posypaly by radûji vlastními silami nejen místní komunikace, ale i komunikace státní. Ing. ·tûpánek potvrdil, Ïe ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech lze
dát souhlas k aplikaci soli na ko-

munikace. Solení v‰ak musí b˘t ojedinûlé (letos 5 x), dﬁíve se míchala
sÛl do posypu preventivnû. F. Frolík na kritiku v‰ech starostÛ odpovídal, Ïe v prosinci, na poãátku sezóny, na Kﬁivoklátsko firma âNES
pﬁidûlila ﬁidiãe z Kladna, kteﬁí neznali místní podmínky. Dispeãery
v Rakovníku dûlali b˘valí ﬁidiãi, kteﬁí nemûli s organizací údrÏby zku‰enosti. Zákon stanovuje maximální lhÛty k provedení údrÏby na sil-

Foto Pavel Friebert

nicích ve 3. poﬁadí aÏ 12 hodin (coÏ
je Kﬁivoklátsko). SÚS, které je objednatelem prací, mûlo nûkolik jednání s firmou âNES ke zlep‰ení
zpûtné vazby ﬁidiãÛ s operaãním
stﬁediskem. Nesmí jiÏ nastat situace, kdy jedna parta posypala a dru-

há – traktory s radliãkami, komunikaci následnû shrnula. Pan Kadeﬁábek vysvûtlil, Ïe Firma âNES pracovala s technikou pronajatou od
SÚS, stroje nebyly v dobrém technickém stavu. Sypaã, kter˘ zde v regionu byl, byl sypaã pouÏívan˘ dﬁíve na sÛl, nikoliv na inert. Proto nûkdy pﬁi kalamitû uvízly i sypaãe
a doba dojezdu se je‰tû prodlouÏila.
Firma âNES by uvítala typy na soukromé zemûdûlce, kteﬁí by se zimní
údrÏbou pomohli, zvlá‰tû v okrajov˘ch oblastech regionu. P. HÛlová
(Kﬁivoklát) sdûlila, Ïe se jiÏ nûkolik
let intenzivnû shání. Soukromníci
odmítají s tím, Ïe se jedná o nevdûãnou práci. Pan Gorãík (Mûsteãko) pﬁipomnûl, Ïe nyní by starostové rádi sly‰eli, zda co nejrychleji pﬁijde na ﬁadu úklid v obcích. Jsou
plné pﬁíkopy, je tﬁeba udûlat urychlenû úklid kanálÛ, nebo nás první
jarní de‰tû vyplaví. Pan Melã (Roztoky) pochválil silniãáﬁe za proﬁezávku zelenû okolo komunikací. P.
HÛlová (Kﬁivoklát) se dotázala, kdy
a zda zaãnou probíhat opravy hlubok˘ch v˘tlukÛ v komunikacích.
Odpovûdûl pan Kadeﬁábek, Ïe opravy budou zahájeny ihned, jak to poãasí dovolí. V‰ichni pﬁítomní se dohodli, Ïe leto‰ní sezóna byla v˘jimeãná, není moÏné, aby se krizové
situace leto‰ního roku opakovaly.
Pﬁítomní se opût sejdou pﬁed zahájením nové zimní sezóny, aby se
spoleãnû ujistili, Ïe nedostatky byly odstranûny, a dohodli se na aktuálním spojení pro co nejuÏ‰í komunikaci.
Pavla HÛlová
starostka obce
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V¯STAVA DIVOKÁ ZVÍ¤ATA NA K¤IVOKLÁTSKU
PÛvodnû jsem chtûla napsat s divok˘mi dûtmi na divok˘ch zvíﬁatech, ale to bych byla sv˘m miláãkÛm z osmé tﬁídy, nebo pﬁesnûji jen
jejich polovinû, kterouÏto mám na
SVS (pouãení viz v minul˘ch KN,
tﬁeba si je kvÛli tomu nûkdo dodateãnû koupí), kﬁivdila. Chovali se
ukáznûnû a mravnû a s velk˘m zaujetím milovníkÛ pﬁírody si prohlíÏeli li‰ky, muflony, srnky a srnce,
jeleny, baÏanty, divoká prasata,
kreslené uhlem a tu‰í. A nûkdo z dûtí tam pronesl: „Teda, to bych neﬁekl, jak ta umí malovat.“ A setkala
jsem se na té v˘stavû s b˘valou kolegyní Lídou Zboﬁilovou, jednou
z mála, která na na‰í ‰kole uãila v˘tvarnou v˘chovu a taky tuto aprobaci mûla, a ta prohlásila: „Koneãnû nûkdo dûti nauãí kreslit a malovat, protoÏe to i sám umí.“ A se Sta‰ou Valentovou, která poznamenala:

Vzbudit nad‰ení o „v˘tvarno“ se u osmákÛ snaÏila i ﬁeditelka IVS Jiﬁina Pro‰ková.
Foto Milan Bednaﬁík

„Vzhledem k vûku malíﬁky je to obdivuhodné.“ A pro
ni samotnou se nyní, kdy je doma
a má víc ãasu, malování pastelem
stalo velk˘m koníãkem. A já jsem
se nemohla vynadívat na myslivecká záti‰í a myslela
pﬁi tom na staré holandské mistry,
kteﬁí ov‰em ta svá
malovali olejem
na rozmûrná plátna. Ale k tomu tﬁeba taky jednou dojde, vÏdyÈ Andrea
Jirásková je teprve
na poãátku své
cesty. A i kdyby jí
malování mûlo jen
pﬁiná‰et
radost
a stalo se jí celoÏivotním koníãkem,
Dûtmi nejobdivovanûj‰í exponát byl bezesporu skﬁítek z filmového
Harryho Pottera.
Foto Milan Bednaﬁík bylo by to fajn.

Prostû v‰ichni, kdo v˘stavou pro‰li,
ji chválili a pﬁáli jí i do budoucna
hodnû úspûchÛ. Jen by mû zajímalo, jestli uÏ se tam byli podívat i myslivci, a pokud byli, jestli nemají chuÈ
si nûjakou tu kresbu dát do své myslivecké svatynû. Taky tam byla nainstalována nûjaká keramika, moc
se mi líbilo takové roztomilé stra‰id˘lko, které mi pﬁipomínalo plivníka, uliãnického skﬁítka, kter˘ provádí po celém domû, kde se usadí,
neplechy. Já nejsem Ïádn˘ v˘tvarník, ba pﬁímo naopak, já kdybych
v˘tvarku mûla uãit, tak by to byla
katastrofa, a taky se nepovaÏuji za
zasvûceného znalce umûní. Jen si
myslím, Ïe by v tvÛrãí ãinnosti mûla panovat velká svoboda a nic by
se nemûlo kategoricky zatracovat,
aÈ si kaÏd˘ vybere. Po v˘stavû si dûti je‰tû prohlédly celé informaãní
centrum a s chutí si zahrály pár her,
které sice byly urãené tûm mlad‰ím,
ale zaujaly i je. A to je známá pravda, Ïe kdo si hraje,nezlobí.
–gh–

JEN KLID, MAMINKY, ANEB JE TU MAL¯ ·KOLÁK
Mlad‰í ‰kolní vûk trvá od nástupu do ‰koly do pﬁibliÏnû 11 let. Je
to období, ve srovnání s následující
pubertou, pomûrnû klidné, nebouﬁlivé a také ‰Èastné. DÛleÏit˘m momentem v Ïivotû dítûte, ale i rodiãÛ,
je nástup do ‰koly a tím i poãátek
plnûní ‰kolních povinností. ·kola
otevírá dítûti obzory, o kter˘ch nemûlo ani potuchy. Pﬁimûje ho pracovat, rozvíjí jeho my‰lení, jak logické, tak i mechanické. Dítû se jiÏ
neﬁídí jen tím, co vidí, ale i jednoduchou logikou. Proto také postupnû pﬁichází pochybnosti o JeÏí‰kovi, Mikulá‰ovi, a dal‰ích m˘tech.
·kolák se samozﬁejmostí zvládá
rÛzné spoleãenské role. V dûtské
skupinû potﬁebuje b˘t akceptován,
uznáván a oceÀován. Uãitel jako
dal‰í autorita uplatÀuje nové nároky na jeho chování a ãinnost. ·kolák se obvykle této autoritû podrobuje, alespoÀ zpoãátku, a snadno se
s uãitelem ztotoÏÀuje.
·kolák uÏ do sv˘ch her, více neÏ
fantazii, vná‰í prvky reality a skuteãnosti. ChlapcÛm imponuje technika a stavebnice. Dívãí hry s panenkou vûrnû napodobují skuteãnou
péãi o kojence. Dûti mají rády stolní a karetní hry ãi hry skupinové se
sv˘mi kamarády - na honûnou apod.
V˘vojovû dÛleÏitou zábavou je i vytváﬁení mal˘ch tajn˘ch skupinek.
Dûti zaãínají rozumût humorn˘m situacím, a dovedou je také vym˘‰let.
·kolák ve svém volném ãase rád ãte,
obzvlá‰tû encyklopedie, zábavnou
a dobrodruÏnou literaturu. V dûtech
se zaãínají probouzet sbûratelské
vá‰nû, vyhraÀují se zájmy o konkrétní ãinnosti. Od hry vede cesta ke
sportu, kde kromû pohybov˘ch dovedností roste osobnost a tvoﬁí se realistické sebehodnocení.
Rodiãe jsou pro dítû stále zdrojem
jistoty, bezpeãí, nûhy a radosti. ·kolák se je‰tû velmi rád pomazlí, ale
uÏ ne tak ãasto a ne kaÏd˘. Velkou
promûnou prochází role otce, pﬁedstavuje vût‰í autoritu a umoÏÀuje dí-

tûti více se odpoutat od matky. Rodina by mûla b˘t prostorem pravdivosti a upﬁímnosti. Otevﬁenou komunikací se dítû uãí vyznat se v tom,
co cítí. Uãí se, Ïe city je dobﬁe na

jedné stranû ovládat, na druhé stranû v‰ak není správné je fal‰ovat a potlaãovat. Trest je u ‰koláka velmi
choulostivou záleÏitostí. Zejména
tûlesn˘ trest ho pokoﬁuje mnohem
víc, neÏ si myslíme. Vût‰í úãinek má
v prav˘ ãas vyslaná pochvala neÏ
neustálé naﬁizování a zákazy.
V Ïivotû malého ‰koláka se mÛÏe
nûkdy objevit nov˘, mnohdy i váÏn˘ problém – pocit ménûcennosti.
Nûkteré dûti velmi tûÏce sná‰í ‰kolní nezdar, tresty pociÈované jako nespravedlivé ãi tlak rodiãÛ na nadprÛmûrn˘ v˘kon. Handicapované
dûti zas posmûch od ostatních spoluÏákÛ. Pocit sebevûdomí je spojen
s potﬁebou b˘t uznáván, pﬁijímán,
respektován a ctûn druh˘mi. Je na
nás, rodiãích, abychom na‰im dûtem pomohli pﬁekonat jejich „malé“
Ïivotní nezdary a neúspûchy, po-

vzbudili je a nekladli na nû pﬁíli‰né
nároky.
Jana Rajská,
Klub Îelviãka
Ilustraãní foto Milan Bednaﬁík
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DOPISY V KO·I NEKONâÍ
VáÏená redakce, po pﬁeãtení Kﬁivoklátsk˘ch novin musím reagovat
na ãlánek o vypou‰tûní Ïumpy do
Amalínského rybníka. JelikoÏ jsem
o tomto nemûla tu‰ení, i moje dûti
se tam pohybovaly a co si budeme
povídat, zﬁejmû jim to tolik nevadilo. Zab˘vám se tím spí‰, Ïe na Lánské ulici bydlím a tudíÏ vím, Ïe probûhlo jiÏ nûkolik kontrol jímek, ale
vÏdy bez úspûchu nûco prokázat.
Ale v‰ichni tady o sobû víme v‰echno, takÏe víme, kdo to dûlá. Jsem ráda, Ïe se tím obecní úﬁad bude zab˘vat, protoÏe nikomu z nás ,,to nevoní“. Myslím si, Ïe nejde jen o to,
kdo vyváÏí a kdo ne, ale opravdu
o to kolik. Jsme 5ti ãlenná rodina,
obsah jímky 4,5 kubíku a mohu ﬁíci, Ïe pravidelnû máme v˘voz kaÏd˘ch 10 dní, max. 14 dní a kdyÏ náhodou má pan Kohout jeden den
zpoÏdûní, je to o fous. Proto je s podivem, Ïe víceãetné rodiny vydrÏí
nûkolik t˘dnÛ ãi mûsícÛ bez v˘vozu. Nehledû na podnikatelské subjekty, ty vydrÏí od srpna do jara.
KdyÏ pÛjdete veãer na procházku
Lánskou ulicí, budete zakopávat

Dodatek k ãlánku z minul˘ch KN
o tom, jak Kﬁivoklát‰tí hudci natáãeli CD
Tak uÏ se CD míchá a ãistí ve studiu a já blaÏenû oddychuji a tû‰ím se,
aÏ pﬁijde zabalené v pûkném bookletu a já si jej poslechnu jiÏ hotové. Musím pﬁiznat, Ïe sama bych natoãení CD organizaãnû nezvládla, protoÏe
toto je jiÏ tﬁetí v poﬁadí bûhem krátké doby. Mám na‰tûstí vynikající pomocníky, dva bratry. Jednoho pracovnû naz˘vám „zl˘m“, protoÏe si nebere servítky, v‰echno mi ﬁekne na rovinu a systematicky mû úkoluje, nutí pracovat a neulejvat se, dokud v‰e není hotové. Zajistí peãlivû spoustu vûcí a totéÏ Ïádá po mnû. AÏ kdyÏ je v‰e hotové, pﬁichází pochvala.
Druhého bratra naz˘vám „hodn˘m“, protoÏe po mnû nic nechce, ti‰e a pokojnû vyrábí booklety k na‰im CD a jsou vÏdy skvûlé. Nejradûji by se
rozdal, a tak nám nûkteré práce provádí sponzorsky. Kdo má rád lu‰tûní
rébusÛ, nechÈ hádá, o kom pí‰u. Nápovûda: Jejich pﬁíjmení zaãínají na
písmeno B a bydlí v Kﬁivoklátû proti po‰tû.
Dagmar Pavlíãková

DOPIS OBâANA K¤IVOKLÁTU
Padá na Vás jarní únava?
Pravda, je to tak. Ov‰em pﬁíroda
si nevybírá.
V‰ichni uÏ jsou otráveni z neustálého odklízení snûhu, a nûkteﬁí by byli nejrad‰i, kdyby nám ho firma ·ípek uklízela i doma. Od doby, kdy se
nám stará o úklid snûhu v obci, tak
mÛÏeme jezdit bez problémÛ mnohem lépe neÏ po hlavních silnicích.
Ano, stále sl˘chám kolem sebe
kritiku, tuhle tﬁeba zde, v Kﬁivoklátû, byl v rozãílení manÏelsk˘
pár. Paní kﬁiãela: „Jsem obãanka
âeské republiky, tûhotná, a nikdo
mi nepomÛÏe. Jeli jsme na chatu do
DûãÛ a po náledí to nejde nahoru,
to je teda údrÏba!“ Ano, pro tûhotnou je to katastrofa a nebezpeãí, jít
z DûãÛ pû‰ky, ale nebezpeãné bylo i to, jet s autem dolÛ. Bylo by namístû, dát zde znaãku „V zimû se
neudrÏuje“, aby si to ti letití chataﬁi pﬁeãetli. Oni to sice ví, ale takto
mÛÏou nadávat na neschopnost obce, i kdyÏ bezdÛvodnû. Mûli by vûdût, Ïe Kﬁivoklát nemá rozpoãet jako Praha, aby udrÏovala v‰echny
cesty ve sjízdném stavu.
Dal‰í problémy jsou v âastonicích. Pﬁed pár lety se ani neprota-

HASIâI U DVOU ZÁSAHÒ
K¤IVOKLÁT, NOV¯ DÒM (paf).
V pátek 17. února v noci starostka
obce Pavla HÛlová a velitel stanice
HZS v Rakovníku Karel Jelínek povolali jednotku SDH Kﬁivoklát
k asistenci pﬁi odstraÀování ledové
bariéry v brodu u KﬁeãkÛ.
S ledy si poradili profesionální hasiãi z Rakovníka a vojáci z rakovnického Záchranného pluku, kﬁivoklát‰tí hasiãi nakonec provedli pouze kontrolu Rakovnického potoka
po rozbití ledové bariéry. Podaﬁilo
se tak zachránit zánovní lávku cyklotrasy.
Dal‰í v˘jezd mûli hasiãi v pátek
10. bﬁezna naveãer. Jednalo se opût
o technickou pomoc, a to ãerpání vody ze zatopené garáÏe a zahrady jed-

o hadice a poslouchat zvuk ãerpadel. Chápu, Ïe je to finanãní zátûÏ
nechat si vyvézt fekálie, ale to je
snad základ hygieny, jsme pﬁece lidé a ne prasata. A myslím, Ïe by se
nemûlo dûlat jen nûco s tím, Ïe do
rybníka teãou fekálie z pravé strany
Lánské. VÏdyÈ pﬁece fekálie musí
vyváÏet kaÏd˘, kdo má vodu a odpad. To v jiné ulici neplatí? Já osobnû pokládám pravou stranu Lánské
odshora aÏ dolÛ a je‰tû za roh. TakÏe aÈ se zamyslí v‰ichni nad tím, co
dûlají. Osobnû jsem nûkolikrát vidûla, odkud to kdo pou‰tí, takÏe i pohledy tûch, kteﬁí se tváﬁí, Ïe se jich
to net˘ká, jsou fale‰né. Na závûr
bych napsala: váÏení sousedé, budete se na mne dívat skrz prsty, Ïe
jsem napsala svÛj názor na vûc, ale
promiÀte, mnû to skuteãnû vadí.
Jsou dojemnûj‰í ãlánky v Kﬁivoklátsk˘ch novinách, tﬁeba o tom, jak
kachny místo pobytu na amalínském rybníku nav‰tûvují jezírka
v zahradách, ale uvûdomme si proã.
Hana Z˘ková,
Lánská 25,
Kﬁivoklát

noho domu na Novém Domû. Vodu
ze zatopen˘ch prostor hasiãi odãerpali pomocí plovoucího ãerpadla
Kraken bûhem asi 20 minut.

hovalo, dnes je i ‰tûrkov˘ posyp málo. A kdo si stûÏuje - hlavnû chalupáﬁi. I kdyÏ tam jezdím osobním autem a se zimními pneumatikami, vyjedu bez problémÛ.
Aãkoli – v‰iml jsem si, Ïe hlavním dÛvodem, proã nûkde nûkdo
upadne, je to, Ïe tito lidé, místní
i chalupáﬁi, nemají uklizen˘ sníh ani
pﬁed domem a to je pﬁece vûc vlastníka domu – nikoli obce. V létû tyto plácky pﬁed domem povaÏují za
své, v zimû nikoli. To jsou mi vûci.
Firmû ·ípek by bylo nutné sdûlit
– chlapci, vezmûte ko‰Èata a zameÈte jim schody – aÈ mÛÏou z domu!!
Obãan Kﬁivoklátu

âERNÁ KRONIKA
NEÚSPù·N¯ ZLODùJÍâEK
K¤IVOKLÁT (bed). Zbyteãné
problémy kvÛli nepﬁíli‰ v˘nosné
krádeÏi si nadûlal dvacetilet˘ mladík z PlzeÀska. Nûkdy mezi 27. a 30.
prosincem loÀského roku neodolal
poku‰ení, aby si vyzkou‰el, jak
schopn˘ je zlodûj a vloupal se do rodinného domu v Kﬁivoklátû. Vzhledem k lupu (malé rádio za 700 korun) a faktu, Ïe ho policisté za necelé dva mûsíce odhalili a obvinili
z trestn˘ch ãinÛ krádeÏe a poru‰ování domovní svobody, se mu vstup
mezi „galérku“ pﬁíli‰ nevydaﬁil. Za
jeho ãin mu hrozí aÏ dvoulet˘ trest.
SPADLI ZE SRÁZU
K¤IVOKLÁT (bed). ·Èastnû
skonãil podobn˘ pﬁípad, k nûmuÏ
do‰lo jen o nûkolik dní pozdûji na
lesní cestû z Kﬁivoklátu do Roztok.
Po zledovatûlé pû‰inû ‰ly dvû osoby a zhruba patnáct minut chÛze od
Kﬁivoklátu na ledovce uklouzly
a zﬁítily se z asi ‰estimetrového srázu. O záchranu ne‰ÈastníkÛ se opût
postarala lezecká skupina z HZS
Kladno. Záchranáﬁi vyz˘vají obãany, aby v tûchto teplotnû extrémních
dnech, kdy snadno na lesních
cestách vzniká ledov˘ pﬁíkrov, neriskovali a radûji se jim vyhnuli.
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…

NA HRADù JE…
Hrad Kﬁivoklát se stále s vût‰í intenzitou pﬁipravuje na novou sezónu. Jaká bude? Co nového náv‰tûvníci uvidí? Jako i v loÀském roce
chceme náv‰tûvníkÛm nabídnout
novou ãást hlavní prohlídkové trasy – interiérÛ hradu. Je‰tû do zaãátku léta otevﬁeme tzv. Augustovo vûzení, kde náv‰tûvníci budou moci
spatﬁit i velice zajímav˘ loveck˘ koãár Karla VI. RovnûÏ 2. prohlídkov˘ okruh - Velká vûÏ a ochozy dozná drobnou zmûnu. Ale to se jiÏ nechte pﬁekvapit.
Otvíráme 1.dubna a pamûtníci
mohou zavzpomínat, zda PraÏ‰tí pozounéﬁi umûjí troubit stejnû dobﬁe
jako pﬁed nûkolika desítkami let.
Slavnostní zahájení probûhne od
11 hodin. V‰ichni jsou srdeãnû zváni. Pﬁím˘ pﬁenos ze zahájení bude
vysílat âesk˘ rozhlas Region.
Jednu loÀskou ﬁíjnovou nedûli
jsme spolu s Obecním úﬁadem uspoﬁádali „Den otevﬁen˘ch dveﬁí“ pro
v‰echny obãany Kﬁivoklátu. Poãasí
sice nepﬁálo (celodenní dé‰È), ale
o to víc nás pﬁekvapili pﬁíchozí,
hlavnû poãet kﬁivoklátsk˘ch patriotÛ. Dny otevﬁen˘ch dveﬁí by získaly urãitû tradici, ale radûji pﬁicházíme s je‰tû lep‰í nabídkou pro na‰e
obãany. Jistû bude zajímavûj‰í nav‰tívit hrad kdykoli bûhem roku, aÈ
uÏ to bude pﬁi pﬁíleÏitosti nûjaké va‰í náv‰tûvy, nebo jen pﬁíjemnou nedûlní procházkou. KaÏd˘ obãan obdrÏí vÏdy jednou do roka poukázku
na volnou vstupenku do hradu, kterou mÛÏe vyuÏít nebo i darovat.
Abychom Den otevﬁen˘ch dveﬁí
hned nezru‰ili, zrodila se my‰lenka
udûlat zajímavé prohlídky po bûÏnû
nepﬁístupn˘ch místech hradu. Mnoho star‰ích obãanÛ má mnoho pﬁíbûhÛ, které zde proÏili.
Velice rádi va‰im pﬁáním vyhovíme a vyhla‰ujeme ANKETU: která místa na hradû Kﬁivoklátû byste chtûli vidût?
Odpovûdi smûﬁujte na Správu hradu písemnû nebo e-mailem. Pokud
pﬁipojíte i svÛj pﬁíbûh, mÛÏeme nû-

INFORMAâNÍ TABULE HRADU
DOSTALY NOVOU PODOBU

kdy sestavit zajímavé povídání.
K tomuto tématu se bude blíÏit i
v˘stava, která zahájí budoucí novou
expozici v prostorách hradu.
Dnes má pracovní název: „200 let
restaurace hradu Kﬁivoklátu“ a mûla by postihnou v˘voj (hlavnû stavební a ekonomick˘, ale i kulturní
a spoleãensk˘) nastartovan˘ poÏárem v r. 1826.
Leto‰ní malá v˘stava by mûla
ukázat Kﬁivoklát v historick˘ch podobách, pﬁipomenout v˘znamnou
v˘robu zlatavého moku a samozﬁejmû i stavební opravy.
Velice rád bych poÏádal obãany
nejen Kﬁivoklátu, kteﬁí by se chtûli
podílet na v˘stavû i na budoucí expozici zapÛjãením zajímav˘ch pﬁedmûtÛ, fotografií, pohlednic, ale i zajímav˘m vyprávûním, aby kdykoli
zavolali, ãi pﬁímo osobnû pﬁi‰li. Bude to urãitû i pocit vlastní hrdosti
k obci a hradu Kﬁivoklátu.
V˘znamnou leto‰ní aktivitou
správy hradu bude vyhlá‰ení v˘tvarné soutûÏe na doplnûní soch na
hradbû pﬁíjezdové cesty.
Ludûk Frencl,
kastelán hradu

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

30 DNÒ MINULOSTI
• Jako vût‰ina oblastí v republice je
i Kﬁivoklát stále pod snûhem.
• Dokonãuje se proﬁez dﬁevin a stromÛ na svazích kolem hradu.
• V Obrazárnû PraÏského hradu je
zahájena v˘stava Karel IV. - Císaﬁ
z boÏí milosti, ke které je na hradû
pﬁipraven doprovodn˘ program.
• S ﬁeditelem Státního oblastního archivu v Praze je po schÛzce dohodnut postup pro získání kopií
ãásti archiválií, které jsou v˘znamné pro hrad Kﬁivoklát. Kopie
archiválií by mûly tvoﬁit základ budoucího novodobého archivu hradu.
• Probíhají úpravy prostoru pokladny vstupenek, místnosti prÛvodcÛ,
toalet.
• Dal‰í pﬁívaly snûhu o prvním bﬁez-

•

•
•
•
•

novém víkendu dávají tu‰it, Ïe se
zima stále nevzdává.
Ke správû hradu patﬁí rovnûÏ HamouzÛv statek ve Zbeãnû, kde se
konala schÛzka k leto‰ním opravám. Nejzajímavûj‰í pro náv‰tûvníky bude asi stavba kachlov˘ch
kamen.
Postup stavby a dal‰í aktivity bude
moÏno sledovat na webov˘ch
stránkách statku.
HamouzÛv statek získal celkovou
studii na celkové vyuÏití a etapizaci obnovy.
Hrad Kﬁivoklát si zaregistroval
prestiÏní evropskou doménu.
18. bﬁezna probûhlo velké hasiãské
cviãení „PoÏár purkrabství“ za
úãasti nûkolika hasiãsk˘ch sborÛ.
– luf –

ZE SPRÁVY CHKO K¤IVOKLÁTSKO
PROGRAM PÉâE O KRAJINU V ROCE 2006
Tento dotaãní titul je vyhla‰ován
Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí
âR kaÏdoroãnû jiÏ nûkolik let. Jeho
hlavním posláním je postupné naplÀování a realizace opatﬁení, která
povedou k udrÏení a zvy‰ování biologické rozmanitosti a takovému
uspoﬁádání funkãního vyuÏití úze-

mûtu podpory na základû smlouvy
s obcí, právnickou ãi fyzickou osobou. UvolÀování finanãních prostﬁedkÛ podle smlouvy lze jen
v pﬁípadû, pokud nelze ãerpat na
tyto ãinnosti z dotaãních prostﬁedkÛ Ministerstva zemûdûlství âR,
Ministerstva pro místní rozvoj âR

mí, které zaji‰Èuje ochranu pﬁírodních a kulturních hodnot krajiny.
Pro území CHKO Kﬁivoklátsko
platí podprogram péãe o zvlá‰tû
chránûné ãásti pﬁírody a ptaãí oblasti. Pﬁíjemce finanãních prostﬁedkÛ na realizaci PPK 2006 je
Správa CHKO Kﬁivoklátsko. Ta
mÛÏe zabezpeãit provedení pﬁed-

a nebo z evropsk˘ch fondÛ.
Mezi pﬁedmût podpory jsou zaﬁazeny opatﬁení ve zvlá‰tû chránûn˘ch
územích (NPR, PR, PP) jako je napﬁ. vyhotovení plánu péãe, geodetické zamûﬁení území, obnova pruhového znaãení, zpracování odborn˘ch podkladÛ, v˘roba a instalace
informaãních tabulí, údrÏba a opra-

vy turisticky znaãen˘ch cest, provádûní prací nezbytn˘ch k bezpeãnému ponechání dﬁeva urãeného
k zetlení, atd.
Mezi dal‰í opatﬁení, která jsou
proveditelná na vût‰inû území
CHKO Kﬁivoklátsko patﬁí zejména
v˘sadba soliterních dﬁevin, v˘sadba liniové a skupinové zelenû, tvorba biologick˘ch protierozních opatﬁení (vsakovací pásy, prÛlehy, liniové travní porosty), provádûní tradiãních hospodáﬁsk˘ch ãinností na
zemûdûlské pÛdû a rybnících (extenzivní pastva, kosení vãetnû odvozu, likvidace neÏádoucích nárostÛ kﬁovin a dﬁevin) a to zejména na
pozemcích z hlediska ochrany pﬁírody a krajiny cenn˘ch.
V lesních porostech a ve volné
krajinû lze uplatnit opatﬁení na provádûní zásahÛ smûﬁujících k úpravû
druhové nebo prostorové skladby
lesa smûrem k pﬁírodû blízkému stavu, vysazování stanovi‰tnû pÛvodních melioraãních a zpevÀujících
dﬁevin nad minimální podíl dle LHP
a LHO, pouÏívání ‰etrn˘ch technologií v lesích, zaji‰tûní péãe o památné a dal‰í v˘znamné stromy,
podporu populací ohroÏen˘ch Ïivoãi‰n˘ch a rostlinn˘ch druhÛ a spoleãenstev, budování zaﬁízení a objektÛ neinvestiãního charakteru
slouÏících k úpravû vodního reÏimu,
údrÏbu geologick˘ch profilÛ, obnovu a údrÏbu extenzivních ovocn˘ch
sadÛ tradiãních a krajov˘ch odrÛd
ovoce.
J. J.

Lubo‰ Vokoun pﬁedvádí, jak asi budou vypadat budoucí obnovené sochy.
Foto Ludûk Frencl

KARNEVAL V SOKOLOVNù
V sobotu 18. února bylo moÏné
vidût na Kﬁivoklátû spoustu roztodivn˘ch postav. Princezny v pﬁekrásn˘ch ‰atech, rytíﬁi a princové
v plné zbroji, víly i rÛzná zvíﬁátka,
v‰ichni pospíchali do vyzdobeného sálu místní sokolovny. Probíhal
zde jiÏ tradiãní dûtsk˘ karneval poﬁádan˘ Mateﬁskou ‰kolou Kﬁivoklát, za finanãního pﬁispûní LesÛ

âR a OÚ Kﬁivoklát. K tanci vyhrával oblíben˘ DJ Jiﬁí Ladra, kter˘ mûl pro dûti pﬁipravené i rÛzné
soutûÏe. Dvû hodiny veselého dovádûní, soutûÏení a tance se snad
v‰em líbilo. S dobrou náladou jsme
se rozcházeli domÛ. Tak zase za
rok nashledanou!
Jaroslava Vimrová,
M· Kﬁivoklát

Karnevalové masky se dûtem (nebo jejich rodiãÛm?) opravdu povedly a dûti si uÏily spoustu
legrace.
Foto Jaroslava Vimrová
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OBECNÍ KNIHOVNA
MIROSLAV BUBERLE: KANTO¤INA – TùÎKÁ D¤INA
V podtitulku je napsáno, Ïe je to
kniha plná srandy o váÏn˘ch problémech souãasného kantora. Máme zapÛjãeno z v˘mûnného fondu
z Rakovníka. Tak
jsem se do ní hned dala, abych se taky pobavila. Taky se hned
z obalu dovíte, Ïe vypravûãem a zároveÀ
hlavním hrdinou je
ãtyﬁicetilet˘ uãitel základní ‰koly a Ïe kniha vtipnû a s nadhledem líãí trable a peripetie dne‰ního kantora a jeho rodiny. Tak
ta jeho rodina je pubertální dcerka, která
sv˘m tatíãkem mává,
pﬁesnû jak to asi odkoukala od jeho v práci daleko úspû‰nûj‰í
(alespoÀ co se v˘platní pásky t˘ãe) manÏelky. A tu navíc
podezﬁívá z nevûry. Jak se to s tou
nevûrou má, není docela jasné, spí‰
se pak na odvetu vzmÛÏe deptan˘
manÏel, neboÈ se na ãas dostane díky svému ‰vagrovi do soukolí filmaﬁského. Ale to v‰echno se v rÛzn˘ch obmûnách objevuje v leckteré
literatuﬁe, mnohá feministická du‰iãka by mûla jásat, jak to ten chlap
koneãnû jednou doma schytává. Se
mnou spí‰ zamávalo, jak líãí on své
kolegynû ve sborovnû. A Ïe jich tam

PTAâÍ CH¤IPKA – PANIKA NENÍ NA MÍSTù,
ALE P¤IPRAVENI B¯T MUSÍME!
Dne 8. bﬁezna jsem se s dal‰ími starosty zúãastnila instruktáÏního ‰kolení Krajské veterinární správy
a MZe Rakovník ke sãítání drÛbeÏe
a provádûní dal‰ích nezbytn˘ch opatﬁení v pﬁípadû vyhlá‰ení ohniska ptaãí chﬁipky v na‰em regionu. Starostové dostali písemné podklady s informacemi, které jsou pro v‰echny
zájemce k nahlédnutí na obecním
úﬁadû. Dal‰í a aktuální informace je
moÏno nalézt na internetu na adrese
www.svscr.cz nebo www.ptacichripka.cz. MVDr. Klime‰ informoval pﬁítomné o nejtypiãtûj‰ích pﬁíznacích chﬁipky u drÛbeÏe. U divoké-

laboratoﬁi v Anglii v Baybridge, coÏ
trvá dal‰í 1 – 2 dny. BûÏné jednotlivé úhyny ptactva mají likvidovat
chovatelé dle doporuãení veterináﬁÛ
tak, jako dosud – zakopáním na vlastním pozemku, nebo spálením v kotli na pevná paliva. Bylo rozhodnuto,
Ïe veterinární sluÏba vyjíÏdí povinnû k úhynu vodního ptáka (labuÈ,
kachna, husa, volavka, kormorán)
a k hromadn˘m úhynÛm drÛbeÏe nad
5 kusÛ v jednom chovu.
Zcela jiná situace by nastala pﬁi
epidemii, kdy by bylo nutno okamÏitû zabezpeãit ohnisko nákazy.
Po vznesení podezﬁení na nákazu by

muselo b˘t, neboÈ se jedná o ‰kolu
mûstskou, tedy zﬁejmû dost velkou.
Ostatnû, tu je ukázka: „Jako kaÏd˘
v‰ední den jsem sedûl ve sborovnû.
Stereotyp. Nuda.
Babinec. Baumruková s Vrbovou se
rozpl˘valy
nad
svetﬁíky z nûjakého katalogu, do
kter˘ch by se zaruãenû nedostaly,
vypasená matróna
BroÏková si rtûnkou pﬁejíÏdûla své
masivní rty. A ﬁeditelka, ‰edesátiletá sleãna Pereãiãová, to je opravdu
kravka k pohledání. KdyÏ uÏ jsem se
zmínil o tom na‰em
stádeãku,
jsem tu jedin˘ b˘k.
BohuÏel ne plemenn˘. Ono by taky
nebylo s k˘m plemenit. Vlastnû bylo, promiÀ Pavlínko. To je na‰e sedmadvacetileté blonìaté, vûãnû se
usmívající sluníãko.“ Chudáci dûti
na té ‰kole. Ostatnû oni si to Ïáãkové tak nebrali a panu uãiteli pûknû
zatápûli. ¤eknete si, bodejÈ by se nena‰tvala, vÏdyÈ ona je taky ta stará
na ‰kole, kde uãí. Nepoãítala jsem
vûkov˘ prÛmûr na na‰í ‰kole, ale o to
snad ani nejde. On autor zmínûného pﬁíbûhu ani neposuzuje uãitelské

kvality sv˘ch kolegyÀ, jen je posuzuje podle toho, jak vypadají. Jen
doufám, Ïe rodiãe ÏákÛ, kteﬁí k nám
chodí, jsou pﬁi hodnocení kvalit uãitelÛ trochu objektivnûj‰í. A proã
jsem si vybrala zrovna tuto knihu,
je jistû alespoÀ nûkter˘m jasné. NeboÈ v bﬁeznu se pﬁipomínalo narození J. A. Komenského, uãitele národÛ, na‰eho velkého vzoru a tudíÏ
se i slavil Den uãitelÛ. Dokonce nûkteﬁí z nás obãas dostali i kytku. Z kalendáﬁÛ to sice vymizelo, leã z pamûti nikoliv, a i ÏáãkÛm je tento pán
na nástûnkách pﬁipomínán, alespoÀ
na na‰í ‰kole. Jinak ÏákÛm na v‰ech
typech ‰kol pﬁeji hlavnû dobré uãitele, aÈ uÏ jsou to muÏi nebo Ïeny,
mladí nebo staﬁí. Ale abych se vrátila k hrdinovi na‰eho pﬁíbûhu. Jestlipak ve ‰kolství skonãil? No, uvaÏoval o tom, ale pro jistotu konec
zÛstal otevﬁen˘.
PÛjãte si, pﬁeãtûte si, posuìte. Autorem knihy Kantoﬁina to je dﬁina je
Miroslav Buberle.
V bﬁeznu vzpomínal cel˘ svût také na Tibet. Pokud byste se i vy chtûli dovûdût o této zemi nûco víc, pﬁeãtûte si tﬁeba Dûjiny Tibetu, Cestu
do Lhasy (1844-1846), od Heinricha Harrera, myslím, Ïe nedávno
zemﬁelého rakouského horolezce
a cestovatele, Útûk do Tibetu a Návrat do Tibetu a od Aleca Le Sueura Hoteliérem na stﬁe‰e svûta.
–gh–

IVS BUDY V B¤EZNU 2006
Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko
Budy, Kﬁivoklátsko o.p.s. pro Vás
pﬁipravilo na mûsíc bﬁezen kouzelnou v˘stavu mladé, nadûjné kreslíﬁky z Ry‰ína Andrey Jiráskové „Divoká zvíﬁata na Kﬁivoklátsku“.
Dvacetiletá absolventka Ekonomického lycea Masarykovy obchodní akademie v Rakovníku nyní
uãí v Základní ‰kole na Kﬁivoklátû
v˘tvarnou v˘chovu, angliãtinu, pracovní ãinnost a domácnost.
V˘stava je doplnûna pracemi dûtí, které sleãna Jirásková vyuãuje.
D˘chá z nich radost.
Byla by veliká ‰koda, abyste tuto
hezkou v˘stavu nevidûli. Informaãní stﬁedisko je otevﬁeno od pondûlí
do pátku, od 9,00 do 15,00 hodin.
Pﬁi té pﬁíleÏitosti náv‰tûvy v˘stavy si mÛÏete také prohlédnout Ekoknihovnu, která vznikla za finanãní
podpory Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje na sklonku roku 2005.
Bude slouÏit hlavnû studentÛm, kteﬁí jistû ocení knihy z oboru ekologie
a Ïivotního prostﬁedí, pﬁírodovûdy
aj. ke sv˘m ‰kolním projektÛm.
Kromû vyuÏití internetu probíhá
v IVS aÏ do 31. kvûtna 2006 „Jarní

bazar Albatrosu“. Jedineãná pﬁíleÏitost zakoupit kníÏky za v˘hodné
ceny pro doplnûní Va‰í domácí knihovniãky. Nechybí Vám v ní „Hlavní mûsta Evropy“ (70 Kã), „Kouzelná vûda“ (50 Kã), „275 populárních omylÛ o rostlinách a zvíﬁatech“
(50 Kã) ãi pro dûti, které mají doma
pejska, koãiãku nebo malého opeﬁence „Hrajeme si se zvíﬁaty“

(30 Kã). Tato nabídka platí do vyprodání zásob!
Na duben pﬁipravujeme od 1.4. do
30.4.2006 v˘stavu „âeská krajina
v obrazech“ akademické malíﬁky
Marie Mrkviãkové a Marie Luisy
Hlobilové.
Tû‰ím se na Va‰i náv‰tûvu.
J. Pro‰ková,
ﬁeditelka o.p.s. Kﬁivoklátsko

HASIâI SE ·KOLILI V LUDMILE
Mezi nejvíce ohroÏené ptaãí chﬁipkou patﬁí také vodní ptactvo. Napﬁíklad i tito kormoráni.
Foto Petr HÛla

ho ptactva nejsou pﬁíznaky témûﬁ
Ïádné – pták letí a padne mrtev.U domácích chovÛ lze pozorovat u drÛbeÏe apatii, ‰patn˘ pﬁíjem potravy,
tûÏké d˘chání a v˘tok z oãí. Typick˘m pﬁíznakem je otok lalÛãku a hﬁebínku a jejich promodrání. RovnûÏ
typické jsou krváceniny na vnitﬁní
stranû bûhákÛ. K pﬁenosu na ãlovûka mÛÏe dojít velmi v˘jimeãnû sekrety sliznic, prÛjmy nebo pﬁím˘m
stykem s drÛbeÏí. Ze strany veterinární správy nebyla v souãasné dobû v malochovech stanovena Ïádná
opatﬁení. Doporuãení pro malochovatele jsou následující: napájení i krmení drÛbeÏe provádût uvnitﬁ tak,
aby k potravû nemohlo volnû Ïijící
ptactvo. Z hlediska ochrany osob pﬁi
styku s drÛbeÏí pak dodrÏovat bûÏná
hygienická opatﬁení. V na‰í republice je jediná referenãní laboratoﬁ
v Praze. V˘sledky vy‰etﬁení jsou
k dispozici nejdﬁíve za 4 – 5 dnÛ.
V pﬁípadû pozitivního nálezu je provedeno je‰tû ovûﬁení ve srovnávací

byla v 1. ochranném pásmu vyhlá‰ena mimoﬁádná veterinární opatﬁení. V okruhu 3 km od ohniska nákazy by do‰lo preventivnû k usmrcení ve‰keré drÛbeÏe a ostatních ptákÛ. V okruhu 10 km by probíhala
pﬁísná karanténní opatﬁení. Stát potom dle zákona o veterinární péãi
vyplatí drobn˘m chovatelÛm náhradu za zlikvidovanou drÛbeÏ
i ostatní ptáky a vejce. Náhrada by
v‰ak byla uhrazena pouze za drÛbeÏ, která bude uvedena (nahlá‰ena
na OÚ) na sãítacích seznamech.
Co dodat na závûr? To, co je uvedeno v titulku ãlánku. Panika není
v Ïádném pﬁípadû na místû, ale dodrÏování urãit˘ch preventivních hygienick˘ch opatﬁení je vhodné. V pﬁípadû nejasností ãi dotazÛ se nerozpakujte zatelefonovat na obecní úﬁad,
spoleãnû s veterinární sluÏbou najdeme ﬁe‰ení v‰ech situací.

ROZTOKY (paf). HZS Rakovník poﬁádá kaÏdoroãnû ‰kolení velitelÛ, velitelÛ druÏstev a strojníkÛ
sborÛ dobrovoln˘ch hasiãÛ okresu.
·kolení b˘vala v roztocké Ludmile,
po povodni v roce 2002 se ‰kolení

odehrávala ve ·lovicích, aby se opût
vrátila do Ludmily. Velitelé a velitelé druÏstev mûli dvoudenní ‰kolení 10. a 11. bﬁezna, strojníci o t˘den
pozdûji. Souãástí ‰kolení velitelÛ
druÏstev byl v leto‰ním roce i le-

Pavla HÛlová
Václav Richtr z Mûsteãka pﬁi v˘kladu základÛ lezeckého v˘cviku.

Foto Pavel Friebert

zeck˘ v˘cvik, kter˘ vedl jeden z nejpovolanûj‰ích profesionálních hasiãÛ v této oblasti v na‰í republice
Václav Richtr z Mûsteãka. Praktická ãást v˘cviku se odehrála na pﬁehradû Klíãava.

Jiﬁí Friebert slaÀuje z Klíãavské pﬁehrady.
Foto Pavel Friebert
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (V)
HRAD T¯¤OV
Zhruba 15 km jihozápadnû od
Kﬁivoklátu se tyãí na strmém svahu
nad ﬁekou Berounkou zﬁícenina gotického hradu T˘ﬁova. Kdy byl hrad
zaloÏen, nevíme, ale jisté je, Ïe patﬁí k nejstar‰ím ãesk˘m hradÛm.
Snad byl postaven na poãátku
13. století králem Václavem I.
První historicky doloÏená zpráva o nûm je z 20. záﬁí 1249. Tehdy tu král Václav I. zajal svého odbojného syna Pﬁemysla Otakara II.
a jeho druÏinu, kter˘ pﬁi‰el Ïádat
otce o milost. Dal‰í zpráva je ze
16. 11. 1250, kdy tu praÏsk˘ dûkan
Vít pasoval na králÛv rozkaz velízského vladaﬁe Nedvûda na rytíﬁe. V lednu 1252 byl na T˘ﬁovû datován králÛv list litomûﬁickému
kostelu. KdyÏ se roku 1307 zmocnil kﬁivoklátského panství Vilém
Zajíc z Valdeka, opanoval téÏ pevn˘ hrad T˘ﬁov. V posledních mûsících roku 1315 a na poãátku roku 1316 tu vûznil zemského správce Jindﬁicha z Lipé, kter˘ se vzepﬁel králi Janovi Lucemburskému.
Po Valdekovû smrti roku 1319 byl
T˘ﬁov spolu s Kﬁivoklátem vrácen
korunû, ale Jan Lucembursk˘ ho
postoupil Oldﬁichu Pluhovi z Rab‰tejna jako zástavu. Znovu byl hrad
vykoupen Karlem IV., ale uÏ roku

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
Na zaãátku postní doby je úkon v celém církevním roce ojedinûl˘. Znaãíme si ãelo popelem se slovy: ,,Pomni, ãlovûãe, Ïe prach jsi a
v prach se obrátí‰?“ Tento úkon doprovází v˘zva: ,,ZmûÀte své sm˘‰lení a uvûﬁte evangeliu!“
Co znaãí popel, to je nám srozumitelné – je to
symbol pomíjivosti vûcí kolem nás, symbol pomíjivosti i nás sam˘ch. Ale co znaãí v˘zva ke
zmûnû sm˘‰lení, k obrácení, k pokání? Kam a
proã se máme obracet, proã se máme stále napravovat – to uÏ tak srozumitelné není. Kdybychom byli národ námoﬁníkÛ, vûdûli bychom víc
o boãních proudech a vûtrn˘ch poryvech, které
svádûjí ze správného smûru. Kdybychom byli piloti, mûli bychom v krvi potﬁebu stálého korigování letu. Ale my jsme suchozemci a nás na cestách vedou silnice a kolejnice. K obãasné kontrole, zda jdeme Ïivotem správn˘m
smûrem, ke korektuﬁe na‰eho Ïivotního zamûﬁení nás musí nûco pﬁimût.
V okruhu církevního roku je takov˘m impulsem znamení popela. V následující postní dobû máme provést korekturu, nápravu svého sm˘‰lení, mluvení, jednání – máme novû a lépe zamûﬁit svÛj Ïivot správn˘m smûrem. Aby
se nám to daﬁilo, musíme mít správnou motivaci a kaÏdé ráno si pﬁipomenout: oã chci dnes usilovat a proã. Aby se nám to zdaﬁilo, vyuÏívejme na
pomoc v‰ech duchovních zdrojÛ síly. Aby na‰e svatopostní úsilí o obrácení bylo úspû‰né, nesmí to b˘t bolavá dﬁina, bﬁemeno Ïivota, ale úsilí radostné. PusÈme se chutû do díla, které nás uchrání Ïivotních zbloudûní a
ztroskotání. Uãme se, jak zmûnit své sm˘‰lení a hloubûji uvûﬁit evangeliu.
JP

1422 císaﬁem Zikmundem opût zastaven, tentokrát Ale‰i Holickému
ze ·ternberka. V majetku Holick˘ch byl T˘ﬁov do roku 1454, kdy
bylo celé Kﬁivoklátsko vãetnû T˘ﬁova vráceno králi Ladislavovi.
Ale uÏ roku 1460 drÏel T˘ﬁov Jo‰t
z Ensidle, nûmeck˘ sekretáﬁ krále
Jiﬁího z Podûbrad. Jeho potomci
vlastnili hrad a deset obcí do roku
1577, kdy v‰e Jiﬁí z Ensidle prodal
za 12.500 kop gro‰Û Janu star‰ímu
z Lobkovic. Ten se v‰ak o hrad pﬁíli‰ nestaral. T˘ﬁov pustl a promûnil se ve zﬁíceninu. Tu spolu s poddan˘mi vesnicemi a dvory vymûnil Lobkovicovi císaﬁ Rudolf II. za
mûsteãko KoÏlany. Vedla ho k tomu snaha zcelit kﬁivoklátské pan-
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ství a roz‰íﬁit honitbu. Tak se dostal pust˘ hrad T˘ﬁov opût ke Kﬁivoklátu, s nímÏ byl potom v roce
1685 prodán Vald‰tejnÛm, od
nichÏ pﬁe‰el roku 1756 do rukou
FürstenberkÛ.
Hrad T˘ﬁov, postaven˘ podle vzoru francouzsk˘ch kastelÛ, byl jedineãnou pevností nejen v âechách,
ale i ve stﬁední Evropû. Na rozdíl od
ostatních tehdej‰ích hradÛ byl schopen aktivní obrany kﬁíÏov˘m ostﬁelováním nepﬁítele v pﬁedpolí. Také
proti nenadálému pﬁepadení byl T˘ﬁov dobﬁe zabezpeãen: jednak pﬁirozen˘mi pﬁíkr˘mi stránûmi, jednak

na jiÏní stranû hlubok˘m údolím,
kter˘m protéká Oupoﬁsk˘ potok, a
v neposlední ﬁadû i padacím mostem pﬁes such˘ pﬁíkop na severov˘chodû. V dobách svého nejvût‰ího
rozkvûtu sestával hrad z devíti
okrouhl˘ch vûÏí, hranolové ba‰ty,
ãtyﬁboké vûÏovité budovy paláce a
hospodáﬁsk˘ch budov v pﬁedhradí.
Dnes uÏ je z kdysi mohutného hradního komplexu ruina, která je pﬁístupná po znaãené stezce od skryjského mostu.

aneb expedice za tajemn˘mi vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní
i jin˘m. Opravdu na tom nic není
a cenovû to také není pﬁíli‰ nároãné,
tﬁeba ve srovnáním s obloÏen˘mi
chlebíãky.“ A já jen dodávám, proã
nevyuÏít momentálního zlevnûní
kuﬁecího masa a ná‰ recept si nevyzkou‰et, a dejte nám vûdût, jak vám
chutnalo. Akorát vás chci pﬁed jedním úskalím pﬁeci jen varovat, to
kdyby se vám náhodou udûlaly
„boule za u‰ima“, tak jako mnû, tak
nemûjte strach, není to z kuﬁecího
masa infikovaného ptaãí chﬁipkou,
ale na vinû je excelentní chuÈ této
dobroty, kterou jsem si ihned zapsal

ZdeÀka Pelesná
Anna Breníková
Karel Z˘ka
Marie Poﬁízová
Jaroslav Stanûk
Emauel Hamrle
Marie ·ímová
Yveta Mikolá‰ová
BoÏena âermáková
Bohumil Souãek

8. 2.
9. 2.
13. 2.
14. 2.
16. 2.
20. 2.
21. 2.
25. 2.
28. 2.
28. 2.

50 let
80 let
50 let
79 let
74 let
65 let
80 let
50 let
75 let
78 let

Zveﬁejnûné informace nejsou v rozporu se
znûním zákona o matrikách, neboÈ byly získány z alternativních zdrojÛ. Pokud si nûkteﬁí obãané nepﬁejí b˘t v této rubrice zveﬁejÀováni,
nechÈ laskavû o této skuteãností vyrozumí redakci Kﬁivoklátsk˘ch novin. Dûkujeme.
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Text Tomá‰ Bednaﬁík
Foto Sláva Vaic

DOBROT Y Z BABIČČINY KUCHAŘKY
Moje milé ãtenáﬁky, jistû netrpûlivû ãekáte, kam zamíﬁily moje kroky pﬁi první v˘pravû za dobrotami
kﬁivoklátsk˘ch hospodynûk. ProtoÏe ‰lo o první expedici, tudíÏ teritorium je‰tû neprobádané, musel jsem
zvolit nûkterou z Vás, o které jsem
vûdûl skoro jistû, Ïe se mnou nevyrazí dveﬁe. S tímto vûdomím a vyzbrojen znalostí, Ïe moje první
„obûÈ“ je vyhlá‰ená znamenitá kuchaﬁka, která v kulináﬁském umûní
zastupuje je‰tû tak zvanou „starou
‰kolu“, jsem zvedl telefon a poprosil mojí letitou kamarádku Maru‰ku
Friebertovou o odtajnûní
nûãeho osvûdãeného na
zub. Po jejím chvilkovém
‰oku a zdráhání, se mnû
dostalo slibu, aÈ se tedy
stavím, Ïe mi nûco pﬁipraví. „Já to vûdûl, Ïe mû
v tom, holka, nenechá‰“,
prohnalo se mi s úlevou
hlavou, kdyÏ jsem pokládal telefonní sluchátko.
Za dva dny na to, jiÏ vybaven fotoaparátem, jsem
zaklepal na dveﬁe jejího
nového byteãku a byl jako vÏdy mile pﬁivítám.
„Tak co sis pro nás, mlsouny, pﬁipravila“, ptám
se zvûdavû. „Dlouho jsem
pﬁem˘‰lela, a pak jsem si
vzpomnûla, Ïe pﬁi kaÏdé
na‰í rodinné oslavû nesmí
chybût kuﬁecí aspikov˘
dort. ProtoÏe s ním vÏdycky slavím úspûch, myslím, Ïe by mohl chutnat
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2. díl
do babiããina památeãného receptového se‰itu. Myslím, Ïe mohu i va‰ím jménem vzkázat na Amalín:
„Maru‰ko, je‰tû jednou moc díky,
a vûﬁím, Ïe jsem na v˘zvûdách u tebe nebyl naposled.“
KU¤ECÍ DORT V ASPIKU
40 dkg kuﬁecího vaﬁeného masa,
10 dkg sterilovan˘ch kapií, 5 nakládan˘ch okurek, malá plechovka
naloÏen˘ch ÏampiónÛ, pepﬁ, sÛl,
1 dcl octa, 3 lÏiãky cukru, bobkov˘
list, nové koﬁení, cel˘ pepﬁ, 1 sáãek
Ïelatiny na tlaãenku, ãerstvá okurka, rajãe, 2 vaﬁená vejce, s˘r hermelín.
Vaﬁené maso nakrájíme na malé
kousky, pﬁidáme nadrobno pokrájené sterilované kapie a okurky, na
pÛlky nakrájené Ïampióny. V‰e
dobﬁe promícháme, podle chuti osolíme a opepﬁíme a necháme asi 1 hodinu odleÏet. Pak smûs nasypeme do
pﬁipravené dortové nebo jiné formy.
Do 1/2 litru vody dáme ocet s cukrem a koﬁením, pﬁidáme nabobtnalou Ïelatinu a necháme nálev pﬁejít varem. Necháme zchladnout a zalijeme jím hotovou smûs a dáme na
24 hodin do ledniãky ztuhnout.
Druh˘ den hotov˘ dort ozdobíme
ãerstv˘mi na koleãka nakrájen˘mi
okurkami, rajãaty, ãtvrtkami vaﬁen˘ch vajec a s˘rem. Fantazii pﬁi zdobení se pr˘ meze nekladou. Podáváme s ãerstv˘m peãivem.
Foto a text Milan Bednaﬁík

S BOLESTÍ V SRDCI VZPOMÍNÁME
Josef Franc
+ 20. 2.
DD Nové Stra‰ecí
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Legendární pohádka „Mrazík“ v nekonvenãním podání Kﬁivoklátsk˘ch, byla odmûnûna zaslouÏen˘m potleskem.
Foto Milan Bednaﬁík

Záchranáﬁské plavidlo pobﬁeÏní hlídky pﬁedvedlo na Rakovnickém potoce ukázku záchrany tonoucího rybáﬁe.
Foto Milan Bednaﬁík

Pﬁi náv‰tûvû hasiãské zbrojnice dûti naslouchaly pozornû v˘kladu Vladimíra Fuksy, velitele
kﬁivoklátsk˘ch hasiãÛ.
Foto Pavel Friebert

Na pﬁelomu února a bﬁezna zamûstnanci hradu a OÚ prokáceli stráÀ mezi hradem a Hradní
ulicí.
Foto Pavel Friebert

Ledy na ﬁece Berounce ve Zbeãnû dosahovaly úctyhodné tlou‰Èky kolem 50 cm. Fotografie byla poﬁízena ve Zbeãnû 18. února.
Foto Pavel Friebert

Jedna ze zastávek masopustního prÛvodu s vystoupením tûch nejmen‰ích – dûtí z mateﬁsk˘ch
a základních ‰kol regionu.
Foto Milan Bednaﬁík

V sobotu 18. bﬁezna probûhlo cviãení hasiãského záchranného sboru. Taktického cviãení, kdy údajnû hoﬁelo v prostoru pÛrkrabství hradu Kﬁivoklátu, se zúãastnily jednotky z Rakovníka, Kﬁivoklátu, Roztok a Permonu. Úplnou reportáÏ z tohoto cviãení pﬁineseme v pﬁí‰tím ãísle KN.
Foto Milan Bednaﬁík

OSUDY K¤IVOKLÁTSKÉHO PIVOVARU – I
Kﬁivoklátsk˘ pivovar patﬁil k nejstar‰ím pivovarÛm v âechách. Jeho
vznik je kladen do roku 1517, ale archeologick˘ v˘zkum, kter˘ byl na
hradû provádûn v 70. a 80. letech
20. století prokázal, Ïe zde byl v provozu daleko dﬁíve – jiÏ na pﬁelomu
14. a 15. století.
První dochovaná písemná zmínka o pivovaru pochází z roku 1547,
kdy král Ferdinand I. pﬁikázal dáti
hradnímu hejtmanovi 150 kop na
nákup p‰enice pro slad. Dal‰í zmínka je z roku 1560, kdy král vyt˘kal
svému synovi arcikníÏeti Ferdinandovi, Ïe se na Kﬁivoklátû ‰patnû hospodaﬁí, z pivovaru, Ïe je roãní uÏitek jen 500 tolarÛ – a to je málo. Naﬁizuje, aby se pﬁedev‰ím dbalo, „aby
krãmáﬁi cizí piva nekupovali a dÛ-

chodu nepo‰kozovali.“ V té dobû se
v pivovaru vaﬁilo 7 varÛ piva jeãného a 11 varÛ piva bílého.
Provoz hradního pivovaru byl
kromû stál˘ch sladovníkÛ zaji‰Èován s pomocí poddan˘ch. Ti mûli
zapsány povinnosti v tzv. robotn˘ch
manstvích. Napﬁ. u obce Mûsteãko
je zapsána povinnost: „Ti z rok do
roka dﬁevo pro pivovar vozí, kdyÏ
rozkaz jim dán.“ Ves Roztoky má
v knize mansk˘ch povinností uvedeno: „Jsou tu dva hlásní a jeden
dobﬁe osedl˘, kter˘ má pﬁed sladovnu k hvozdûní dﬁeva voziti. Je‰tû
jsou dva pivovarníci, ti mají piva na
hradû vaﬁiti, kdyÏ páni poruãí. U vísky Míãe je zapsáno: „Víska … z ní
mûl by beãváﬁ kádí, sudy, dÏbery
a jiné vûci pobíjeti.“
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Bﬁezen a taková zima. UÏ se na to také nemohu dívat.
Foto Pavel Friebert

Tomá‰ Bednaﬁík

Jedno z nejstar‰ích vyobrazení hradu Kﬁivoklátu pﬁed poÏárem roku 1643.
Foto archiv autora

V roce 1597 postihla kﬁivoklátsk˘
pivovar velká pohroma. „O Hromnicích, kdyÏ mládci pivo bílé odspílali a ve spilce oheÀ udûlali, prohoﬁela pÛda. Hlásn˘ na hradû ucítil
kouﬁ, obcházel hrad s písaﬁem, a tu
jiÏ ze spilky, na které byl krov pobit˘ ‰indelem na zpÛsob vûÏe, vy‰el
oheÀ a pﬁeskoãil na pivovar. Vyhoﬁela s ním i velká svûtnice a chytly

císaﬁské pokoje. Za pomoci Rakovnick˘ch se posádce hradu podaﬁilo
oheÀ zdolat.“
Pivovar byl znaãnû po‰kozen také za tﬁicetileté války. V roce 1651
potﬁeboval velké opravy a nové
sklady na 2 tisíce strychÛ obilí.
V roce 1652 byl proto zﬁízen pivovar nov˘ na 15 sudÛ ãtyﬁvûderních
varu. Roãnû se vaﬁilo 54 várek a str-

Ïilo se 451 zlat˘ch za pivo, 87 zlat˘ch za svaﬁené patoky, 18 zlat˘ch
za kvasnice a za 16 vepﬁÛ vykrmen˘ch v˘palky 91 zlat˘ch. V té dobû z pivovaru bralo pivo 13 krãem.
Chmel se pûstoval pod hradem
v Budech, kde se rodilo kolem 50
strychÛ, dále pﬁi dvoﬁe nezabudickém a hracholuském.
Zajímav˘ je soupis pivovarského
inventáﬁe z roku 1608, kde se uvádí zvlá‰È inventáﬁ z pivovaru postaveného v roce 1562 a dále inventáﬁ
ze star‰ího pivovaru. Z toho je vidût, Ïe nov˘ pivovar byl postaven
jiÏ v jin˘ch prostorách. Uvádí se varna s kotlem pivovarním a velk˘mi
kádûmi, spilka, beãvárna, kukla –
sklep, do nûhoÏ se v letní ãas pivo
spílá, studnice zámecká s kolem
a okovy, kÛlna vedle sladovny, zámecká obilnice, dvû komory na
chmel, ‰alanda, kde sládek bydlí,
hvozd, humna, sladovna a valeãky.
V roce 1735 bylo potﬁeba nové
pánve, kterou dodal mistr J. K. Hass.
Byla zhotovena z dobré uherské mûdi a stála 1.354 zlat˘ch. Mistr si je‰tû vymínil dvû vûdra piva a tﬁi zlaté
jako zpropitné pro tovary‰e.
(Pokraãování pﬁí‰tû)

