Roãník XII.

DUBEN 2006
V‰em kﬁivoklátsk˘m se na
vûdomost dává, Ïe v nedûlním
veãeru a noci, v dubnu, dne tﬁicátého, bude ãarodûjnice v obci upálena, tam jako vÏdy, s poãátkem za soumraku. Pozvání
na lidov˘ zvyk si pﬁeãtûte na
stranû 3.

KAM S NÍM?
Máme za sebou podle meteorologÛ nejstudenûj‰í bﬁezen za posledních dvû stû tﬁicet jedna let.
Je tady dal‰í mûsíc tohoto roku
– mûsíc duben a mne napadá otázka Kam s ním?
Nemám v‰ak na mysli kam se
zimním kabátem. Ten radûji nechám na vû‰áku pro pﬁípad, Ïe ho
budu je‰tû potﬁebovat.
Kam s ním? Otázka, která je názvem známého fejetonu Jana Nerudy anebo také vûta, která nedala spát na pﬁelomu roku mnoha rodiãÛm pubescentÛ devát˘ch tﬁíd.
V dobû, kdy tento ãlánek ãtete - jiÏ
mají v‰ichni vyﬁe‰eno a dal‰í otázka, která je trápí, zní: Jak to dopadne? Pokud nejste v obraze co,
tak pﬁijímací zkou‰ky, které je
v dubnu ãekají.
Rozhodnutí „kam s ním“ mají tedy snad ‰Èastnû za sebou a byÈ to
bylo rozhodnutí samotného pubescenta ãi rodiãÛ, pﬁejme jim, aby to
bylo rozhodnutí dobré.
PubescentÛm konãí doba bezstarostného dûtství a zaãíná doba
nezkrotitelného mládí. Doba, která je tûÏká nejen pro nû „nepochopené“, ale také pro rodiãe. Doba, která právû ty rodiãe zatûÏuje
nejen psychicky, ale pﬁedev‰ím finanãnû. Doba, které by si v‰ichni
mladí mûli váÏit, protoÏe na ní budou vÏdycky rádi vzpomínat. AÈ je
tedy ãeká jen to dobré.
–rok–

10 Kã
Pﬁedná‰kovou místnost v IVS
LâR zaplnil v páteãní podveãer
MUDr. Jiﬁí Pertl, kde témûﬁ 60
lidí s velk˘m zájmem naslouchalo o cestû, kterou podnikla
skupina nad‰encÛ, zlatokopÛ, do
daleké Afriky. Více se dozvíte
na stranû 4.

S M R T N Á N E D ù L E , P TÁ M S E J Á T E B E . . .
Kﬁivoklát‰tí hudci v nedûli 2. dubna zahajovali jiÏ tradiãní slavnost
Vítání jara spojenou s vyná‰ením
smrtky – Morany. A hned po nich
deklamovali ti nejmen‰í: „Zimo, zimo táhni pryã, nebo na tû vezmu
biã.“ To uÏ bychom asi nejradûji
v‰ichni bez rozdílu, neboÈ ta leto‰ní uÏ se nám zdá pﬁímo nekoneãná.
Ale den byl jak vymalovan˘, sluníãko hﬁálo, stále víc lidí se k prÛvodu pﬁidávalo. A Kﬁivoklátsk˘m
hudcÛm pod vedením Lady Razímové to zpívalo a mal˘m dûtem
z M· a Sedmikráskám pod vedením
Dá‰i Pavlíãkové taky. Dá‰a si pﬁedsevzala, Ïe vzkﬁísí nûkteré lidové
tradice a u masopustu a Vítání jara
se jí to beze zbytku podaﬁilo a lze si
jen pﬁát, aby jí nad‰ení pro vûc taky
do budoucna vydrÏelo a aby se jí ho
daﬁilo pﬁenést i na rodiãe a na dûti,
neboÈ bez nich by to prostû ne‰lo.
Od hasiãské zbrojnice se ‰lo na
hrad, kde uÏ byl pﬁipraven oheÀ na
opékání buﬁtÛ. Posilnûni jsme ‰li
k Hotelu S˘kora, kde opût úãastníci byli podarováni a pak uÏ k Rakovnickému potoku k lávce za
obecním úﬁadem. A vody v potoce
bylo plno, na rozdíl od minulého
roku, kdy byl potok je‰tû zamrzl˘
(to bylo 13. bﬁezna). A házely se
smrtky jedna za druhou, jedna nápaditûj‰í neÏ druhá, do prudce plynoucí vody, od tûch nejmen‰ích aÏ
po ty nejvût‰í za pokﬁiku: „He‰, he‰,

„Zimo, zimo táhni pryã, nebo na tû vezmu biã“, vyvolávala Dá‰a Pavlíãková se sv˘mi svûﬁenci na v‰echny strany.

he‰, a do vody bûÏ.“ A nûkteﬁí z nás
je‰tû ‰li pﬁátelsky posedût do Hotelu S˘kora, a kdyÏ se pak ‰lo do-

O K¤IVOKLÁTSKÉHO SLAVÍKA „BOJOVALO“ 35 SOUTùÎÍCÍCH
K¤IVOKLÁT (bed). Ve stﬁedu
29. bﬁezna probûhlo ve vestibulu Z·
Kﬁivoklát finálové kolo pûvecké
soutûÏe Kﬁivoklátsk˘ slavík 2006.
Ve ãtyﬁech kategoriích „bojovalo“
o vítûzství celkem 35 zpûvaãek
a zpûvákÛ – 21 jich bylo ze Z· Kﬁivoklát a 14 ze Z· Roztoky. Hudební doprovod zaji‰Èovaly uãitelky
Dagmar Pavlíãková (klávesy), Lada
Razímová (klávesy), Pavla Hlavso-

Aneta Masaroviãová. Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Dne 31. bﬁezna
probûhla v sokolovnû Valná hromada TJ Sokol Kﬁivoklát. V‰echno
podstatné se dozvíte, pﬁeãtete-li si ãlánek na stranû 6.

vá (kytara) a v jednom pﬁípadû i ‰kolník Pavel Procházka (klávesy). Nûkolik soutûÏících zvolilo vlastní kytarov˘ doprovod, jedna zpûvaãka
pouÏila tzv. half-playback.
V˘kony mal˘ch umûlcÛ hodnotila porota, kterou tvoﬁily starostka
obce Kﬁivoklát Pavla HÛlová (pﬁedsedkynû poroty), zástupkynû ﬁeditelky Z· Kﬁivoklát Hana Hrube‰ová a Olga ·tûpniãková, resp. Pavla
Hlavsová ze Z· Roztoky. Pﬁíjemn˘m odpolednem slovem provázela Tereza StaÀková.
V‰echny soutûÏící pﬁivítala nejprve ﬁeditelka ‰koly Marcela Kasíková a popﬁála jim hodnû úspûchÛ
a málo trémy. Finálové odpoledne
bylo rozdûleno do ãtyﬁ vûkov˘ch kategorií. V první kategorii (1. a 2. tﬁída) se pﬁedstavilo 10, ve druhé (3.
a 4. tﬁída) 11, ve tﬁetí (5. a 6. tﬁída)
4 a ve ãtvrté (7. aÏ 9. tﬁída) 10 soutûÏících. Vût‰inou se objevily „staré známé tváﬁe“, nováãkÛ bylo minimum. Na v˘konech nûkter˘ch
soutûÏících se nakonec pﬁece jen
projevila tréma a se sv˘m projevem
urãitû nebyli spokojeni. Nejmarkantnûji se to projevilo ve tﬁetí kategorii, kde nakonec porota neudûlila první místo, neboÈ ani jeden ze

Moudrá slova
Hlavní potíÏ Ïivota je v tom,
Ïe ãlovûk musí neustále volit mezi více moÏnostmi.
(Thomas Moore)

zpûvákÛ ji plnû nepﬁesvûdãil. Naopak velmi sympaticky pÛsobila vystoupení v‰ech tﬁí vítûzek – Mariky
Varju, Petry Bednaﬁíkové a Anety
Masaroviãové – které, dá se ﬁíci, ve
sv˘ch kategoriích zvítûzily pomûrnû suverénnû. (pokraãování str. 4)

Pozvání
Nejistû a pomalu zaznamenáváme
první záchvûvy jara. Po tak dlouhé
zimû, jaká byla letos, v‰ichni s úlevou
pﬁivítáme pﬁíjemnûj‰í teploty, probouzející se pﬁírodu a zpûv ptákÛ. Mûsíc duben patﬁí lesÛm a proto Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LâR
Kﬁivoklát zve v‰echny na vycházku
právû do lesa. Stejnû jako v loÀském
roce s námi pÛjde Ing. Miroslav Pecha, kter˘ procházku doprovodí odborn˘m v˘kladem. PÛjdeme z Kﬁivoklátu do Roztok, kde se k nám mohou
pﬁidat ostatní, pokraãujeme do pﬁírodní rezervace „Eremit“, stezkou
projdeme k muzeu Oty Pavla a pﬁes
Branov dojdeme k na‰emu cíli – k hájovnû Branovská vrata. Tam si odpoãineme, bude moÏno zakoupit si buﬁta na oh˘nek a malé obãerstvení. Na
zpáteãní cestu je zaji‰tûn odvoz autobusem. Kdo z vás chce proÏít sobotní den v pﬁírodû pﬁijìte:
29. dubna v 9.00 hodin k budovû
IVS LâR v Hradní ulici.
Pﬁedpokládáme, Ïe u trafiky v Roztokách budeme v 9.30 hod.
TáÀa Friebertová

mÛ, rozklenula se nad cel˘m údolím nádherná duha po pﬁedchozím
aprílovém de‰tíãku, to asi nám pﬁí-

Foto Lubo‰ Vokoun

roda tak chtûla oznámit, Ïe to s tím
jarem uÏ opravdu myslí váÏnû.
–gh–

TVO¤IVÉ ODPOLEDNE
Náv‰tûvy rodiãÛ v mateﬁské ‰kole mají dûti velmi rády. Nejradûji
ov‰em s rodiãi spoleãnû nûco vyrábûjí. Tentokrát jsme se rozhodli vyrobit veselé postaviãky z vaﬁeãek.
Vybrat vaﬁeãku správného tvaru
a vymyslet, jakou postavu z ní vytvoﬁit, nebyl pro nikoho lehk˘ úkol.
K dispozici mûly dûti rÛzné materiály - barevné papíry, látky, zbytky
vlny a kÛÏe, korálky, knoflíky, barvy a spoustu dal‰ích drobností.
U jednoho stoleãku vznikala zvíﬁátka – bílá koãiãka a s ní hnûd˘ pejsek s dlouh˘ma u‰ima. U druhého
stoleãku vyrÛstala pod rukama ‰ikovn˘ch maminek panenka taneã-

nice, kytiãka i vesel˘ ãertík. Maminky i dûti prokázaly, Ïe jsou velmi ‰ikovné a nápadité. Na v˘stavû
na schodi‰ti mateﬁské ‰koly se py‰nili kohoutci, ‰a‰kové, panenky i panáãci. KaÏd˘, kdo procházel kolem,
se obdivoval, v jaké zajímavé postavy se dokáÏí zmûnit obyãejné vaﬁeãky.
Jaroslava Vimrová
Zápis do Mateﬁské ‰koly
v Kﬁivoklátû na ‰kolní rok
2006 – 2007 probûhne
v budovû M· ve ãtvrtek 27. 4.
2006 od 10 hod. do 16 hod.

Pﬁi v˘robû vesel˘ch postaviãek z vaﬁeãek jsme zvûãnili paní Janu Rajskou. Foto J. Vimrová
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·KOLE JE PùTASEDMDESÁT

T¤IKRÁT „R“
To je titulek, jako bych si ho vypÛjãila z projektového vyuãování,
o kterém ostatnû bude je‰tû ﬁeã, ale
na jiném místû. Ale sedí, ne? Rajni‰, Rajni‰ová, Razímová (a ta za
svobodna byla taky od R). Budu ráda, aÏ to psaní o m˘ch spolupracovnících budu mít za sebou. Oni
tím kaÏdopádnû nejsou pﬁíli‰ nad‰eni. A já znovu opakuji, Ïe to nebyl nápad mÛj, ale redakãní rady.
Do hodin sv˘m kolegÛm nechodím,
já je vidím jen ve sborovnû a spûchající po chodbách. A taky je sly‰ím. Ladu Razímovou docela urãitû, kdyÏ si pﬁehrává ukázky, které
bude potﬁebovat na hodinu HV, nebo ji sly‰ím s dûtmi zpívat, téÏ po
ránu nebo pﬁes poledne, to kdyÏ je
pﬁipravuje na „Slavíka“, pﬁípadnû na
jinou regionální pûveckou soutûÏ.
Pár vavﬁínÛ uÏ si donesli i z Rakovníka. A to v‰echno stojí ãas, ãas navíc. A vyhledávat nové materiály
a zpracovat je pro pouÏití ve ‰kole.
A b˘t ãe‰tináﬁkou taky není Ïádná
legrace. To stálé opravování se‰itÛ
‰kolních i domácích (nehledû na to,
Ïe z dûtí ty domácí neustále doluje
na nûkolik etap). A slohové práce
a pﬁíprava na pﬁijímací zkou‰ky, to
je noãní mÛra v‰ech ãe‰tináﬁÛ a matikáﬁÛ. ProtoÏe neuspûje-li dítko, ãí
Ïe asi je to vina? Lada je jedna z mála, která svou profesi má i jako koníãka, tím myslím to zpívání. Je pﬁímo ‰éfkou jedné odnoÏe Kﬁivoklát-

sk˘ch hudcÛ. Tak aÈ jí to zpívá je‰tû hodnû dlouho.
Jitka Rajni‰ová je opravdu zapálen˘ zemûpisec. Já si v její uãebnû,
kde taky obãas uãím, vÏdycky s velk˘m zájmem proãtu kolem dokola
polepené a popsané zdi a tabule a nástûnky, dokonce i dveﬁe (tam mají
zrovna umnû vyvedenou ‰ikmou
vûÏ v Pise). Jo, a ãtu si to o pﬁestávkách. A sleduje v‰echny Cestománie a poﬁady obdobného zamûﬁe-

uãitel dûlat, chce-li drÏet krok se
v‰emi tûmi zmûnami ve svûtû. A samosebou taky odebírá za své peníze rÛzné ãasopisy, které vÛbec nejsou levné. A poﬁád vym˘‰lí nûjaké
novoty, ona je ta nejnad‰enûj‰í pﬁes
projektové vyuãování, protoÏe kdyÏ
zrovna nûjak˘ projekt nevymyslí
ﬁeditelka, vymyslí si ho sama. Tﬁeba tu jednu rodinnou nauãnou stezku, která vede od „Fürstenberka“
k Paraplíãku a je bohuÏel uÏ tak po-

ní a nahrává si (doma) a pak pouÏívá, jestli to vÛbec smím tak napsat,
kvÛli autorsk˘m právÛm. Ale co má

niãená. A na národce uãí vlastivûdu
a nosí si tam v bed˘nce plno pomÛcek, aby tûm mal˘m opravdu v‰e

srozumitelnû ukázala. A stává se z ní
dokonce uÏ i odborník pﬁes fyziku,
tuhle se chlubila modr˘m karafiátem, kter˘ v rámci pokusÛ s dûtmi
„vyrobila“. A jestlipak víte, Ïe je
aprobovaná ru‰tináﬁka? Jen aÏ bude
ru‰tina zas víc chtûná i na základních ‰kolách. A o prázdninách, aby
se nenudila, jezdí na letní tábory.
Loni si, protoÏe mûla b˘t Kleopatra, dokonce nabarvila vlasy na ãerno. Tomu teda fakt ﬁíkám nad‰enec.
Tak jí pﬁeji, aby jí to nad‰ení vydrÏelo je‰tû dlouhá léta!
A na ﬁadu pﬁichází dal‰í muÏ ve
sboru, Vlastimil Rajni‰. Pí‰e se
o nûm dost tûÏko, protoÏe ve sborovnû témûﬁ není, neboÈ na rozdíl od
ostatních má kabinet, a pﬁipravovat
se na chemii nebo na pﬁírodopis, to
chce opravdu se v tom kabinetû dÛkladnû porozhlédnout. I kdyÏ s tou
chemií to nemá jednoduché, protoÏe pﬁedpisy jsou stále pﬁísnûj‰í a tím
by se dûti mohly pﬁiotrávit (nebo nûkoho), tady z toho by zas mohly vyrobit nûco, co by mohlo bouchnout.
No hlavnû, Ïe nikomu nevadí, Ïe si
bouchací a jiné kuliãky mohou kupovat docela legálnû v obchodech.
Ale je ho vidût u poãítaãÛ ve sborovnû, v ﬁeditelnû, v poãítaãové
uãebnû. On je totiÏ ná‰ nejvût‰í odborník pﬁes informatiku. A kdyÏ se
nûkde nûco zasekne, v‰ichni ho k tomu volají. A stále se ‰kolí, aby byl
je‰tû lep‰í. Jen aby nám pak, aÏ bude úplnû nej, neode‰el ze ‰kolství.
A taky pﬁedmût informatiku uãí. Já
ho tûm dûtem závidím, jak ty uÏ jsou
nauãené, to uÏ fakt nedohoním. Ale
nûco málo Vlastík nauãil i mne. No
a kdyÏ se mi doma poãítaã zasekne,
coÏ je bohuÏel dost ãasto, taky
vÏdycky nezi‰tnû pﬁijde, neboÈ jsme
na ‰tûstí sousedé. Doufám, Ïe to
dobré sousedství nám vydrÏí i po
pﬁeãtení toho mého ãlánku. Uãí rovnûÏ TV a jezdí s kluky na sportovní soutûÏe. TakÏe pﬁeji v zdravém
tûle zdrav˘ duch!
–gh–

SLAVNOSTNÍ OTEV¤ENÍ HRADNÍ SEZÓNY 2006

Netrpûliv˘ dav prvních náv‰tûvníkÛ ãekal jen na otevﬁení hradní brány. Foto Milan Bednaﬁík

TANEâNÍ VE ·KOLNÍM ROCE 2006/2007
Obãanské sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska
si dovoluje pozvat v‰echny zájemce
do Kurzu spoleãenského tance pod vedením manÏelÛ Tenglerov˘ch.
Zahájení probûhne v sobotu 16. záﬁí 2006
v 18.30 hodin v sokolovnû v Kﬁivoklátû.
Cena kurzu 1 450 Kã.
Kurzovné je splatné pﬁi odevzdání pﬁihlá‰ky.
Uzávûrka pﬁihlá‰ek 31. kvûtna 2006.
Pﬁihlá‰ky je moÏné si vyzvednout u paní Procházkové v trafice
v Roztokách u Kﬁivoklátu nebo zaslat po‰tou.
BliÏ‰í informace u paní Matûjkové na telefonních ãíslech
313 559 007 a 737 709 619

vzdûlání, kulturu, mládeÏ a tûlov˘chovu poslanecké snûmovny paní
Anna âurdová a mnoho dal‰ích.
Úãast mil˘ch hostÛ pﬁipomnûla souÏití hradu, obce a celého regionu. Pﬁíjemnou a uvolnûnou náladu na nádvoﬁí i pﬁi slavnostní prohlídce interiérÛ hradu navodilo duo ·vejk
Band. Leto‰ní sezóna, kromû tradiãních akcí, pﬁinese náv‰tûvníkÛm i nûco nového. Rok 2006 bude více zamûﬁen na nejmlad‰í kategorii náv‰tûvníkÛ – dûti. Dovolte popﬁát
v‰em obãanÛm obce, pracovníkÛm
hradu a pﬁedev‰ím hradu samotnému jen to nejlep‰í, mnoho spokojen˘ch náv‰tûvníkÛ, je‰tû více financí
na obnovu, pûkné poãasí.
Ludûk Frencl, kastelán hradu

POZVÁNÍ NA II. REPREZENTAâNÍ DEN
S LESY âESKÉ REPUBLIKY
Dne 20. kvûtna 2006 probûhne v areálu na‰eho rekreaãního zaﬁízení Emilovna – Karlova Ves Den s Lesy âeské republiky. Poﬁádá ho
Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LâR Kﬁivoklát ve spolupráci s Lesní správou Kﬁivoklát. Stejnû jako v loÀském roce zveme nejen dûti a jejich rodiãe, ale v‰echny, kteﬁí chtûjí strávit den uprostﬁed krásn˘ch kﬁivoklátsk˘ch lesÛ. Opût je ãeká bohat˘ program, jehoÏ hlavní ãástí je
soutûÏní stezka pro dûti a ostatní zábavné aktivity, na závûr probûhne
divadelní pﬁedstavení a losování bohaté tomboly. Zaãátek bude
v 9.30 hod. po dojezdu autobusÛ, které budou zaji‰Èovat svoz náv‰tûvníkÛ. Konec se pﬁedpokládá kolem 15.00, odvoz je zaji‰tûn. Ve‰keré podrobnosti budou uvedeny na plakátech.
–tf–

OPùT
O VODOVODECH
A KANALIZACÍCH
V REGIONU
NOVÉ STRA·ECÍ (ph). Dne
6. 4. 2006 probûhlo na MûÚ v Novém Stra‰ecí jednání o spoleãném
postupu obcí Kﬁivoklátska a Nového Stra‰ecí pﬁi podání Ïádosti o dotaci na v˘stavbu vodovodÛ, kanalizací a ãistíren. Jednání se zúãastnili zástupci Svazku obcí mikroregionu Kﬁivoklát, Mûsta Nové Stra‰ecí a zástupci poradensk˘ch firem.
Zaãíná se s pﬁípravou podání Ïádosti
o dotaci v dal‰ím „programovacím“
období, které bude zahájeno v roce
2007. Celou akci urychlí vãasná pﬁíprava projektÛ pro stavební povolení, ãím lep‰í a detailnûj‰í budou podklady, tím kvalitnûji je moÏno zpracovat Ïádost o dotaci. Spolupráce
Kﬁivoklátska a Novostra‰ecka by
mohla b˘t oboustrann˘m pﬁínosem
z hlediska úspû‰nosti Ïádosti – plus
body získávají pouze aglomerace
nad 2.000 ekvivalentních obyvatel
a dále pak akce realizované v chránûn˘ch územích (coÏ jsou území
CHKO, národních parkÛ, oblasti
Natura). Je samozﬁejmû moÏné, aby
se jednotlivé obce úãastnily jenom
na pﬁivadûãi vodovodu, nebo na rozvodech po obcích, nebo jenom na
kanalizaci, podle konkrétních potﬁeb a finanãních moÏností v obcích.
Dne 16. kvûtna probûhne na hradû
Kﬁivoklátû dal‰í kolo jednání za
úãasti v‰ech obcí.

HASIâI NA ZDRAVOVùDù

Foto Pavel Friebert

3 mûsících, zavlál pﬁi fanfárách nad
cimbuﬁím ãesk˘ lev, symbol státnosti, oznamující, Ïe je hrad otevﬁen
náv‰tûvníkÛm. Zahájení probûhlo za
úãasti starostky obce Kﬁivoklát Pavly HÛlové, starosty obce Roztoky
Vladimíra Melãe a manaÏera Svazku mûst a obcí Rakovnicka Radka
Dvoﬁáka. Mezi hosty pﬁi‰la i místopﬁedsedkynû V˘boru pro vûdu,

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Státní hrad Kﬁivoklát se probudil
po „zimním spánku“ do nové náv‰tûvnické sezóny. Pomysln˘m
otevﬁením hlavní brány hradu byla
v sobotu dne 1. dubna malá slavnost, které se zúãastnili pozvaní i náhodnû pﬁíchozí. Pﬁíjemn˘m
pﬁekvapením byly uvítací fanfáry
PraÏsk˘ch pozounérÛ i hudební doprovod Silentia. Opût, po více jak

TO JSOU MI VùCI
Jak se blíÏí volby, z novinov˘ch
perliãek se stávají perly. Napﬁíklad jsem se dozvûdûl, Ïe jsme si
s manÏelkou dûti poﬁídili moc brzo. Co se dá dûlat, desetitisícové
porodné tedy nebude. Je‰tû Ïe nejsme na prachy. Také jsem Ïil
v pﬁesvûdãení, Ïe na prachy není
ani správnû kovan˘ komunista.
Ale ãetl jsem pﬁed pár dny
(a smutn˘ doãetl) rozhovor s komunistou nyní nejvy‰‰ím Filipem, a myslím, Ïe on na ty prachy trochu je. Tak jsem trochu
znejistûl. Jo a pan premiér Paroubek asi také. I kdyÏ miláãek národa Vítûzslav Jandák obãas ‰áhne do ‰rajtofle a za potlesku davÛ
„systematicky“ nakoupí barvu na
nûjakou památeãnou fasádu,
i kdyÏ se charakter David Rath
pﬁestal chovat jako krizov˘ manaÏer (Pan BÛh mu to zaplaÈ)
a zmlknul, preference âSSD zamrzly. Mám rád optimismus jara.
Mrzí mû, Ïe jsem nemohl
1. dubna na hrad. Pan kastelán po
zimû slavnostnû otevíral hradní
bránu (jiÏ pﬁed lety jsme v KN
prozíravû psali, Ïe hrad má bránu
uzavﬁenu, zimní provoz nemá cenu). Pr˘ to bylo moc hezké, tak si
ﬁíkám, zmíním se…
Koneãnû také vím, co to bude za
akci Kﬁivoklátsk˘ vor. Teda
v‰echna ãest roztockému starostovi Vladimíru Melãovi, nápad je to
úÏasn˘. A nazvat „roztockou“ akci Kﬁivoklátsk˘m vorem je moÏná z jeho pohledu logické, ale z jiného pohledu „nezvyklé“. Jen jestli bychom my, Kﬁivoklát‰tí, nemûli alespoÀ s nûãím pomoci. Ale
tﬁeba pan starosta nepotﬁebuje.
Na závûr mám zprávu, ze které
mrazí. Pr˘ se v Kﬁivoklátû opût objevila Temná síla z nedávn˘ch let.
Îe by jí pﬁitahoval ná‰ nádhern˘
hrad? A Jediové nikde! Budu muset zavolat Tomá‰i Bednaﬁíkovi,
známému to záhadalogovi. Ale
moÏná to vyﬁe‰í i âarodûjnice, uvidíme. To jsou mi vûci.
Pavel Friebert

K¤IVOKLÁT (paf). Hasiãi musí kaÏdoroãnû absolvovat ‰kolení,
na kter˘ch by mûli prohlubovat své
dovednosti. Hasiãi jsou povoláváni
k poÏárÛm, dopravním nehodám, Ïiveln˘m pohromám. V‰ude tam se
mohou setkat se zranûn˘mi osobami. Mimo nácviky ha‰ení a dopravy vody je tak nutné získat teoretic-

ké i praktické základní z n a l o s t i o poskytování první pomoci.
K
tomu
slouÏilo
‰kolení,
které absolvovali dne
23. bﬁezna
kﬁivoklát‰tí
hasiãi v restauraci Nad
Hradem. Se
zásadami
poskytování první pomoci pﬁi‰la
hasiãe, a je tﬁeba dodat velmi ochotnû, seznámit kﬁivoklátská praktická
lékaﬁka MUDr. Eva Kasalická. PÛvodnû plánovaná asi hodinová pﬁedná‰ka paní doktorky se protáhla na
hodiny více jak dvû a hasiãi se dozvûdûli mnoho dÛleÏit˘ch informací a praktick˘ch rad, které snad budou muset pouÏít co nejménû.
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PARK UÎ NEBUDE OSTUDOU
Ing. Jungmann seznámil pﬁítomné s návrhem na úpravy parku pod samoobsluhou. Zastupitelstvo úpravu parku schválilo.
Úprava spoãívá v pokácení, pﬁípadnû proﬁezání proschl˘ch stromÛ a nové v˘sadbû. RovnûÏ dojde

k odstranûní a pﬁípadné úpravû nadmûrnû rozrostl˘ch keﬁÛ (pámelník). Ing. Jungmann pﬁislíbil pomoc SOU Písky pﬁi realizaci navrÏené úpravy. ZO konstatovalo,
Ïe úprava parku by mûla probûhnout co nejdﬁíve.

Jak se vám líbí? Park pod samoobsluhou pﬁestává pﬁipomínat park a ãím dál více je smeti‰tûm.
Foto Pavel Friebert

STÁNEK NA PARKOVI·TI BUDE NA ÚVùR
Zastupitelstvo bylo seznámeno
s pﬁipraven˘mi podklady pro uzavﬁení úvûru na v˘stavbu nového
stánku na parkovi‰ti. Starostka (na
základû poloÏkového rozpoãtu na
realizaci akce) navrhla v˘‰i úvûru
3.000.000 Kã se splatností 6 let.
Tato ãástka nemusí b˘t zcela vyãerpána, neboÈ obec má na‰etﬁeny
vlastní prostﬁedky na realizaci akce. Pﬁipravení úvûru je v‰ak jistotou pro realizaci. Úroky za tuto dobu by mûly ãinit celkem cca
360 000 Kã. Roãní splátka by ãinila 560 000 Kã. âerpání úvûru je
vázáno na stanoven˘ úãel dle úvûrové smlouvy. Úroky se platí pouze z vyãerpané ãástky. Zastupitelstvo schválilo pﬁijetí úvûru od
âS a.s. ve v˘‰i 3 mil. Kã na jmenovit˘ úãel „Stavba doplÀkového
objektu na parkovi‰ti nad hradem“.
Zaji‰tûní splácení úvûru bude budoucím rozpoãtem obce, s koneãn˘m termínem splatnosti do 31. 12.

V¯MùNA OKEN
V Z· K¤IVOKLÁT
Mgr. Milan Naì pﬁedal ãlenÛm zastupitelstva cenové porovnání jednotliv˘ch pﬁedloÏen˘ch nabídek u firem, které byly vybrány do uÏ‰ího
v˘bûru. Následnû byly rozbaleny
upﬁesnûné nabídky, které byly doruãeny ZO na základû poptávky pro
uÏ‰í v˘bûr v druhém kole. Zastupitelstvo projednalo nabídky pro uÏ‰í
v˘bûr od firem Hamiro Plast, Decro
Bzenec, Hella – Plast Dﬁínov a Regno Slan˘. ZO po posouzení do‰l˘ch
nabídek stanovilo poﬁadí firem v uÏ‰ím v˘bûru: 1) Hamiro Plast, 2 ) Regno Slan˘, 3) Hella – Plast Dﬁínov,
4 ) Decro Bzenec. Starostka byla povûﬁena vypracováním a uzavﬁením
smlouvy na provedení prací (v˘mûna 36 oken v Z· Kﬁivoklát) s firmou
Hamiro Plast dle v˘bûru, kter˘ byl
proveden a schválen ZO.
KANALIZACE BUDE
ZASLEPENA
Starostka informovala zastupitelstvo o projednání situace ve vûci nepovoleného vypou‰tûní odpadÛ na
Lánské ulici s jednotliv˘mi vlastníky ke kanalizaci pﬁilehl˘ch nemovitostí. Starostka navrhla kanalizaci doãasnû zaslepit a pﬁekr˘t uliãní
ro‰ty. Zastupitelstvo návrh starostky schválilo. Kanalizace se doãasnû znefunkãní z dÛvodu ochrany
kvality vody v rybníce.

2012. ZO starostce uloÏilo podat
Ïádost o úvûr a podepsat úvûrovou
smlouvu.
KIOSEK BUDE PRONAJAT
PANÍ VEJVODIâOVÉ
Starostka informovala zastupitelstvo o obdrÏení dal‰í nabídky na pronájem stánku na parkovi‰ti od p. Horinky. Starostka dále informovala,
Ïe na základû úkolu z posledního zasedání, projednala pﬁipomínky
k provozování stánku v loÀském roce s pí. Vejvodiãovou, která je v plné míﬁe respektovala. Upﬁesnûní nabídky na pronájem od pana Vokurky bylo rovnûÏ doplnûno. Zastupitelstvo po projednání tﬁí obdrÏen˘ch
nabídek rozhodlo stánek pronajmout pí. Vejvodiãové za podmínek
stejn˘ch jako v loÀském roce
(35 000 Kã/rok). Starostka uzavﬁe
s paní Vejvodiãovou pﬁíslu‰nou nájemní smlouvu, pﬁípadnû dodatek ke
smlouvû loÀské.
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SLY·TE LIDÉ K¤IVOKLÁT·TÍ...
Sly‰te lidé kﬁivoklát‰tí a pozornost
svou ráãiti vûnujte sdûlení pﬁevelice
dÛleÏitému obce Kﬁivoklátské!
V‰em kﬁivoklátsk˘m se na vûdomost dává, Ïe v nedûlním veãeru
a noci, v dubnu, dne tﬁicátého, bude ãarodûjnice v obci upálena, tam
jako vÏdy, s poãátkem za soumraku. Mnoha rejdÛm pochybn˘m tak
pﬁítrÏ uãinûna bude jest, nechÈ v poslední dobû Ïivot obecní postihován mnoha protivenstvími. Radniãní kﬁivoklát‰tí oãekávaje, Ïe
upálením hﬁí‰nice ãarodûjné obrat
k lep‰ímu nastane.
O pomoc pﬁi pálení babizny ãarodûjné obyvatelstvo jest Ïádáno.
Zvlá‰tû dítka kﬁivoklátská budou
vítána u hranice hoﬁící, s rodiãovstvem sv˘m.
O pokojnost a prÛbûh neru‰en˘
hasiãstvo kﬁivoklátské bdíti bude.
ObtíÏ radniãním kﬁivoklátsk˘m trápení v‰ak pﬁiná‰í. A to zji‰tûní té ãarodûjnice správné. Jest nelehké správnou volbu provésti. Proto lidé kﬁivoklát‰tí jsou úpûnlivû o pomoc pro‰eni
s v˘bûrem ãarodûjnice té nejstra‰nûj‰í a rady své nechÈ doruãiti ráãí tou
modernou novotou, jakousi SMS, na
teléfónní numero 603 795 243.

Obãané, pomozte Radnici kﬁivoklátské s v˘bûrem ãarodûjnice i upálením jejím, v‰em bude díkÛ tlumoãeno poslem obecním.
Starostka obce
kﬁivoklátské, v. r.

TEROR MEZI NÁMI

!

KdyÏ jsem pﬁed ãasem sledovala ve zpravodajství pﬁípad otce a syna Pacovsk˘ch,
ﬁíkala jsem si – jak asi pracovala Policie, Ïe dopustila, aby
obyvatelé malé obce v JiÏních
âechách Ïili nûkolik let ve strachu. Místní starostka tenkrát
do televize popisovala desítky
pﬁestupkÛ, slovní napadání, vyhroÏování a hlavnû také bezmoc
postavit se zákonn˘mi prostﬁedky proti agresorÛm. Pokud si tento pﬁípad pamatujete, skonãil nûkolikanásobnou vraÏdou a odsouzením pachatelÛ, dnes jiÏ potvrzené i nejvy‰‰ím soudem.
Obec se násilníkÛ nakonec
zbavila - ale za jakou cenu.
Pﬁem˘‰lím o tom, co bylo spou‰tûcím mechanismem toho, Ïe jeden z obãanÛ zaãal napadat ostatní.
UbliÏovat sv˘m sousedÛm, ‰kodit jim. Ze zaãátku asi situace nevypadala nijak dramaticky. MoÏná
‰lo o drobné naschvály, sprosté pokﬁikování, vyhroÏování. Ale zlo obvykle eskaluje, nabaluje se samo na
sebe jako koule letící z kopce mûk-

k˘m snûhem. Není pﬁece
normální mít radost z toho,
Ïe se mû lidé bojí. Není normální si své ambice vylévat
na dûtech a star‰ích lidech
a mít nenávist jako Ïivotní
program. Asi se ptáte, co mÛÏe v této situaci dûlat obec pro
bezpeãí sv˘ch obãanÛ. Není
toho mnoho. MÛÏe – a musí
v souladu s platn˘mi zákony
spolupracovat s Policií, pﬁestupkovou komisí a dal‰ími dotãen˘mi orgány. ¤íkáte, Ïe je to
málo, Ïe by takov˘ ãlovûk zaslouÏil na „hrub˘ pytel, hrubou záplatu“? Îe by v Americe (zemi svobody) vznikla
obecní domobrana, která
by nad bezpeãím obãanÛ
bdûla? V souãasné chvíli
to cítím stejnû. A co tedy
mÛÏe obec udûlat je‰tû? Tﬁeba za obecní peníze najmout
bezpeãnostní agenturu, která by
24 hodin hlídala pﬁed domem násilníka a kam se hne, jej sledovala.
¤íkáte, Ïe to bude neúmûrnû drahé? A dá se lidsk˘ Ïivot ocenit penûzi?
PaP

HASILI PURKRABSTVÍ NA HRADù
SILNICE JSOU SAMÁ DÍRA HASIâI
K¤IVOKLÁT (paf). V sobotu
Zastupitelstvo projednalo velice
‰patn˘ stav obecních místních komunikací po zimû. Starostka informovala, Ïe provedla podrobnou
kontrolu místních komunikací za

úãelem stanovení rozsahu potﬁebn˘ch oprav. Pro pﬁedstavu o v˘‰i ceny za opravy poÏádala pana ·ípka
o vypracování nabídky ceny na nutné opravy, pan ·ípek nabídku pﬁedloÏil. V nûkter˘ch místech (od ãp.
115 k bytovkám, od rozcestí u restaurace Nad Hradem k rybníku, od
Íãka LâR k Sokolí) je nutno provést
vyfrézování vût‰ích ploch, neboÈ ze
silnice jiÏ zb˘vají pouze v minulosti provedené záplaty. ZO projednalo nabídku na opravu v˘tlukÛ na
místních komunikacích. Nabídka
byla zpracována na opravy na 10 km
místních komunikací, vãetnû opravy v˘tlukÛ na cestû do âastonic. ZO
uloÏilo starostce zajistit konkurenãní nabídky od jin˘ch firem. Zastupitelstvo obce ve vûci rozhodne po
pﬁedloÏení dal‰ích nabídek.

K¤IVOKLÁT NA
PE¤INÁCH NEBUDE
ZO projednalo úãast na‰í obce na
leto‰ních Peﬁinách. Obec se leto‰ních Peﬁin nezúãastní. Díky nezájmu obcí byla akce Peﬁiny v termínu 21. kvûtna zru‰ena.
Obec se naopak bude úãastnit akce Kﬁivoklátské Panování, které poﬁádá Svazek mûst a obcí Rakovnicko. Akce probûhne 19. záﬁí.

18. bﬁezna probûhlo na hradû Kﬁivoklát taktické cviãení ãtyﬁ hasiãsk˘ch jednotek pod názvem „PoÏár
purkrabství hradu“.
Cviãení bylo organizováno profesionálními hasiãi z rakovnické stanice HZS a dále se ho úãastnily jednotky SDH Kﬁivoklát, SDH Roztoky a závodní jednotka závodu Permon s. r.o. Roztoky.
Simulovan˘ poÏár v objektu hejtmanství hradu ohlásil na operaãní
stﬁedisko HZS Kladno v 9 hodin
kastelán hradu Ludûk Frencl. Námûtem cviãení bylo ovûﬁit reálné dojezdové ãasy jednotek na hrad, dobu potﬁebnou k postavení dálkového dopravního vedení vody z rybníku Slaìák a procviãit ãinnost hasiãsk˘ch jednotek ve stísnûn˘ch
prostorách hradu.
Jednotky SDH Kﬁivoklát a SDH
Roztoky dorazily ke hradu souãasnû. MoÏná se to nûkomu mÛÏe zdát
divné, kdyÏ Roztoky jsou od hradu
dále, ale podle zaﬁazení jednotek ta
roztocká musí vyjet do 5 minut, na
rozdíl od kﬁivoklátské, která má na
v˘jezd minut 10.
Kﬁivoklát‰tí hasiãi s cisternou
projedou na nádvoﬁí hradu, proto
nacviãovali prÛzkum a prvotní zásah u poÏáru, vãetnû vyuÏití hradního hydrantového systému. Dal‰í ãást kﬁivoklátské jednotky spolu s hasiãi z Roztok mezitím po-

Pﬁi cviãení vyzkou‰eli kﬁivoklát‰tí hasiãi také funkãnost hradního hydrantového systému.
Foto Milan Bednaﬁík

stavili dálkové dopravní vedení
vody ze Slaìáku, staãilo jim na to
12 minut. Mezitím kﬁivoklátské
hasiãe v místû simulovaného poÏáru vystﬁídali kolegové z Roztok
s d˘chacími pﬁístroji.
Rakovniãtí profesionálové dorazili za 20 minut a ihned pﬁevzali velení zásahu a ﬁízení dal‰ího prÛbûhu nácviku ha‰ení fiktivního poÏáru. Ke hradu dorazila také závodní
jednotka z Permonu s cisternou, která mÛÏe b˘t velkou pomocí pﬁi dodávce potﬁebného mnoÏství vody.
Zhruba po 40 minutách bylo cvi-

ãení ukonãeno. Pﬁi malém obãerstvení, které pro hasiãe pﬁipravil
kastelán hradu, byl prÛbûh cviãení
krátce zhodnocen. Taktické cviãení
prokázalo, Ïe je‰tû do pﬁíjezdu profesionálních hasiãÛ z Rakovníka
jsou místní dobrovolné a závodní
jednotky schopné zahájit ha‰ení
a postavit funkãní dálkové dopravní vedení vody. Hasiãi provûﬁili
funkãnost hradních hydrantÛ, pﬁipomnûli si, kde se na hradû vypíná
elektﬁina a napﬁíklad také zjistili, Ïe
hradní stûny pomûrnû úspû‰nû sniÏují dosah hasiãsk˘ch vysílaãek.
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O K¤IVOKLÁTSKÉHO SLAVÍKA „BOJOVALO“ 35 SOUTùÎÍCÍCH
(Dokonãení ze str. 1)
Pﬁíjemn˘m osvûÏením Kﬁivoklátského slavíka byla pﬁestávková vystoupení roztockého souboru Se-

se ve dvojroli sólového zpûváka
a doprovodného kytaristy svého bratra Václava objevil Honza Frolík.

2. Anna Adensamová (Vánoãní)
3. Nikola Macasová (Koulelo se,
koulelo)
Anna Kasíková (Ej, padá rosiãka)
Monika Zikmundová (Pekla vdolky)
II. kategorie (3. a 4. tﬁída)
1. Petra Bednaﬁíková (Barbora)
2. Marie Adensamová (Rozdávejme
lásku)
Petr Sado (Princezna ze mlejna)
3. Lucie Krausová (UÏ ty pilky)
Denisa GiÀová (Statistika)
III. kategorie (5. a 6. tﬁída)
1. neudûleno
2. Eva Poláková (Pár havraních copánkÛ)
3. Andrea Temejãíková (âervená
ﬁeka)

dmikrásky a ÏákyÀ 8. a 9. roãníkÛ
Z· Kﬁivoklát, které pod vedením paní uãitelky Lady Razímové nacviãily a zazpívaly nûkolik renesanãních
písní. Mil˘m pﬁekvapením byl i jeden comeback. Ve ãtvrté kategorii

V¯SLEDKY
K¤IVOKLÁTSKÉHO
SLAVÍKA 2006
I. kategorie (1. a 2. tﬁída)
1. Marika Varju (Parta z ranãe Y)

IV. kategorie (7. aÏ 9. tﬁída)
1. Aneta Masaroviãová (Hﬁí‰ná tûla, kﬁídla mot˘lí)
2. Gabriela Drobná (Já budu chodit
po ‰piãkách)
3. Kateﬁina JeÏková (Andûlská)
Ivana Správková (Mnû se líbí Bob)
Václav Frolík (Bláznova ukolébavka)
Text a foto Tomá‰ Bednaﬁík
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DOPISY V KO·I NEKONâÍ

DOPIS OBâANÒ K¤IVOKLÁTU
Napsal nám obãan Kﬁivoklátu, respektive napsal sv˘m a tedy i na‰im
spoluobãanÛm, co jsme to v âastonicích za vychytralce a vÛbec, Ïe si
moc dovolujeme. Tedy dovolili
jsme si protestovat proti tomu, Ïe
firma ·ípek nûkolikrát skonãila nahoﬁe na kopci, dole jsme nikoho nevidûli, o protaÏené komunikaci a posypu ani nemluvû – nûkolikrát, opakovanû. Chápeme, Ïe nebudeme
první na ﬁadû, ale pﬁedpokládáme,
Ïe na nás v té ﬁadû také dojde. Nemusíte se spoluobãané obávat, Ïe do
âastonic budeme jezdit svévolnû
a nedej BÛh i pﬁi náledí. My prostû
jezdit musíme, protoÏe zde trvale
bydlíme. Také moc nehrozí, Ïe sem
bude muset jezdit záchranka k porodu, je nám tak vût‰inou mezi 60 –
85 let, a tak spí‰e pﬁipadá v úvahu

infarkt, nebo nás ,,klepne pepka“,
a to bychom zase rádi, tedy aby pﬁijela, tedy záchranka. A firmû ·ípek
je asi nutno sdûlit – chlapci nemeÈte v âastonicích domácím schody,
úplnû postaãí protáhnout aÏ dolÛ silnici – jste za to placeni. Jo, také se
pod dopisem podepí‰eme. Také nás
napadlo, Ïe si mÛÏete popovídat
s paní po‰tovní doruãovatelkou, ta
tady zná situaci perfektnû. âasto se
pﬁi tom potkáváme – ona s mo‰nou,
my s hrably a lopatami. Také nás napadlo, Ïe mûl ná‰ spoluobãan v nûãem pravdu – opravdu se toho dost
oproti minulosti zlep‰ilo, takÏe proã
jsme to vlastnû psali. Asi toho
chceme moc. To jsou nám vûci.
Pavel Weigl, Václav Kratina, Vlasta Kratinová, Franti‰ek Kratina,
Kvûtu‰e Kratinová.

VÍTE, ÎE…
Dne 30. kvûtna 2006 probûhne v celé Evropû a v âeské republice poprvé SVÁTEK SOUSEDÒ? Svátek vznikl v roce 1999 ve Francii jako iniciativa obyvatel jedné paﬁíÏské ãtvrti, kterou trápila anonymita velkomûsta. Svátek sousedÛ mÛÏe b˘t dobrou pﬁíleÏitostí k tomu, abyste si uspoﬁádali „komorní sousedská setkání“. V‰echny podrobnosti, zvlá‰tû pak rady,
jak akci uspoﬁádat, najdete na stránkách www.svateksousedu.cz
Jiﬁina Pro‰ková, Kﬁivoklátsko o.p.s.

DIVOâINOU JIÎNÍ AFRIKY
K¤IVOKLÁT (tf). Tak nazval
svoje vyprávûní MUDr. Jiﬁí Pertl,
znám˘ lékaﬁ a cestovatel, kter˘
dne 10. bﬁezna 2006 nav‰tívil na
pozvání Informaãní a vzdûlávací
stﬁedisko LâR Kﬁivoklát a uspo-

ﬁádal zde besedu pro veﬁejnost.
Pﬁedná‰kovou místnost v IVS
LâR tak v páteãní podveãer zaplnilo témûﬁ 60 lidí, kteﬁí s velk˘m zájmem naslouchali o cestû, kterou
podnikla skupina nad‰encÛ, zlatokopÛ, do daleké Afriky. Nebyla to
jejich první v˘prava, tahle parta lidí se zab˘vá r˘Ïováním zlata uÏ pﬁes
dvacet let a dluÏno ﬁíci, Ïe s velk˘mi úspûchy. Alja‰ka, Kalifornie,
Austrálie, tam v‰ude mûﬁili svoje síly v disciplinû, kterou vût‰ina z nás
zná jenom z westernov˘ch filmÛ.

Vyprávûní MUDr. Jiﬁího Pertla o JiÏní Africe bylo zajímavé, protoÏe bylo doplnûné
mnoha zajímav˘mi fotografiemi.
Foto MUDr. Jiﬁí Pertl

JEN KLID, MAMINKY, ANEB JAK JE TO S âÁPEM A VRÁNOU
Sexuální v˘chova, dﬁíve spí‰ tabu, je dnes jiÏ téma, o kterém se
otevﬁenû pí‰e a hovoﬁí. V poslední
dobû se s ním setkávám nejen v odborn˘ch ãasopisech, ale také pﬁi rozhovorech s ostatními
maminkami v Îelviãce nebo i s m˘m
ãtyﬁlet˘m synem.
Kolem tﬁetího roku
se dítû zaãíná identifikovat s muÏskou
nebo Ïenskou rolí,
zajímá se ve vût‰í míﬁe o své pohlavní orgány a rodiãe nûkdy
zaskoãí hra na doktora. Není tﬁeba v tom
hledat cokoli nenormálního, dítû se jen
seznamuje s rozdíly
mezi
holãiãkami
a kluky. Mûli bychom ho od útlého
dûtství uãit intimitû, jak chránit a peãovat o své tûlo. Dítû musí vûdût, Ïe
tûlo patﬁí jen jemu a Ïe s v˘jimkou
konkrétních situací a osob (napﬁ.
u lékaﬁe) se jej nikdo cizí nesmí dot˘kat. Mluvte s dítûtem o základních
otázkách okolo sexu. Napﬁíklad
jsou-li rodiãe pﬁistiÏeni „pﬁi ãinu“,
v oãích a u‰ích dítûte to mÛÏe vypadat, jako kdyÏ tatínek mamince
ubliÏuje. Staãí jen dítûti vysvûtlit, Ïe

kdyÏ se lidé mají rádi, mohou si to
projevovat rÛzn˘m zpÛsobem –
slovnû, ale i polibky, objímáním,
mazlením a dále. Pokud se vá‰ potomek pﬁímo zeptá, je dÛleÏité mu
jasnû, struãnû a pravdivû
odpovûdût.
JestliÏe takovou odpovûì
dostane, obvykle nepátrá po urãitou
dobu dále.
Pﬁed‰kolní
dítû díky své
fantazii sdûlená fakta lépe zpracuje
a vysvûtlí si
„po svém“.
JestliÏe rodiãe na toto téma s dûtmi nehovoﬁí,
dûti si najdou odpovûdi jinde a dospûlí musí poãítat s tím, Ïe tyto informace mohou b˘t zavádûjící (napﬁ. z médií, od spoluÏákÛ apod.).
Co by mûly kdy dûti znát? Pﬁed‰kolák by mûl umût správnû pojmenovat pohlavní orgány. V rodinách
se bûÏnû uÏívají domácká oznaãení,
ale dítû by mûlo znát i to odborné.
Vysvûtlete mu také, jak vzniká miminko a jak se dostane na svût, co

je porod, novorozenec, tûhotenství
a jak se o miminko starat. Dítû by
mûlo znát i rozdíl mezi muÏskou
a Ïenskou rolí, rodiãe by ho mûli pouãit o tom, jak se bránit sexuálnímu
zneuÏití a Ïe je nutné takovou skuteãnost sdûlit rodiãÛm. Od osmi let
pﬁipravujte dítû na zmûny, které ho
budou v budoucnu ãekat. Vysvûtlete mu, co je menstruace a poluce.
Hovoﬁte s ním o autoerotice, ujistûte ho, Ïe provádûna v soukromí je
v naprostém poﬁádku. Ve dvanácti
letech by mûl mít vá‰ zaãínající puberÈák pﬁehled o moÏnostech antikoncepce. Pouãte jej také o riziku
pohlavnû pﬁenosn˘ch chorob, o jejich prevenci a o moÏn˘ch sexuálních deviacích. V˘zkumy jednoznaãnû ukazují, Ïe dospívající, kteﬁí jsou pouãeni, se chovají mnohem
zodpovûdnûji.
Mluvit s dûtmi o sexu mÛÏe b˘t
jistû nároãné, zvlá‰tû tehdy, nebylo-li to ve va‰í pÛvodní rodinû zvykem. Odborníci se pﬁesto shodují:
nevzdávejte to a mluvte. Pokud je
vá‰ ostych nepﬁekonateln˘, kupte
dítûti alespoÀ dobrou knihu. Pro ty
úplnû nejmen‰í doporuãuji napﬁ.
Krtek a maminka (Z. Miler –
H. Doskoãilová).
Jana Rajská, Klub Îelviãka

MUDr. Jiﬁí Pertl pﬁi svém poutavém vyprávûní o Africe.
Foto Pavel Friebert

V dobû, kdy se cesta uskuteãnila,
probíhalo mistrovství svûta v r˘Ïování zlata ve mûstû Pilgrim Rest.
K tomu pan doktor Pertl dodává:
„Snahou bylo poznat divokou Afriku tam, kam bûÏní turisté nejezdí a to
se podaﬁilo. Díky ‰piãkov˘m terénním vozÛm jsme se prodírali opravdovou divoãinou. Projeli jsme horskou pou‰tí na pomezí Jihoafrické
republiky a Namibie, dále nás ãekalo 900 kilometrÛ pou‰tí Kalahari
na botswanské stranû, úplnû mimo
civilizaci. Po náv‰tûvû mistrovství,
kde ãást na‰ich pﬁátel hájila barvy
âeské republiky, jsme se my ostatní pﬁesunuli do oblasti Krugerova
národního parku s nejvût‰ím v˘skytem divok˘ch zvíﬁat. Cesta pokraãovala Svazijsk˘m královstvím
a ãástí království Lesotho, kde se
nám podaﬁilo projet velmi neschÛdnou horskou oblast Draãích hor a jejich pﬁedhÛﬁí. V krajinû, kde Ïije
kmen Soto, jsme se vrátili o 200 let
zpátky. Poté následoval pﬁesun k Indickému oceánu a jiÏ turistickou
cestou jsme dojeli do na‰eho cíle –
Kapského mûsta.“
Vyprávûní bylo doprovázeno promítáním fotografií a filmu, kter˘ celou cestu dokumentoval.
Beseda se setkala s velk˘m diváck˘m zájmem, a tak jsme se hned
na místû s panem doktorem domluvili, Ïe nás je‰tû nûkdy v budoucnu
nav‰tíví a podûlí se s námi o své dal‰í nev‰ední cestovatelské záÏitky.

âERNÁ KRONIKA
SPADLA KLEC
K¤IVOKLÁTSKO (bed). Rakovnick˘m a berounsk˘m policistÛm se podaﬁilo dopadnout pachatele zimní ‰ÀÛry vloupání do rekreaãních chat v katastrech obcí S˘koﬁice a Raãice. Jedná se dvaaãtyﬁicetiletého muÏe z Mûlnicka, kter˘
páchal trestnou ãinnost za pohybu,
tedy – jak se ﬁíká v policejní hant˘rce - cesÈák. Trestnou ãinnost provádûl na Kﬁivoklátsku mezi 2. lednem a 16. únorem tohoto roku. „Zcizoval vût‰inou vûci denní potﬁeby,
ale nepohrdl ani elektronikou. Pﬁesto jsou ‰kody ve vyloupen˘ch objektech minimální,“ konstatoval
mluvãí rakovnické policie por. René âern˘ a dodal, Ïe ‰koda ãiní celkem 50 tisíc korun.

ZEM¤EL P¤I
VENâENÍ PSA
ROZTOKY (bed). LeÏícího muÏe, kter˘ nejevil známky Ïivota, nalezla kolem sedmé hodiny ráno na
sídli‰ti v Roztokách pûtasedmdesátiletá Ïena. MuÏ, v nûmÏ byl poznán
osma‰edesátilet˘ J. O. z Roztok, leÏel poblíÏ ohrazení popelnic a jeho
tûlo stráÏil boxer, kterého ‰el muÏ
zﬁejmû vyvenãit. V‰echny pokusy o
jeho oÏivení byly marné. „Pﬁivolan˘ lékaﬁ rychlé záchranné sluÏby neshledal na tûle mrtvého Ïádné známky cizího zavinûní. ·etﬁením vy‰lo
najevo, Ïe muÏ byl kardiak a se srdcem se léãil uÏ od konce 80. let. Pﬁesto byla je‰tû naﬁízena zdravotní pitva,“ uvedl mluvãí O¤ Policie âR
por. René âern˘.
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
30 DNÒ MINULOSTI
•
•

NA HRADù JE…
Hrad Kﬁivoklát vstupuje opût do
dal‰í sezóny. Sezóna bude zase nûãím nová, vûﬁme Ïe úspû‰ná, bohatá na spokojené náv‰tûvníky, chudá
na problémy a starosti.
Pﬁejme si, aby pﬁinesla i uÏitek
obãanÛm obce. Podûkování za v˘bornou pﬁípravu patﬁí v‰em zamûstnancÛm hradu. Velk˘ dík patﬁí i za pﬁekrásnû provedené suché
vazby, zkrá‰lující interiéry, které
jsou dílem ‰ikovn˘ch rukou z uãili‰tû v Jesenici.
Pﬁíjemnou ukázkou vztahu obãanÛ Kﬁivoklátu a okolních obcí k hradu bylo i hasiãské cviãení, kde byla ukázkovû vidût chuÈ a neohroÏenost zachránit „hoﬁící srdce“ Kﬁivoklátska. V‰em dobrovoln˘m i profesionálním hasiãÛm patﬁí dík za
dobﬁe zvládnut˘ nácvik.
V bﬁeznovém ãísle jsme vyhlásili anketu – místa, která byste chtûli na hradû vidût.
Vûﬁím, Ïe sv˘mi podnûty, vyprávûním, ãi pouhou zvûdavostí pﬁinesete mnoho zajímavého a prohlídku
vámi navrÏenou brzo uspoﬁádáme.

•
•

•
RovnûÏ bychom chtûli do konce
dubna distribuovat avizované volné
vstupenky na prohlídku hradu pro
kﬁivoklátské obãany. Potû‰ením pro
nás by mûlo b˘t vyprávûní pamûtníkÛ o nedávné historii a osudech lidí Ïijících na Kﬁivoklátû.
Velice rád bych opût poÏádal
obãany nejen Kﬁivoklátu, kteﬁí by

se chtûli podílet na pﬁípravû v˘stavy „200 let restaurace hradu
Kﬁivoklátu“ 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.

SOCHY NA P¤ÍSTUPOVÉ CESTù KE HRADU
Jak jsem jiÏ zmínil v bﬁeznovém
vydání, pﬁipravujeme v˘tvarnou
soutûÏ na obnovu soch.
Na staré hradbû podél pﬁíjezdové
cesty k hlavní hradní bránû je vystavûno celkem osm zdûn˘ch podstavcÛ pro sochy. Hradba a osazení
soch na podstavce se váÏe k datu
1731-33. V tûchto letech zde byly
pravdûpodobnû „lidov˘m“ sochaﬁem vztyãeny sochy svûtcÛ: sv. Antonín, sv. Vít, sv. Florián, sv. Marie, sv. Josef, sv. Jan Nepomuck˘,
sv. Václav. Dle dochované fotografie byl na ãtvrtém podstavci (smûrem k hradu) kﬁíÏ. Sochy byly pravdûpodobnû sejmuty nejpozdûji po
2.sv.válce a uloÏeny v depozitáﬁi.
Nezachovaly se ov‰em v‰echny. Jak
pí‰e August Sedláãek: „sochy se nijak k ozdobení tohoto královského
sídla nehodily, nemajíce za mák
umûlecké ceny“, to dokazuje „lidovou tvorbu“ a samozﬁejmû i opovrÏení k tomuto umûní dobou pﬁelomu 19. a 20. století.
Pﬁímo na prÛãelí brány, vlevo od
oblouku prÛjezdu, je na posledním

podstavci umístûn sv. Václav v podÏivotní velikosti. Socha byla vytesána z pískovce. Originál byl restaurován v ateliéru ak. sochaﬁe Novotného r. 1997 a byla poﬁízena kopie, která byla pﬁipravena na osazení na pÛvodní místo. LoÀského roku
probûhlo celkové restaurování prÛãelí brány, vrat a po jeho dokonãení byl osazen i sv. Václav. Slav-

nostní vysvûcení probûhlo v den
smrti sv. Václava, v den ãeské státnosti – 28. záﬁí 2005.
Pokud byste mûli váÏení ãtenáﬁi
jakékoliv fotografie, ãi jiné zobrazení soch na hradbû, prosím o informování správy hradu. Velice to
pomÛÏe k pﬁesnûj‰í identifikaci
a k budoucímu zadání v˘tvarné
soutûÏe.

ZAJÍMAVÒSTKY
Dnes o prohlídce hradu pﬁed více jak 85 lety. Citováno z Körbrova prÛvodce vydaného v r. 1922. Na konci textu stojí následující upozornûní:
„Malá a velká rytíﬁská síÀ a b˘valá královská klenotnice nejsou náv‰tûvníkÛm pﬁístupny; uãenci a osoby v˘znamné mohou si místnosti tyto prohlédnouti s pﬁedchozím svolením ústﬁedního ﬁeditelství, zaã budiÏ písemnû a vãas poÏádáno. Ostatní ãásti hradu prohlédnouti jest
dovoleno hromadn˘m náv‰tûvám po pﬁedchozím svolení ústﬁ. ﬁeditelství na Kﬁivoklátû; jednotlivé osoby mohou se tohoto svolení doÏadovati ústnû pﬁi náv‰tûvû hradu u prÛvodce v bránû. ·koly, spolky a náv‰tûvy poãetnûj‰í poÏádejteÏ o toto povolení aspoÀ dva dny pﬁedem.“
Co dodat, náv‰tûvníci to nemûli tak jednoduché, ale hrad byl pﬁístupn˘.

ZE SPRÁVY CHKO K¤IVOKLÁTSKO
EVROPSK¯ DEN PARKÒ NA K¤IVOKLÁTSKU 2006
Tento v˘znamn˘ svátek v‰ech evropsk˘ch národních parkÛ, chránûn˘ch krajinn˘ch oblastí, biosférick˘ch rezervací a pﬁírodních parkÛ se
slaví dne 24. kvûtna 2006 a v ostatních kvûtnov˘ch dnech po celé Evropû. Právû 24. kvûtna bylo v roce
1909 vyhlá‰eno prvních devût národních parkÛ v Evropû, a to ve
·védsku. Oslavy Evropského dne
parkÛ probûhnou také dne 20. kvûtna 2006 na území CHKO Kﬁivoklátsko za spolupráce organizací
Kﬁivoklátsko o.p.s., Správy CHKO
Kﬁivoklátsko, Správy státního hradu Kﬁivoklát a Svazku mûst a obcí
Rakovnicka.
Evropsk˘ den parkÛ vznikl jako
mezinárodní iniciativa v roce 1999
na podporu cílÛ a kaÏdodenní práce v‰ech velkoplo‰n˘ch chránûn˘ch území, biosférick˘ch rezervací a území NATURA 2000. Probíhá kaÏdoroãnû pod zá‰titou Federace Europarc, která zastﬁe‰uje
370 organizací z 38 zemí Evropy,
starající se o více neÏ 400 chránûn˘ch území.
Motto leto‰ního roãníku je ,,Na‰e krajiny – prostor pro pﬁírodu,
pﬁíleÏitost pro obyvatele“.

V programu leto‰ního Evropského dne parkÛ na Kﬁivoklátsku je plánováno na 20. kvûtna nûkolik zajímav˘ch akcí. V Informaãním
a vzdûlávacím stﬁedisku Budy, Kﬁivoklátsko o.p.s. probûhne ukázka
práce Záchranné stanice pro zranûné Ïivoãichy AVES Kladno, v˘stava fotografií Ing. Tomá‰e Rothröckla – Národní parky âeské republiky a videoprojekce ,,NATURA 2000 na Kﬁivoklátsku“. Na

hradû Kﬁivoklátû bude otevﬁena v˘stava ,,âlovûk v krajinû, krajina
v ãlovûku“ a v malebném údolí ZbiroÏského potoka povede exkurze
po vodních ml˘nech. Exkurze zavítá také do pﬁírodních rezervací Lípa a Jezírka. Tato procházka pﬁírodou by mûla ukázat staleté souÏití
ãlovûka v pﬁírodû a pﬁiblíÏit historii
ml˘nÛ s ukázkou vybavení Podmokelského ml˘na.
Jan Jedliãka

•
•

Zima na Kﬁivoklátû se sice vzdala snûhu, ale chladu nikoli.
Pﬁíprava interiérÛ a exteriérÛ hradu je témûﬁ pﬁipravena na nadcházející sezónu.
Dlouhá a tuhá zima odhaluje ‰kody napáchané na stﬁechách, úÏlabích, ﬁímsách, omítkách po celém
hradû.
Slavnostní zahájení nové sezóny
2006 probíhá 1. dubna za úãasti
starostky obce Kﬁivoklátu, starosty obce Roztoky a manaÏera
Svazku mûst a obcí Rakovnicka,
místopﬁedsedkynû V˘boru pro vûdu, vzdûlání, kulturu, mládeÏ a tûlov˘chovu Poslanecké snûmovny
a dal‰ích hostÛ.
PraÏ‰tí pozounéﬁi opût po 35 letech troubili slavnostní fanfáry na
cimbuﬁí. O dal‰í krásn˘ hudební
záÏitek se podûlilo Silentium Dagmar Pavlíãkové a ·vejk Band.
První dubnov˘ víkend hrad nav‰tívilo témûﬁ 900 náv‰tûvníkÛ.
Po dlouhém jednání je koneãnû
stanoveno datum natáãení ãásti
filmu Juraje Jakubiska „Love
story Bathory“ (o âachtické paní), které se bude konat 24. aÏ
26. dubna. V tyto dny bude hrad
pro veﬁejnost uzavﬁen.

•
•

T˘den pﬁed Velikonocemi probíhají pﬁípravy na první leto‰ní kulturní akci – „Velikonoce na Kﬁivoklátû“.
Souãástí pﬁíprav je i velikonoãní
v˘zdoba kaple, kterou opût nádhernû aranÏovali studenti a uãitelé ISS Jesenice. Patﬁí jim dík.

PTÁME SE ZA VÁS
Dnes se ptáme paní Dagmar Pavlíãkové

„Paní Pavlíãková, jak to vypadá se souborem Kﬁivoklát‰tí hudci? Po dlouhá léta byla spjatá s na‰ím regionem, reprezentovala na‰i obec, natoãila
CD a teì se prosl˘chá, Ïe její pravidelná ãinnost i vystupování konãí?“
„Nemusíte se obávat, ãinnost Kﬁivoklátsk˘ch hudcÛ nekonãí. Ke zmûnû
ale dochází, a to k takové, Ïe moje ãinnost v Hudcích definitivnû konãí.
Vysvûtlení je takové, Ïe jsem byla vlastnû u zrodu HudcÛ a deset let jsem
vedla malou sestavu, která byla vÏdy tak o deseti lidech, pak chrámov˘ sbor
a v leto‰ním roce opût sestavu 20 nad‰encÛ, kteﬁí si chtûli zazpívat vánoãní koledy. Mûla jsem na starosti v‰echny aranÏe skladeb, vedení zkou‰ek,
zaﬁizování a organizování koncertÛ, starost o propagaci a nahrávání dvou
po sobû jdoucích CD. Tak se prostû dostavila únava a já po dohodû s paní
uãitelkou Ladou Razímovou ze Z· Kﬁivoklát, jsem pﬁedala vedení jí. Bûhem koncertování s chrámov˘m sborem jiÏ Lada vedla pÛvodní malou sestavu, a protoÏe je v˘borná hudebnice, je to nejlep‰í ﬁe‰ení. BohuÏel je aÏ
z Nového Domu, takÏe je to od ní obûtavé, Ïe nedopustila, aby Hudci skonãili, a pﬁes potíÏe s dojíÏdûním se vedení souboru ujala.
ProtoÏe je nyní v souboru i dostatek muzikantÛ, není nutné, abych tam
zÛstávala jako ﬁadov˘ muzikant a spí‰e chci ãas, kter˘ tím pádem vy‰etﬁím, vûnovat komponování, a také dal‰í dûtské generaci, která si zaslouÏí,
abych jí vûnovala tolik péãe jako té pﬁede‰lé.
MoÏná Vás zmátl plakát s velikonoãním programem na hradû, kde opravdu nejsou Hudci uvedeni. JiÏ takﬁka deset let pravidelnû o Velikonocích na
hradû hrávali, ale v leto‰ním roce si nûkteﬁí ãlenové Ïádali o zmûnu, aby
mohli vyuÏít dnÛ volna a jet s rodinami na dovolenou. V souãasné dobû
Hudci pilnû nacviãují svûtsk˘ program lidov˘ch písní a budete je moci jistû v nejbliÏ‰í dobû zase sly‰et. ZáleÏí jiÏ jen na zájmu poﬁadatelÛ kulturních akcí.“
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OBECNÍ KNIHOVNA
JAROSLAV VÁVRA: POVÍDÁNÍ O RUSKÉ LITERATU¤E
VáÏení ãtenáﬁi KN a hlavnû, pﬁíznivci dobrého ãtiva, dovolte, abych vám
pﬁedstavila autora malého seriálu z ruské literatury, nad jiné povolaného.
Mnohé maminky ho znají jako starostlivého dûdeãka malé Emu‰ky, kterou
vodil do M· na Amalínû. PhDr. Jaroslav Vávra, CSc., kter˘ vystudoval uãitelství ru‰tiny a ãe‰tiny na Filozofické fakultû Univerzity Karlovy v Praze,
uãil na stﬁedních, pﬁeváÏnû pak na vysok˘ch ‰kolách, nejdéle na Filozofické fakultû UK. V 60. letech pracoval na ministerstvu ‰kolství. V souãasné
dobû je sice v dÛchodu, ale kontakt se sv˘m oborem neztratil. Hlavní oblastí jeho odborného zájmu je literárnûvûdná rusistika se zamûﬁením na dûjiny ruské poezie 20. století a na v˘voj a promûny lyrick˘ch ÏánrÛ. Publikoval monografii Óda, elegie a balada v ruské a sovûtské poezii (UK Praha, 1990),vût‰í mnoÏství studií, ãlánkÛ, recenzí a zpráv a nûkolik kniÏních
pﬁekladÛ z ru‰tiny. Uspoﬁádal a doslovem opatﬁil ﬁadu v˘borÛ z díla rusk˘ch básníkÛ 19. a 20. století.
Gudrun Humlová
Historie vydávání ruské literatury v ãeském pﬁekladu je dlouhá
a pestrá, plná zvratÛ a v˘kyvÛ. Na‰i národní buditelé vidûli ve velikém slovanském národû mocnou
oporu, pﬁekládali proto pilnû a souãasnû bohatû ãerpali z ruského jazyka pﬁi vytváﬁení nové spisovné
ãe‰tiny. Samostatné âeskoslovensko bylo demokratick˘m státem,
a proto u nás vycházely nejen sebrané spisy rusk˘ch klasikÛ 19. století, ale i nejpozoruhodnûj‰í díla sovûtsk˘ch autorÛ. Pochopiteln˘ byl
útlum za nacistické okupace, o to
vût‰í pak rozmach pováleãn˘. V éﬁe
tzv. socialismu chrlila ãeská nakladatelství t˘den co t˘den desítky
titulÛ v desetitisícov˘ch, nejednou
i statisícov˘ch nákladech. V moﬁi
pﬁepolitizovan˘ch agitek bez umû-

lecké úrovnû se bohuÏel ztrácely ty
nemnohé skuteãnû hodnotné knihy,
které navzdory v‰em pﬁekáÏkám
i tehdy vycházely, neboÈ jsme mûli nemálo inteligentních, vzdûlan˘ch a stateãn˘ch editorÛ a pﬁekladatelÛ. Je celkem pﬁirozené, Ïe po
roce 1989 následoval dlouhodob˘
stoprocentní pÛst. Teprve v poslední dobû se situace postupnû mûní k lep‰ímu, coÏ je správné. VÏdyÈ
jazyk a literatura (a kultura obecnû) nemají pﬁece vinu na zloãinech
diktátorÛ. Schiller, Göethe a Beethoven nemohou za Hitlera, stejnû
jako Tolstoj, âechov nebo âajkovskij za Stalina.
Jako dÛchodce mám dost ãasu ke
sledování rÛzn˘ch vûdomostních
soutûÏí v televizi. Mlad‰í soutûÏící
nevûdí témûﬁ nic o ruské literatuﬁe

a není to jejich vina. Nevydávala se
a ve ‰kole se o ní neuãili. A ti ponûkud star‰í své znalosti získané ve
‰kole vût‰inou jiÏ zapomnûli. A tak
situaci zachraÀují dÛchodci, pokud
u nich zrovna nezapracuje „skleróza“. Dovolím si proto v následujícím pokraãování Kﬁivoklátsk˘ch
novin alespoÀ struãnû a úryvkovitû
pﬁipomenout nûkteré v˘znamné ruské spisovatele 19. a 20. století a upozornit na díla, která by moÏná stálo
za to si pﬁeãíst.
Jaroslav Vávra

Volby

TJ SOKOL K¤IVOKLÁT BILANCOVALA
TJ Sokol Kﬁivoklát bilancovala rok 2005 na
valné hromadû.
Dne 31. bﬁezna probûhla v sokolovnû valná
hromada TJ Sokol Kﬁivoklát.
¤ídil ji starosta
jednoty bratr Pavel Ka‰par, kter˘ pﬁednesl zprávu o dûní v jednotû za uplynul˘
rok. Nejpoãetnûj‰ím a stále
rostoucím oddílem je oddíl stolního tenisu (21
ãlenÛ) se ãtyﬁmi
druÏstvy s rozdílnou v˘konností. DruÏstva
jsou zapojena
v okresním pﬁeboru II., III. a IV.
tﬁídy, ve skupinách A i B. DruÏstva
úspû‰nû
soutûÏí, chlubit
se mohou i jedním prvním místem. âlenové TJ uspoﬁádali tﬁi turnaje s velmi dobrou úãastí. Novoroãní turnaj oslavil jiÏ 11. roãník. V listopadu uspoﬁádali pﬁebor dorostencÛ Ïupy Budeãské. Volejbalov˘ oddíl má 14 ãlenÛ.
Pravidelnû se schází a trénuje v tûlocviãnû i venku. Ve spolupráci s místní
skupinou âSSD byl uspoﬁádán 4. roãník volejbalového turnaje veteránÛ,
volejbalisté se zúãastnili turnajÛ a ligy smí‰en˘ch druÏstev poﬁádan˘ch
U Koleãka a zorganizovali 1. kolo volejbalového pﬁeboru âOS smí‰en˘ch
druÏstev. Tenisov˘ oddíl má také 14 ãlenÛ, kteﬁí v létû trénují na kurtech
U Koleãka, v zimû v tûlocviãnû. Oddíl zorganizoval 5. roãník Svatováclavského turnaje na kurtech U Koleãka. Atletick˘ oddíl má 2 ãleny. Hlavním organizátorem tradiãního bûÏeckého závodu Malá kﬁivoklátská byl Pavel Ka‰par. Startovní pole hlavního závodu ãítalo 135 bûÏcÛ, coÏ je nejvíce v historii Malé kﬁivoklátské. Ve 20 kategoriích startovalo 273 závodníkÛ. Alan Breník, kromû své tﬁiatﬁicáté úãasti na Malé kﬁivoklátské, se opakovanû zúãastnil 480 km dlouhého ‰tafetového bûhu Rakovník –
Dietzenbach. BûÏel také jeden úsek ‰tafety svûtového bûhu World Harmony Run 2005. Oddíl v‰estrannosti má 3 ãleny a do Sokola pouze pﬁispívajících ãlenÛ je osm. Nejen sportem v‰ak Ïije na‰e jednota. Po vyﬁízení stavebního povolení, zapoãala postupná rekonstrukce torza pﬁístavby sokolovny. Finanãní pﬁíspûvek od ústﬁedí Sokola bohuÏel nebyl pﬁiznán.
Z vlastních prostﬁedkÛ a darÛ byla novû upravena a vybavena kuchyÀka
pro pﬁípravu obãerstvení pﬁi akcích v sokolovnû. U Koleãka do‰lo k pﬁestavbû a dovybavení sociálního zaﬁízení a kuchyÀky na ubytovnû. RovnûÏ
byl dokonãen a zkolaudován dﬁevûn˘ pﬁístﬁe‰ek – altán a s pﬁispûním prostﬁedkÛ CHKO do‰lo k odtûÏení staré skládky a vybudování „tÛnû“ za ubytovnou. Valná hromada dále pokraãovala zprávou o hospodaﬁení, zprávou
revizní komise a rozpravou ãlenÛ. Pﬁed závûreãn˘m pozdravem „Nazdar“
bylo valnou hromadou schváleno, po doplnûní pﬁipomínek vze‰l˘ch z rozpravy, usnesení.
Pavel Ka‰par, starosta TJ Sokol Kﬁivoklát
(Redakãnû kráceno)

Za m˘ch mlad˘ch let, bylo stran jen pût.
Sever, v˘chod, západ, jih a KSâ nejsilnûj‰í z nich.
âSSD nám skvûle vládne, problémy s tím nemá Ïádné,
v‰echno umí vyjasnit, urãitû nám bude líp.
ZdraÏili plyn, elektriku a mnoho dal‰ích vûcí,
vyrovnat se Evropû, musíme se pﬁeci.
Pﬁidali nám na dÛchodech, sice jenom kousek,
mÛÏeme si pﬁilep‰it dennû o pût housek.
Zvedli dávky matkám dûtí, také i porodné,
ale máme BEJBY BOXY – nebo zas uÏ né?
Odesácí jak modﬁí ptáci letí prudce vzhÛru,
spousty v˘hod slíbili nám fÛru.
Zmûny budou v zákoníkÛ k radosti v‰ech ÏivnostníkÛ.
Lépe bude víc neÏ dosud, jestli jim to vyjde, ví snad jenom osud.
Pﬁed léty jsme se jim smáli, oni ale program mají stál˘.
Svoje tﬁe‰nû pûstují si v klidu a snaÏí se pﬁiblíÏit víc lidu.
PamûtníkÛ vût‰ina, ví jak to konãí, jak to zaãíná.
A tak milí soudruzi, nepﬁi‰el ten ãas,
kdy koneãnû budete, mít vût‰inov˘ hlas.
Jsou tu je‰tû zelení, z nich jsme v‰ichni jeleni.
Stát budou u Temelína, nekouﬁí-li se nám z komína.
Uhlí zakáÏí snad tûÏit, zimou budeme dupat,
koksem topit nebudem, mÛÏem ho jen ‰Àupat.
KvÛli svému okolí, zakáÏí nám k˘chat,
tﬁeba nám v‰ak dovolí, aspoÀ trochu d˘chat.
KdyÏ budeme se bouﬁit, zatrhnou nám v pﬁírodû cigaretky kouﬁit.
Máme je‰tû jiné strany, lidovce a unionisty,
ale ti to zatím nemají moc jist˘.
V‰ech stran dobré skutky, zákoníky zhatí,
tak uÏ vÛbec nevím, co nesmím a co platí.
V tom je ten vtip, aÈ si dobﬁe zvolíme, a máme se líp.

DH

KONCERT ÎÁKÒ HUDEBNÍ ·KOLY
I letos se chystají v‰ichni moji Ïáci na svÛj nejvût‰í koncert, protoÏe
dostanou pﬁíleÏitost pﬁedvést (nûkteﬁí poprvé) pﬁed ãetn˘m publikem,
co se v leto‰ním roce nauãili zahrát
na hudební nástroje. Abych se inspirovala, nahlíÏím do kronik, které jsou za tu dobu tﬁi a poslední léta mi vede záznamy a vlepuje do
nich fotografie dobrotivá paní Gudrun Humlová. Ani se mi nechce vû-

ﬁit, Ïe letos jiÏ uãím u nás hudbu
15 let, a to jiÏ je, paneãku, pûkná
ﬁádka fotografií a kulturních akcí.
Probírám se kronikami a zji‰Èuji,
kde Ïe se v‰ude koncerty ÏákÛ konaly. KdyÏ jsme se na OÚ Roztoky
jiÏ neve‰li, koncertovali jsme v roztocké druÏinû, kdyÏ i ta byla malá,
„koncert“ se konal ve vstupní hale
základní ‰koly, a pak v tûlocviãnû
Z· Roztoky. KvÛli ‰patné akustice
a velkému prostoru, kter˘ je opravdu
vhodn˘ pouze na
cviãení, se vystoupení pﬁesunula do
Hotelu Roztoky
a dokonce do kﬁivoklátské sokolovny. KdyÏ vznikla
v Z· Kﬁivoklát
koncertní chodba
s pódiem a závûsy,
zaãali jsme hrát
tam, ale zjistila
jsem, Ïe ÏákÛ je jiÏ
tolik, Ïe i tento prostor je pro nás ne-

vyhovující. No, a tak jsme nakonec
zakotvili v kﬁivoklátské ‰kolní tûlocviãnû, kde jiÏ po tﬁi roky koncertujeme, a která je pﬁesnû na míru. Ochotn˘ ‰kolník Pavel Procházka vÏdy natáhne po celé tûlocviãnû
koberce, abychom nezniãili podlahu, udûlá pozadí, opatﬁí zvukovou
aparaturu, a kdyÏ Ïáci z tamní ‰koly nanosí a odnosí Ïidle a paní ﬁeditelka se na mû stále je‰tû usmívá,
pﬁestoÏe se o akci vût‰inou dozví aÏ
z novin, tak to nemá chybu.
Proto vás, na‰e milé diváky, tímto
chci opût pozvat na koncert v‰ech
m˘ch ÏákÛ, kter˘ se bude konat v kﬁivoklátské ‰kolní tûlocviãnû, a to ve
stﬁedu 26. dubna od 17.00 hodin.
Program:
1) Hudební pﬁehlídka v‰ech ÏákÛ od
nejmlad‰ích po nejstar‰í
2) Veselé zpívání pûveckého sboru
Sedmikrásky
3) Silentium – vokálnû instrumentální soubor
4) Spoleãné hraní pokroãil˘ch ÏákÛ
Srdeãnû zve Dagmar Pavlíãková
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (VI)
ZÁMEK LEONT¯N
Na kﬁiÏovatce silnic z NiÏbora do
Roztok a Kublova, v b˘valé jelení
oboﬁe, byl v 18. století postaven
uprostﬁed hospodáﬁského dvora
v barokním slohu loveck˘ zámeãek.
Podle dvora dostal jméno Obora.
KdyÏ se roku 1860 oÏenil majitel
kﬁivoklátského panství Max Egon
z Fürstenberka s Leont˘nou, hrabûnkou z Khevenhüller, rozhodl
kníÏe o dÛkladné pﬁestavbû zámeãku. Ta byla provedena v letech 1865
aÏ 1866 podle návrhu architekta Antonína Jiru‰e. Dokonãená stavba byla na poãest nové paní pﬁejmenována na Leont˘nin zámek neboli Leont˘n. Zámek se stal oblíben˘m místem manÏelského páru a jeho loveck˘ch hostÛ. Leont˘n nikdy
nemûl Ïádné cenné vnitﬁní vybavení, av‰ak byla tu velká sbírka loveck˘ch trofejí z okolních hlubok˘ch lesÛ. Dokonce i zevní zdi zámku b˘valy vyzdobeny mohutn˘m jelením paroÏím. Princ Emil z Fürstenberka dal v letech 1893 aÏ 1894
zámek pﬁestavût v novogotickém
slohu podle návrhu architekta Jana
B. Urbana. PÛvodnímu úãelu pﬁestal Leont˘n slouÏit v roce 1919, kdy
byl vnucenou správou velkostatku
pronajat pomocnému hospodáﬁské-

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
Poselství Velikonoc, to není událost z dávné
minulosti, která by nás zajímala jen jako historická skuteãnost. To, Ïe po kaÏdé zimû pﬁijde
krásné jaro, to kaÏd˘ pﬁipou‰tí, ba poãítá s tím.
Ale to, Ïe po UkﬁiÏování pﬁichází Vzkﬁí‰ení,
mnozí odmítají. Dávno je pryã doba kﬁiÏáck˘ch
válek, a není tﬁeba osvobozovat BoÏí hrob od
nevûﬁících, av‰ak pomozme osvobodit sebe
i kaÏdého druhého – kﬁesÈana i ateistu – z hrobu jeho vlastní nedÛvûry, strachu, hﬁíchu, stresu, sobectví! Stres je moderní forma posedlosti. Odvalme s pomocí Zmrtv˘chvstalého hrobov˘ kámen sv˘ch starostí, obav a sobectví. Bez
tohoto osvobození leÏí lidé v hrobû absurdity. Bez Krista by byl cel˘ lidsk˘
Ïivot jen zbûsil˘m kolotoãem podle vzoru ,,pracuj a konzumuj“. Bez Krista by lidsk˘ Ïivot byl jen pﬁíbûhem vypravovan˘m bláznem. V‰ichni touÏíme po pokoji, po jistotû, ale svût a jeho organizace a pakty ten pokoj ãlovûku nedají. âlovûk touÏí b˘t milován a zakou‰et, Ïe je milován Bohem i ãlovûkem. Bohoãlovûk, ukﬁiÏovan˘ kvÛli na‰im hﬁíchÛm, vstal z mrtv˘ch a Ïije dál. KdyÏ zaãneme kráãet Ïivotem s JeÏí‰em Kristem, rozplynou se na‰e
obavy a smutky. Ano, JeÏí‰ vstal z mrtv˘ch a my jsme toho svûdky!
J. P.

mu v˘boru v Praze jako ubytovna
pro legionáﬁe – invalidy za roãní nájem 8 000 Kãs. Tento pronájem byl
ukonãen v dubnu 1925, kdy byla
zji‰tûna znaãná devastace objektu
i okolního parku. V roce 1926 poÏádala Sociální ochrana státních zamûstnancÛ v Praze o bezplatné uÏívání objektu pro dûti nemajetn˘ch
ãlenÛ. Tak zde byla zﬁízena v letních
mûsících kolonie pro 30 aÏ 40 chud˘ch dûtí. Stalo se tak v roce 1927.
Po pﬁevzetí kﬁivoklátského panství
ãeskoslovensk˘m státem v roce
1929 bylo na zámku Leont˘n zﬁízeno ﬁeditelství správy Státních lesÛ
Obora. To zde pÛsobilo aÏ do zru‰ení organizace v roce 1950. Dal‰ím
uÏivatelem byla ‰kola pro vadu ﬁeãi v Praze 8, krátce i vojensk˘ útvar

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Jaroslav Ne‰etﬁil
Jaroslav RosÛlek
Milena Strejãková
Vlasta BlaÏková
Jana Wildová

ZÁMEK LEONT¯N

KAPLE SV. VÁCLAVA
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PTP. âast˘m stﬁídáním uÏivatelÛ
byl objekt poãátkem ‰edesát˘ch let
úplnû zpusto‰en. Obrat nastal aÏ v
roce 1964, kdy se majitelem zámku
stal Národní v˘bor hlavního mûsta
Prahy. Ten ho nákladem 4 milionÛ
Kãs uvedl znovu do poﬁádku. Po generální rekonstrukci zde byl zﬁízen
Ústav sociální péãe pro mládeÏ. Nejprve pro dûvãata a po nich, je‰tû v
roce 1964, pro chlapce ve vûku od
12 let. Jsou tu umístûni klienti postiÏení pﬁeváÏnû oligofrenií. Jako
Ústav sociální péãe hl. mûsta Prahy
slouÏí Leont˘n do dne‰ních dnÛ.

KAPLE SV. VÁCLAVA
Souãástí zámeckého parku na
Leont˘nû je kaple svatého Václava.
Byla postavena v roce 1866 v novogotickém slohu podle projektu architekta Antonína Jiru‰e. Dominantou interiéru je oltáﬁ s obrazem svatého Václava od praÏského malíﬁe
Václava Kroupy. V souãasné dobû
je kaple zrestaurovaná a pÛsobí velmi pûkn˘m dojmem.
Text a foto Tomá‰ Bednaﬁík

13. 3.
21. 3.
15. 3.
30. 3.
5. 3.

60 let
60 let
75 let
78 let
80 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 156
Kﬁivoklát 207
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S BOLESTÍ V SRDCI VZPOMÍNÁME
Libu‰e Bednaﬁíková + 20. 3.
Kﬁivoklát 87
Václav Smeták
+ 7. 4.
Kﬁivoklát 81
PODùKOVÁNÍ
Dûkujeme v‰em, kteﬁí se pﬁi‰li naposledy rozlouãit s na‰ím zesnul˘m
manÏelem, tatínkem a dûdeãkem panem Václavem Smetákem z Kﬁivoklátu. ZároveÀ dûkujeme za kvûtinové dary a projevy soustrasti.
Rodina Smetákova

DOBROT Y Z BABIČČINY KUCHAŘKY
aneb Expedice za tajemn˘mi vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní
Moje milé ãtenáﬁky, tak Vás zase
po mûsíci vítám u pravidelné rubriky, abychom spoleãnû potrápili na‰e chuÈové pohárky. A Ïe dnes dostanou, mr‰ky, poﬁádnû zabrat, to
vám mÛÏu slíbit hned v úvodu. Minule jsem se obrátil o pomoc na zástupkyni seniorské generace, a tak
dnes by bylo spravedlivé, abych dal
pﬁíleÏitost pochlubit se zase nûkomu
mlad‰ímu. Myslel jsem, Ïe s tím budu mít potíÏe, leã je ve v‰eobecném
povûdomí, Ïe si dne‰ní mladé hospodyÀky s kulináﬁskou vûdou pﬁíli‰
hlavy nelámou. Jsou spí‰e pragmatick˘mi zastánkynûmi rychlého vaﬁení z polotovarÛ, ne-li pﬁímo konzumentkami kuchyÀsk˘ch v˘dobytkÛ moderní doby v podobû fabricky
vyroben˘ch hotovek ãi produkce
fast-foodÛ. I pﬁes tuto skepsi jsem

rozhodil své pomyslné sítû a ãekal,
zda-li v nich uvízne nûjaká v˘jimka.
Svûte div se, není to asi je‰tû tak zlé,
jak zlí jazykové tvrdí. PﬁíslibÛ jsem
dostal hned nûkolik a dokonce jsem
dostal na v˘bûr, co bych si pﬁál uvaﬁit. Skoro mû to zji‰tûní dojalo. Jednou takovou dobrou du‰í, která se
zhostila svého úkolu na jedniãku
s hvûzdiãkou, byla paní Jana Rajská
z Amalína. Pro nûkoho z vás je to
moÏná neznámé jméno, protoÏe paní Jana se s manÏelem a dûtmi pﬁistûhovala do Kﬁivoklátu teprve nedávno do domku po babiãce a dûdovi. PﬁestoÏe se stará o dvû malé
dûti, tak se s jejím jménem setkáváme pﬁi kﬁivoklátsk˘ch akcích stále
ãastûji, coÏ je moc dobﬁe. Paní Rajská si pro vás pﬁipravila pro zmûnu
recept na sladké peãivo, jehoÏ pÛ-

3. díl
vod pochází z jiÏní Moravy, a jeÏ má
roztomil˘ název „oﬁechové kroucánky“. Na svátky jara je uÏ sice nestihneme, ale vy si jistû nûjakou pﬁíleÏitost, kde tuto dobrotu uplatníte,
najdete. Jsou v˘borné, a tro‰ka práce pﬁi pﬁípravû navíc bude vyváÏena
nad‰ením va‰ich blízk˘ch z této
„mÀamky“. Dobrou chuÈ.
O¤ECHOVÉ KROUCÁNKY
Tûsto: 1/4 kg tvarohu, 1/4 kg tuku (Lukana, Hera), 1/4 kg hladké
mouky.
NáplÀ: 20 dkg mlet˘ch vla‰sk˘ch
oﬁechÛ, 14 dkg mouãkového cukru,
1 vanilkov˘ cukr, 2 lÏíce mléka,
2 lÏíce rumu.
Z uveden˘ch ingrediencí vypracujeme tûsto a necháme jej v chladu
do druhého dne odpoãinout. Tûsto
rozdûlíme na polovinu a vyválíme
z nûj na peãícím voskovaném papíru posypaném tro‰kou hladké mouky dvû stejnû velké placky v tlou‰Èce asi 3 mm. Jednu placku potﬁeme
pﬁipravenou náplní a opatrnû pﬁeneseme na papíru druhou ãást tûsta, kterou poloÏíme navrch. Z takto pﬁipravené „nadité placky“ odkrajujeme prouÏky asi 1 cm silné a v leÏatém stavu je zkroutíme buì do vﬁetének nebo do vûneãkÛ a klademe na
plech. Pﬁed peãením je je‰tû potﬁeme roz‰lehan˘m vejcem, do kterého
pﬁidáme tro‰ku smetany a ‰petku
cukru. Peãeme v pﬁedehﬁáté troubû
pﬁi 170 stupních do rÛÏova.
Text a foto Milan Bednaﬁík

Vzpomínka
Dne 20. bﬁezna 2006 zemﬁela paní Libu‰e Bednaﬁíková, rozená
Humlová z Kﬁivoklátu. Vût‰inu svého aktivního Ïivota pracovala
na obecním úﬁadû jako úãetní a matrikáﬁka. Do práce pro Kﬁivoklát
a Roztoky se zapojila nejen ona, ale vtáhla do ni i celou svoji rodinu. Jako mladá hrála volejbal i ochotnické divadlo a byla aktivní ãlenkou snad v‰ech spolkÛ pÛsobících v obci. Její jméno je nesmazatelnû spjato i s poãátky svatebních obﬁadÛ na hradû Kﬁivoklátû. Jak obliba uzavírání sÀatkÛ na Kﬁivoklátû stoupala, tak pﬁib˘valo i práce (uzavíralo se aÏ 250 sÀatkÛ roãnû). Tehdy jsem nastoupila na místo pomocné úﬁednice. Byla pro mû v˘bornou
a trpûlivou uãitelkou. Znala a pamatovala si nejen kde kdo bydlí,
jaké má ãíslo domu, ale u vût‰iny lidí znala i datum narození. Zasvûtila mû laskavû a nezi‰tnû do v‰ech tajÛ a problémÛ spojen˘ch
s prací pro obãany. Byla du‰í obce, ochotná k lidem, vstﬁícná
k ﬁe‰ení jejich problémÛ. KaÏdého vyslechla, poradila. Tak jsem
se pﬁed mnoha lety seznámila s Líbou a na takovou budu stále
vzpomínat.
Eva Mare‰ová
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Ani letos nechybûla pﬁi lidové slavnosti vyná‰ení
Smrtky tradiãní zastávka na hradním nádvoﬁí . Na
snímku dûti vstupují bránou. Foto T. Bednaﬁík

První otvírací den sezóny zpﬁíjemÀovalo náv‰tûvníkÛm svojí hudbou duo ·vejk Band z Plznû,
které potû‰ilo pﬁítomné sv˘m ‰irok˘ repertoárem.
Foto Milan Bednaﬁík

Pﬁi malé slavnosti u pﬁíleÏitosti zahájení turistické sezóny 2006 na hradû, bylo mnoho pﬁíleÏitostí na neformální rozhovory. My jsme pﬁi jednom takovém zachytili Dá‰u Pavlíãkovou,
Radka Dvoﬁáka a Luìka Frencla.
Foto Milan Bednaﬁík

V Informaãním stﬁedisku LesÛ âR s. p. vznikla stálá expozice „Les kolem nás“. Pﬁi slavnostním otevﬁení ve stﬁedu 12. dubna promluvil jeden z autorÛ Ing. Miroslav Pecha.
Foto Pavel Friebert

Tento rok si silniãáﬁi zaslouÏí pochvalu za vãasn˘ úklid posypu po zimû. Foto M. Bednaﬁík

Stejnû jako v minul˘ch letech strávily dûti z roztocké základní ‰koly noc z 30. bﬁezna na
1. dubna s dánsk˘m pohádkáﬁem Hansem Christianem Andersenem. Foto Tomá‰ Bednaﬁík

V pondûlí 3. dubna mûli v odpoledních hodinách kﬁivoklát‰tí hasiãi v˘jezd. Byl hlá‰en poÏár
polního porostu. Ukázalo se, Ïe se jednalo pouze o dohoﬁívající ohni‰tû po pálení vûtví na lesní pasece za osadou PoÏáry.
Foto Pavel Friebert

¤eka Berounka na pﬁelomu bﬁezna a dubna pouze zahrozila. Vodácké táboﬁi‰tû naproti Z·
Kﬁivoklát z pochopiteln˘ch dÛvodÛ nikoho nepﬁilákalo, byÈ oznaãeno bylo dostateãnû.
Foto Pavel Friebert

OSUDY K¤IVOKLÁTSKÉHO PIVOVARU – II
Po postavení nové pánve, která jiÏ
byla na var 35 sudÛ, bylo nutné zajistit dostatek vody, na coÏ jiÏ hradní
studna nestaãila. Proto byl postaven
vodovod ãásteãnû dﬁevûn˘ a ãásteãnû ze Ïelezn˘ch trub. Vedl ze dvora
PoÏáry samospádem do Ïelezné
ãtvercové ka‰ny na nádvoﬁí hradu.
To bylo v dobû, kdy Kﬁivoklát jiÏ nebyl v drÏení koruny, ale v rukou kníÏat z Fürstenberka. V˘roba piva stoupala a pivovar bylo nutné dál roz‰iﬁovat. V roce 1848 byly provedeny
rozsáhlé pﬁestavby. Od mûdikovce
Ringhoffera byla objednána nová
varná pánev, byla postavena su‰árna
sladu firmou Lacina z Ústí nad Labem a nové ‰toky.
Roky 1850 a 1851 jsou v dûjinách
kﬁivoklátského pivovarnictví v˘-

znamné tím, Ïe bylo pokusnû vyrobeno bavorské pivo a sládek Donát
byl poslán do zámeckého pivovaru
v DráÏìanech na zku‰enou. První
várka byla vystavena 19. února 1851,
a to 17,5 sudu. Cena piva byla stanovena na 18 krejcarÛ. To byl pro pivovar znaãn˘ finanãní pﬁínos. V˘stav
piva neustále stoupá. Majitel panství
proto skupuje okolní malé nerentabilní pivovary a uzavírá je.
Po roce 1877 je pivovar jiÏ ãásteãnû pohánûn parou a roãní v˘stav
se zv˘‰il na 8 tisíc hl. V roce 1910
pﬁekroãil v˘stav piva 17 tisíc hl. Stávající zaﬁízení ale nebylo jiÏ schopno zajistit odpovídající kvalitu piva
ani poÏadavky na zv˘‰ení mnoÏství.
Pﬁi zvaÏování moÏností roz‰íﬁení parního provozu v‰ak pivovar naráÏí na
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Zvednutá hladina ﬁeky Berounky zaplavila,
jako kaÏdé jaro, plochu, kde b˘valo ‰kolní
hﬁi‰tû Z· Kﬁivoklát. To uÏ zde na‰tûstí není
a alespoÀ se na chvíli schovala nehezká lebeda.
Foto Pavel Friebert

Tomá‰ Bednaﬁík

Pivovarská varna na Kﬁivoklátû.

skuteãnost, Ïe je umístûn v historickém jádru hradu a ãetné transmisní
pﬁevody by nebylo moÏné provést
bez velk˘ch stavebních úprav. Jednou z alternativ je opatﬁit parní stroj
10 – 16 HP, kter˘ by pohánûl dynamo k v˘robû elektﬁiny pro motorov˘
pohon. Tato alternativa nakonec zvítûzila a pﬁíslu‰ná zaﬁízení dodala firma Novák a Jahn z Prahy. Pﬁed ro-

Foto archiv autora

kem 1914 byla provedena rekonstrukce a pﬁistoupeno ke stavbû elektrocentrály. V roce 1914 byla po silnici z Mûsteãka pﬁepravena nová parní lokomobila o váze 100 q. Elektrická energie tedy pohánûla strojní
zaﬁízení pivovaru, su‰árny, chladící
zaﬁízení, v˘tah a pﬁebytek byl pouÏíván k osvûtlení dvora a kanceláﬁí.
Bûhem 1. svûtové války se v˘-

stav piva sníÏil a je‰tû v letech
1920 – 1922 se pohyboval jen kolem 6 tisíc hl. Z hradního pivovaru odebíralo pivo v té dobû 53 hostincÛ ve 34 vesnicích.
V roce 1923 provedl vûdeck˘ ústav
v Praze ‰etﬁení, jak zhospodárnit provoz kﬁivoklátského pivovaru a zlep‰it jakost piva. Bylo zji‰tûno, Ïe voda na v˘stﬁelek je málo teplá, a tak
se ztrácí pﬁi jedné várce 35 kg sladu.
Naopak chmel ze V‰etat byl v˘borné kvality. Teplota sklepÛ odpovídala normû 3° C, bylo jen tﬁeba zlep‰it péãi o ãistotu. Pivo bylo shledáno
bezvadné a lahodné chuti. Bylo doporuãeno plnit sudy ﬁádn˘m protitlakov˘m pﬁístrojem. Správa pivovaru pak provedla dal‰í zlep‰ení
a zrodil se Kastelán – 20% tmavé pivo, kﬁivoklátská specialita. Vedle toho se vaﬁilo pivo 10% svûtlé a ãerné
a 12% svûtl˘ a ãern˘ leÏák.
V roce 1929 odkoupil ãeskoslovensk˘ stát od FürstenberkÛ kﬁivoklátské panství a pivovar se stal souãástí Státních pivovarÛ. V té dobû má
v˘stav 9.650 hl. V pivovaﬁe bylo zamûstnáno 11 dûlníkÛ, 2 bednáﬁi,
3 sladovníci, strojník, úãetní a sládek.
(Pokraãování pﬁí‰tû)

