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KVùTEN 2006
KdyÏ oslovil na‰i obec námûstek stﬁedoãeského hejtmana pan Vilém Îák s návrhem uspoﬁádat na Den Zemû ãi‰tûní ﬁeky Berounky, ﬁekla jsem si – pokud se sejde dostateãn˘ poãet ochotn˘ch rukou, bude to koneãnû jedna z akcí, která pﬁinese
v praxi okamÏit˘ a kladn˘ v˘sledek pﬁímo zde, v regionu. âtûte na stranû 2.

RODINA A âAS
Zaãal dal‰í mûsíc v roce, kvûten,
mûsíc lásky. Definitivnû skonãila tuhá a nekoneãnû dlouhá zima. V‰echno se zaãalo zelenat a kvést. Ptáãkové nás, i pﬁesto, Ïe jim hrozí ptaãí chﬁipka, kaÏdé ráno vítají do nového dne. Sluníãko zaãíná dostávat
trochu sílu a my v‰ichni koneãnû lep‰í náladu. UÏ nás pﬁestaly zábst nohy a bolet záda od neustálého uklízení snûhu. MÛÏeme se na v‰echny
kolem sebe zase usmívat a mít radost ze Ïivota. Máme za sebou Svátek práce a Den osvobození a asi
málokdo z nás ví, Ïe 15. kvûtna se
slavil Mezinárodní den rodiny. Rodina vÏdycky byla a doufám, Ïe snad
poﬁád je základ státu. Podle prÛzkumÛ kaÏd˘ prÛmûrn˘ âech odpracoval v roce 2004 o 45 hodin víc
neÏ v roce 2003. Jak to bylo loni radûji nechtûjte vÛbec vûdût. Je zﬁejmé, Ïe stále více ãasu trávíme v zamûstnání a tudíÏ ménû ãasu vûnujeme sv˘m dûtem a rodinû.
Dal‰í prÛzkum ukázal, Ïe spousta
dûtí má svoji televizi, coÏ podle psychologÛ není dobﬁe. Ano, právû proto, Ïe více ãasu trávíme v práci, zahrnujeme své ratolesti vûcmi a nemáme ãas jim dát to, co by opravdu
potﬁebovaly. Nebo Vy to dûláte jinak? Pak máte ‰Èastné dûti.
BlíÏí se Den dûtí a ten je na rodinnou oslavu jako stvoﬁen˘. Tak si
ho spoleãnû uÏijte a nedovolte, aby
se va‰im dûtem o tom hezkém jen
zdálo.
–rok–

ZASTUPITELSTVO
JEDNALO O KONCEPTU
ÚZEMNÍHO PLÁNU
Veﬁejné zasedání zastupitelstva
obce Kﬁivoklát probûhlo dne 9. 5.
2006 od 17 hodin v salonku v restaurace Nad Hradem. Hlavním bodem programu bylo projednání konceptu územního plánu na‰í obce.
Oznámeno bylo v souladu se stavebním zákonem veﬁejnou vyhlá‰kou, která byla ve v˘vûskách zveﬁejnûna mûsíc. Koncept vychází ze
schváleného zadání územního plánu, které bylo rovnûÏ projednáváno
veﬁejnû. Na jednání pﬁijel témûﬁ
kompletní autorsk˘ kolektiv architektÛ, kteﬁí se na zpracování územního plánu obce podílí. Ing. arch.
M. Barto‰ek a J. Hanãl, jako hlavní
zpracovatelé, spolupracují v oblasti Ïivotního prostﬁedí s Ing. Dejmalem, v oblasti dopravy Ing. ÎiÏkovsk˘m a v oblasti vody a kanalizace
s Ing. Knotkem. Pﬁítomní architekti pﬁednesli obãanÛm i zastupitelstvu
svÛj náhled na ﬁe‰ení problematiky
územního plánování v jednotliv˘ch
oblastech. Nej‰ir‰í prostor pak byl
otevﬁen diskusi, kde pﬁipomínky,
(dokonãení na str. 3)

10 Kã
Ve ãtvrtek 27. dubna probûhlo na Emilovnû okresní kolo
pﬁírodovûdné soutûÏe Zelená stezka –
zlat˘ list. Pﬁeãtûte si
o tom na stranû 4

„Lesy kolem nás“ byla nazvána stálá expozice, která
byla slavnostnû otevﬁena
12. dubna leto‰ního roku v Informaãním a vzdûlávacím
stﬁedisku LâR na Kﬁivoklátû.
Více se dozvíte na stranû 6.

KONCERT ÎÁKÒ DAGMAR PAVLÍâKOVÉ
Ve stﬁedu 26. dubna v 17 hodin se
se‰li rodiãe, prarodiãe, jiní pﬁíbuzní
a skalní obdivovatelé Dá‰i Pavlíãkové v zaplnûné tûlocviãnû Z· Kﬁivoklát, aby si vyposlechli svá dítka,
jak se nauãila za jiÏ témûﬁ uplynul˘
‰kolní rok hrát na svÛj nástroj, aÈ uÏ
sami, nebo ve skupinkách, aby zatleskali pûveckému sboru Sedmikrásky a souboru Silentium. Koncertní sál jako vÏdy perfektnû pﬁipravil ná‰ skvûl˘ ‰kolník Pavel Procházka za pomoci více ãi ménû brblajících úãinkujících. My, diváci,
jsme dostali programy, takÏe jsme
pﬁesnû vûdûli, kdo vystoupí a co nám
zahraje. Cel˘m poﬁadem nás pak
provázely dvû pÛvabné moderátorky, Lucka Kramelová a Karolína
Pavlíãková, jinak ostﬁílené to ãlenky Silentia. Pro vût‰inu z nás je to
opravdu záÏitek, vidût, jak z tûch nesmûl˘ch mal˘ch zaãáteãníkÛ jsou
rok za rokem ‰ikovnûj‰í a sebevûdomûj‰í hudebníci. Pro Dá‰u Pavlíãkovou to musí b˘t radost se na jejich rÛstu tak v˘raznû podílet, vidût
v˘sledek své mnohdy klopotné dﬁiny. Pro kaÏdého uãitele je to rok co
rok se opakující stereotyp, aÈ uÏ malé dûti uãí základy ãtení, psaní a poãítání nebo noty. A uãí se ty stejné
písniãky, které pﬁed nimi uÏ hrála generace jejich rodiãÛ, pﬁípadnû prarodiãÛ. A vût‰inou se jim i stejné písniãky nebo skladby líbí a tû‰í se, aÏ
si je taky budou moci zahrát. Jako
tﬁeba ty dvû závûreãné, On the River
a Trh ve Scarborough. TakÏe my posluchaãi taky sl˘cháváme dost stejn˘ch vûcí, rok co rok se opakujících,
ale hrají je zas jiné dûti, které se je
musely právû tak poctivû nadﬁít, jako ty pﬁed nimi. Bylo pûkné sly‰et
hrát rodiãe s dûtmi, sourozence.
V‰echny nás pûknû vzalo hraní a zpí-

Na závûr konceru si v‰ichni úãinkující tradiãnû zahráli irskou baladu „Trh ve Scarborough“.

vání bratrÛ Frolíkov˘ch. Jejich babiãka jako textaﬁ byla prostû skvûlá.
Jsem ráda, Ïe jsem tak vidûla své Ïáky zas úplnû jinak, neÏ tﬁeba pﬁi své
hodinû nûmãiny. Honza zpíval:
„KaÏd˘ z nás potká svÛj osud, mnû
se to taky stalo, mûl jsem v lese kamarády, ‰tûstí pﬁi mnû stálo. Teì uÏ
mám jenom „pÛlãíka“, tak ﬁíkám té
noze svojí, a Ïivot dále utíká a já touto písní dûkuji. UÏ zase chodím do

‰koly a radost ve mnû oÏívá a s chutí pí‰u úkoly a svût mû zase zajímá“
(text zkrácen). Líbilo se mi, Ïe Dá‰a Pavlíãková obãas upozornila i na
to, na jak˘ nástroj, pokud byl ménû
obvykl˘, se hraje (elektrická kytara
Honzy Frolíka, lyra, gemshorny,
mandolína, viola). Pﬁipomnûlo mi to
tak zvané „v˘chovné koncerty“
z dob mého mládí. Byl to vydaﬁen˘
podveãer a jistû zas pﬁi nûjaké jiné

Foto Milan Bednaﬁík

pﬁíleÏitosti rádi pﬁijdeme ÏákÛm hudební ‰koly Dagmar Pavlíãkové zatleskat (i nûco pﬁihodíme do kasiãky, kdyÏ teì víme, jak jsou nûkteré
hudební nástroje drahé). Za Dá‰u
Pavlíãkovou mám upﬁímnû podûkovat téÏ ﬁeditelce Z· Kﬁivoklát Marcele Kasíkové, která má pro v‰echny její aktivity ve ‰kole pochopení
a ráda jí je umoÏÀuje.
Gudrun Humlová

VELIKONOCE NA HRADù K¤IVOKLÁTù SE POVEDLY

Jeden z hlavních zpracovatelÛ územního plánu obce Ing. arch. Michal Barto‰ek pﬁi odborném v˘kladu konceptu.
Foto Pavel Friebert

MOUDRÁ SLOVA
My, dne‰ní Evropané, chceme stále víc neÏ potﬁebujeme, abychom
se zabezpeãili pro zítﬁek. JenÏe zítﬁek nikdy nenastane, protoÏe nové
slunce zrodí opût jen dne‰ek, v nûmÏ beztoho musíme sv˘mi aktuálními silami pokaÏdé nanovo obstát.
(Arnaud Sabran)

UÏ máme kvûten, ale pﬁece jen mi
to nedá, abych se nevrátila k poslední velké akci na hradû. Dle informací pana kastelána z evidence
prodan˘ch vstupenek víme, Ïe
v prÛbûhu tﬁí velikonoãních dní nav‰tívilo na‰i obec pﬁes 13 tisíc náv‰tûvníkÛ. Myslím si, Ïe jak zamûstnanci hradu, tak i obec pﬁem˘‰lí
o tom, zda uÏ to nebylo opravdu hodnû. Zda poãet náv‰tûvníkÛ nepﬁesahuje moÏnosti hradu i obce. V nûkter˘ch okamÏicích byla obec náv‰tûvníky doslova zavalena a ve‰keré snahy o regulace se míjely úãinkem. Podobnû, jako nelze regulovat
nálet kobylek, není moÏné zregulovat poãet náv‰tûvníkÛ obce v ãase.
Lidé natû‰ení jarem sem prostû pﬁijeli, chtûli zaparkovat a nav‰tívit
hrad, chtûli si dojít na záchod, najíst
se a vidût program, kter˘ si zaplatili. ObãanÛm kﬁivoklátsk˘m doporuãuji si na velikonoãní hrad zabûhnout hned po ránu. Stánkaﬁi jiÏ
mají rozbaleno, nádvoﬁí je poloprázdné, na ka‰tanech se tﬁpytí kapky rosy. Stihnete si dát medovinu,
opeãenou kotletu i sladkou kremroli. Do pÛl dvanácté neÏ pﬁijede „par-

ní vlak“ je ãasu hromada a v‰e si uÏijete. A pokud Vás pak zlobí a rozãiluje ten odpolední nápor – netrvá

vûãnû. Okolo páté jiÏ v‰ichni spûchají domÛ.
(dokonãení na str. 3)

Náv‰tûvníky hradu bavil sv˘mi poveden˘mi kousky Ïonglér Vojta Vrtek.

Foto archiv

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE
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·KOLE JE PùTASEDMDESÁT

P¤IJÍMAâKY

O ZAâÁTCÍCH A KONCÍCH…

Îáci Z· Kﬁivoklát odpovídali
na otázku, proã si vybrali tu ãi onu
‰kolu:
• SPg · Beroun, protoÏe mám ráda dûti a zajímá mû psychologie a baví mû HV, VV a taky tûlák, ze kter˘ch jsem i dûlala talentové zkou‰ky.
• OA Beroun, protoÏe mû jiná nenapadla, a sly‰ela jsem, Ïe je to tam
dobré.
• SO· a SOU Hoﬁovice, protoÏe
mám ráda pﬁírodu a chtûla bych o ní
vûdût co nejvíc.
• SOU Kralovice. Bála jsem se pﬁijímacích zkou‰ek, tak jsem si na‰la
lehãí ‰kolu a v oboru Provoz sluÏeb
se jistû nauãím vûci, které se mi hodí do Ïivota.
• SO· a SOU, sociálnû právní ãinnost v Kladnû. Baví mû starat se o
lidi a komunikovat s nimi.
• SO· a VO· v Kladnû. Mám rád
elektrické pﬁístroje a v˘poãetní techniku a hlavnû je to „kluãiãí“ ‰kola.
• MOA Rakovník. ·kola se mi líbila a pﬁi‰lo mi, Ïe tam uãitelé jednají fér a jsou pﬁátel‰tí.

Asi by to bylo ponûkud pﬁehnané
mluvit v souvislosti s kolegyní Jitkou Hu‰kovou o zaãátku její uãitel-

di‰tû materiálu, protoÏe je schopná
sehnat od papírÛ pﬁes dﬁevo, molitan, knoflíky ãi korálky naprosto

ské kariéry, protoÏe uÏ zdaleka není Ïádn˘m nováãkem, uãí uÏ deset
let. Ale ve srovnání s vyrovnanou
a za kaÏd˘ch okolností noblesnû vystupující Líbou Ra‰ínovou je je‰tû
mladá, bouﬁlivá. A co mají spoleãného? Obû uãí matematiku a obû si
pﬁedávají své zku‰enosti, neboÈ jak
kdo uãí, to nemá s vûkem nic spoleãného, uãitel musí b˘t vÏdy schopen a ochoten hledat nûco nového.
No a v tom tedy Jitka vede. Ta má
takov˘ch zaloÏen˘ch desek s materiály ze v‰ech moÏn˘ch oborÛ lidské ãinnosti. Uãí kromû matematiky taky fyziku a pracovní ãinnosti,
coÏ je její druhá aprobace, takÏe se
jí to v‰e hodí. A potﬁebovala by nûkdy je‰tû jednu místnost jako skla-

v‰echno a pokud moÏno zadarmo.
A v‰echno taky pﬁi pracovních ãinnostech dokáÏe s dûtmi zuÏitkovat.
A má sama velmi aktivního synka,
a aby ho zamûstnala, zaãala cviãit
s maminkami a dûtmi a ‰kolí se
v tomto oboru a je z ní úplná profesionální cviãitelka. A hodí se jí to
i v létû, neboÈ od sv˘ch studentsk˘ch
let jezdí s dûtmi na letní tábory a teì
tam bere i na‰e z Kﬁivoklátu, a protoÏe se tam vracejí, asi se jim tam
líbí. Ale uÏ se jim nevûnuje jako oddílová vedoucí, ale pro v‰echny tam
vaﬁí. A taky jim dûlá zdravotnici.
Ale abych se vrátila ke kolegyni Ra‰ínové. Tak ta má druhou aprobaci
zemûpis. I ten na na‰í ‰kole uãila.
Ale nyní, protoÏe uÏ jako dÛchod-

kynû neuãí na pln˘ úvazek, vyuãuje uÏ jen matematiku, neboÈ to je
pﬁedmût veledÛleÏit˘. Není u nás
dlouho, ale uÏ pár ÏákÛ staãila dobﬁe pﬁipravit na start do Ïivota, a jistû jich je‰tû pár dobﬁe pﬁipraví.
A kdyÏ se tak pﬁi volné hodinû sejdeme ve sborovnû, tak se shodujeme v tom, Ïe tu k sobû v‰ichni mají blízko, nepanuje tu mezi kolegy
Ïádná ﬁevnivost, nedûlají se rozdíly
mezi pedagogick˘mi ãi nepedagogick˘mi pracovníky, je ráda, Ïe
zrovna tady mohla svou uãitelskou
kariéru dovést do konce. No to já taky. Je‰tû pﬁí‰tí ‰kolní rok, abych
douãila poslední roãník nûmãináﬁÛ
a tímto zavr‰ím 45 let práce ve ‰kolství, coÏ je docela dost. Jeden rok tu
uãila jazyk anglick˘, tolik Ïádan˘
a na uãitele stále tak nedostatkov˘,
jedna má b˘valá Ïákynû, a kdyÏ
jsem ji lámala, aby zÛstala, tak pravila: „Ví‰, radûji ne, to by ze mû byla úplná kráva.“ Tak já doufám, Ïe
ani po tûch letech ze mû ta kráva není. No ale to musí posoudit jiní. Tímto konãím seriál o sv˘ch spolupracovnících, neboÈ paní ﬁeditelku bych
ráda, aby zpovídal nûkdo jin˘ (to je
to nejlep‰í nakonec). Îije tu, nebo
v nejbliÏ‰ím okolí stále je‰tû ﬁada
dal‰ích skvûl˘ch uãitelÛ, které si urãitû pﬁi rÛzn˘ch pﬁíleÏitostech je‰tû
pﬁipomeneme.
– gh –

OZNÁMENÍ O DOBù A MÍSTù KONÁNÍ VOLEB
Starostka obce Kﬁivoklát podle
§ 15 zákona ã. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu âeské republiky a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní po-

JARNÍ ÚKLID ¤EKY BEROUNKY
KdyÏ oslovil na‰i obec námûstek
Stﬁedoãeského hejtmana pan Vilém
Îák s návrhem uspoﬁádat na Den Zemû ãi‰tûní ﬁeky Berounky, ﬁekla
jsem si – pokud se sejde dostateãn˘
poãet ochotn˘ch rukou, bude to koneãnû jedna z akcí, která pﬁinese
v praxi okamÏit˘ a kladn˘ v˘sledek
pﬁímo zde, v regionu. Bylo mi jasné, Ïe se bude jednat o akci rozsáhlou, která pﬁesahuje moÏnosti jedné
obce. Hned v poãátku plánování
a organizace padla kosa na tradiãní
partnery - obce Roztoky a Zbeãno.
Obec Roztoky proto, Ïe na rozdíl od
Kﬁivoklátu jí protéká ﬁeka a díky neúnavné snaze pana starosty Melãe
se z prostoru nad jezem stává velmi
pûkné rekreaãní zázemí. Obec Zbeãno pak v rámci místního hospodáﬁství vlastní auto s kontejnerem i ﬁidiãe ochotného vûnovat na tuto akci volnou sobotu. Sraz úãastníkÛ byl
tedy v Roztokách nad jezem, kde
dobrovolníci zanechali auta a pﬁesedli do pﬁistaven˘ch autobusÛ. Ve
Zvíkovci pak uÏ ãekaly lodû, které,
stejnû jako dopravu autobusem, zajistil Krajsk˘ úﬁad Stﬁedoãeského
kraje. Zbeãenská Avie s kontejnerem vyrazila soubûÏnû s vodáky
a ãekala na místech vytipovan˘ch

âi‰tûní Berounky se úãastnila i kﬁivoklátská starostka Pavla HÛlová, zde právû v akci.
Foto Sláva Vaic

pracovníkem SCHKO Kﬁivoklátsko
panem Luká‰em Vápeníkem, kter˘
se akce také osobnû zúãastnil.
V kaÏdé z lodí byly igelitové pytle
na odpad. Myslela jsem si, Ïe pÛjde
o takov˘ mil˘ happening, kdy pﬁíleÏitostnû odmotáme nûjak˘ ten igelit z vrbiãek. Po prvních pûtistech
metrech mi bylo jasné, Ïe to nebude tak jednoduché. V‰ichni úãastníci vzali úklid opravdu váÏnû a po
bﬁezích ﬁeky bylo vidût „háãky“,
kteﬁí prolézali kﬁoví, boﬁili se do
bahna, klouzali do ﬁeky, zapadali do
vûtví, prolézali kopﬁivy a vyná‰eli
v‰e, pﬁedev‰ím v‰ak stovky plastov˘ch lahví. V‰echny pﬁekvapilo, jak
pomalu ãi‰tûní jde a naopak, jak velká je „v˘tûÏnost“ bﬁehÛ. Avie se velmi rychle plnila a z ãasov˘ch dÛvodÛ se druhá ãást „ãistiãÛ“ dokonce
ani nezastavila na klasické destinaci „U Rozvûdãíka“. Poslední stanovi‰tû kontejneru bylo u Bránovského pﬁívozu, tam uÏ v‰ichni usoudili, Ïe na Avii se nevejde ani pecka
z tﬁe‰nû a sbírání bylo ukonãeno.
Dojezd do Roztok pak byl dramatick˘, neboÈ nás po pﬁekrásném sluneãném dni dohonila bouﬁka. Poslední „ãistiãi“ tak dojíÏdûli uÏ za

Dal‰í otázka znûla: „Co se ti zdálo na pﬁijímaãkách nejtûÏ‰í?“
âesk˘ jazyk. Zvládnout nervozitu. Krátk˘ ãas na odpovûdi. âekat
na to, jestli mû vzali. Najít uãebnu,
kde se psaly.
Ale vût‰inu ÏákÛ brali bez zkou‰ek, takÏe se opravdu nemûli ãeho
bát.
– gh –

de‰tû. K velké ‰kodû v‰ech tak poãasí ponûkud pokazilo v˘bornû pﬁipraven˘ závûr akce. Roztock˘ pan
starosta rozdûlal oheÀ a zajistil zázemí pro obãerstvení, pan Brát
z Kﬁivoklátu zorganizoval poho‰tûní, Brass Band (pﬁes nûkolikrát vymáchané hudebníky) hrál jako o Ïivot. K podívání bylo i náﬁadí ke stavbû „Kﬁivoklátského voru“, informace podával sám pan vrátn˘, kter˘ bude vor vázat. OheÀ hoﬁel, v‰ichni se
u nûj hﬁáli a pekli buﬁtíky za hudebního doprovodu Brass Bandu, a to
i v de‰ti. Hejtman Petr Bendl pﬁijel
i se sv˘mi syny. Je asi zbyteãné vypoãítávat, kdo v‰echno se akce
zúãastnil. Na konci vypadali v‰ichni stejnû, umokﬁení, zablácení a uondaní z neustálého vylézání a nalézání do lodí. Na pﬁí‰tí rok uÏ víme,
Ïe bude potﬁeba trasu zkrátit, neboÈ
na ten ná‰ nejmilej‰í úsek od Branovského pﬁívozu do Roztok nám
jiÏ nezbyl ani ãas, ani síla, ani místo v kontejneru. Pﬁipadalo mi, Ïe odpadkÛ zde v‰ak bylo zdaleka nejvíce. Závûrem bych chtûla na Den Zemû na pﬁí‰tí rok v‰echny, které by
podobná akce oslovila, pozvat.
Pavla HÛlová

zdûj‰ích pﬁedpisÛ, oznamuje:
Volby do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âeské republiky se
uskuteãní dne 2. ãervna 2006 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a dne
3. ãervna 2006 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
Místem konání voleb pro voliãe
bydlící ve volebním okrsku Kﬁivoklát je volební místnost na OÚ
Kﬁivoklát, Kﬁivoklát 93, 270 23
Kﬁivoklát, 1. patro, ã. dveﬁí 16.
Voliãi bude umoÏnûno hlasování
poté, kdy prokáÏe svou totoÏnost
a státní obãanství âeské republiky (platn˘m obãansk˘m prÛkazem, cestovním, diplomatick˘m
nebo sluÏebním pasem âeské republiky anebo cestovním prÛkazem). KaÏdému voliãi budou dodány nejpozdûji 3 dny pﬁede dnem
voleb hlasovací lístky prostﬁednictvím âeské po‰ty. Ve dnech voleb voliã mÛÏe obdrÏet hlasovací
lístky i ve volební místnosti. Pokud má nûkdo z obãanÛ, z dÛvodu
nemoci nebo ‰patné pohyblivosti,
zájem o hlasování v místû svého
bydli‰tû do pﬁenosné volební urny, nahlaste prosím tyto poÏadavky na OÚ Kﬁivoklát na tel. ãíslo
313 559 121.
Ing. Pavla HÛlová,
starostka obce Kﬁivoklát

PODùKOVÁNÍ
Chtûl bych tímto podûkovat
jménem SDH Kﬁivoklát panu
Vladimíru Brátovi a panu Karlu Breníkovi za finanãní pﬁíspûvek na nákup nového majáku v cenû 6000 Kã (pan Brát
5000 Kã a pan Breník 1000 Kã)
pro ná‰ zásahov˘ vÛz.
Stávající maják jiÏ pomalu
dosluhoval a hlavnû nebyl
v souãasné dobû schválen pro
provoz na pozemních komunikacích.
Po osazení nového v˘straÏného majáku se zv˘‰í bezpeãnost pﬁi cestû k zásahu, protoÏe se jedná o zábleskov˘ maják
s vysokou úãinností.
Za SDH Kﬁivoklát
Karel Breník ml.

TO JSOU MI VùCI
Kvûten – lásky ãas. Letos spí‰e politikÛ ãas. Volby jsou za
dveﬁmi a volební kampaÀ fini‰uje. I u nás v Kﬁivoklátû. Staãí se
zastavit u samoobsluhy. Zleva
nám KﬁesÈan‰tí demokraté pﬁipomínají Den matek. Plakátek je
sice ve v˘vûsce po roce mírnû
vybledl˘, snad nedopadne stejnû
jejich proklamovaná rodinná politika. Zprava lepiã plakátÛ oranÏové strany nic vyblednout nenechá a pﬁelepuje plakáty tûch
ostatních, byÈ jsou tﬁeba jen 1 den
staré. Îe by nám ta demokracie
opravdu trochu zhrubla? Nebo
velkopansky zrudla?
Pan premiér pﬁed volbami nestíhá. Dokonce musel zru‰it zasedání vlády, aby se mohl svézt
Pendolinem. Ale pr˘ vláda stejnû nemûla nic dÛleÏitého na práci. Divné, jindy je to sam˘ majáãek…
Zelení se porvali a Unie nás
chce uhnat na jointa. To je teda
v˘bûr. Zmodralá ODS je alespoÀ
za slu‰Àáka. Nerozhodily ji ani
ﬁeãi a ãiny volebního ex-ministro-letadlo top (nebo bottom?)
managera Tvrdíka. MoÏná se
chlapovi s gulama s Paroubkem
na debatu do televize váÏnû nechce. Ani se mu nedivím.
Divím se jin˘m vûcem. Po ránu si to ‰inu do práce kolem kostela a ãasto mû pﬁekvapí kulturnost lidské rasy. U kontejnerÛ je
stále nûco nového k vidûní. Místo úklidu by snad bylo rozumnûj‰í okopírovat nápad, kter˘
jsem pﬁed pár dny vidûl v Praze
U Andûla. Tam pr˘ nedávno také bylo PRASE a z toho, co po
nûm zÛstalo, vystavûli malinkou
pyramidu. Îe bychom pﬁed kostelem také zaãali budovat na‰i
malou skládeãku z toho, co zb˘vá po na‰ich kﬁivoklátsk˘ch prasátkách?
A protoÏe BÛh ví co nás ãeká
po volbách, zakonãím to dnes humornû. Víte jaká je ideální manÏelka podle Svazu muÏÛ? Nûmá
nymfomanka vlastnící pivovar!
To jsou mi vûci.
Pavel Friebert
ROZLOUâENÍ
S KLUBEM ÎELVA
ProtoÏe je to uÏ definitivní, Ïe
Klub Îelva v Z· Kﬁivoklát jiÏ nebude obnovovat svÛj provoz, je na
místû se s tím vypoﬁádat. A tak to
ãiním. Dûkuji v‰em, kteﬁí mi s tímto nesnadn˘m úkolem zaji‰tûní financí a provozu pro mû i dûti kﬁivoklátské ‰koly dÛleÏitého zaﬁízení,
pomáhali. Dûkuji i tûm, kter˘m to
bylo jedno, anebo je to dokonce
‰tvalo. Mûla jsem tak obrovskou
‰anci poznat, jak pestrá paleta charakterÛ se mezi dûtmi i dospûl˘mi
obyvateli kﬁivoklátska skr˘vá. Byla to pro mû objevná cesta, na které
jsem získala spoustu zku‰eností
i pﬁátele (moÏná i nepﬁátele), a stálo to za tu spoustu práce a mnoho
hodin volného ãasu. Louãím se s pûtilet˘m obdobím, které bylo velice
bohaté na setkání s na‰í budoucností
v podobû ÏákÛ kﬁivoklátské ‰koly.
V‰em jim za tato setkání dûkuji
a doufám, Ïe nebudou na na‰ich
cestách poslední.
Simona Matûjková,
o.s. Dûti Kﬁivoklátska

Díky sponzorskému daru se zásahov˘ vÛz kﬁivoklátsk˘ch hasiãÛ ·KODA LIAZ py‰ní nov˘m majákem.
Foto Pavel Friebert
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PTÁME SE ZA VÁS
1) Pana Miloslava Kadeﬁábka, manaÏera provozu firmy âNES:
Po Kﬁivoklátû se jiÏ pﬁed tﬁemi t˘dny objevily na silnici bílé znaãky ohraniãující nejhlub‰í díry. V‰ichni doufají, Ïe v˘tluky budou po zimû opraveny, pﬁece jenom je jiÏ polovina kvûtna. MÛÏu se zeptat, zda k opravám dojde a kdy?
M. Kadeﬁábek: K opravám dojde, aÏ dojdeme do Kﬁivoklátu. Opravy jiÏ
zapoãaly, provádíme je postupnû smûrem od Rakovníka pﬁes Nov˘ DÛm,
AlÏbûtu na Píska a následnû Kﬁivoklát. Postup prací závisí na poãasí, pokud nebude pr‰et, budou opravy provedeny do t˘dne aÏ 14 dnÛ. Souãasnû
rovnûÏ poãítáme s doãi‰tûním Hradní ulice a vyãi‰tûním kanálov˘ch vpustí v obci.
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âARODùJNICE VZPLÁLA A V·ECHNO ZLO OBECNÍ SPÁLENO JEST
Na louce za bytovkami smûrem
na âastonice i letos vãas vyrostla
dﬁevûná hranice, pﬁipravená k upálení obecní âarodûjnice. Stejnû jako v minul˘ch letech ji postavili hasiãi a opût atakovali rekordní v˘‰i.
Podporu a pomoc na‰li u pana Franti‰ka Kratiny z âastonic, LS Kﬁivo-

klát a Obce Kﬁivoklát. Obãerstvení
zajistila Hana Lampírová, s elektrick˘m proudem pomohli obyvatelé bytovek. V‰em i touto cestou patﬁí podûkování.
Lidí se se‰lo za soumraku docela
hodnû, mlad˘ch i star‰ích, a pﬁes
chmurnou pﬁedpovûì upálení âaro-

dûjnice pﬁálo i poãasí. JiÏ tradiãnû
byl pﬁed pÛlnocí také hasiãsk˘ ohÀostroj. Z vydaﬁené akce se ti nejvût‰í vytrvalci trousili aÏ k ránu za
kokrhání prvních kohoutÛ. âarodûjnice se prostû vydaﬁily.
Dále jiÏ obrazem a krátk˘m slovem.
–Paf–

2) Pana Ing. Baka z odboru dopravy KÚ Stﬁedoãeského kraje. Dotaz smûﬁuje na opravu komunikace na trase Roztoky – Leont˘n a Leont˘n - NiÏbor, kde je stav vozovky tak zoufal˘, Ïe uÏ není kam se dírám vyh˘bat. Jedná se o úsek, kter˘ je pro obãany Kﬁivoklátska klíãov˘, je jedinou spojnicí
na berounskou dálnici.
Ing. Bak: Akce je zaﬁazena v plánu oprav od poãátku leto‰ního roku. BohuÏel není finanãnû pokrytá, neboÈ novû, bez loÀsk˘ch poÏadavkÛ a oprav
po zimû, je na havarijní opravy v rámci kraje nutno vyãlenit dal‰ích 730 milionÛ korun. Rada kraje toto vzala na svém zasedání dne 26. 4. na vûdomí.
Na opravu Vámi dotazovaného úseku by bylo potﬁeba cca 7,5 mil Kã.
3) Na Ing. Baka smûﬁoval i tﬁetí dotaz na odvodnûní pﬁedpolí Budského
mostu, coÏ je evergreen na‰í obce od roku 1998, kdy byl dostavûn nov˘
most. Po mnoha jednáních byla v roce 2004 zpracována projektová dokumentace, která ﬁe‰í novou podobu tﬁí vpustí – dvou pﬁed po‰tou a jednu u
budovy CHKO tak, aby zachytily pﬁeváÏnou ãást vody pﬁitékající po Hradní ulici (horské vpusti). Podle na‰ich informaci, na opravu jiÏ bylo vypsáno v˘bûrové ﬁízení.
Ing. Bak: Je tomu tak, oprava na komunikaci 201 by mûla stát pﬁibliÏnû
200 tis. Kã, je schválena a bude provedena v leto‰ním roce ihned po podepsání smlouvy s firmou vze‰lou ze soutûÏe. SoutûÏ se teprve pﬁipravuje,
pracovníci provádûjící soutûÏe jsou v souãasné dobû zavaleni prací (ﬁe‰í
soutûÏe na více neÏ 50 zakázek).

Po postavení hranice scházelo to poslední –
na ‰piãku uvázat âarodûjnici, babiznu jedovatou.
Foto Ludûk Frencl

Hodina H nade‰la chvíli po osmé hodinû veãerní. Hasiãi tentokrát nehasili, ale zapalovali.
Foto Pavel Friebert

ZASTUPITELSTVO JEDNALO O KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU

Málo obãanÛ si pﬁi‰lo poslechnout odborn˘ v˘klad konceptu územního plánu. Ti, co pﬁi‰li, se
v‰ak o navrÏené ﬁe‰ení Ïivû zajímali.
Foto –paf–

(dokonãení ze str. 1)
námûty a nápady mûli obãané i zastupitelstvo moÏnost prodiskutovat
s odborníky. Byla ‰koda, Ïe na projednání pﬁi‰lo tak málo obãanÛ, debata byla opravdu zajímavá a vûcná. V konceptu územního plánu nejsou Ïádné zásadní zmûny oproti
schválenému zadání, v jednotliv˘ch
oblastech do‰lo ke konkretizaci
a podrobnûj‰ímu zpracování návrhÛ. Dal‰í postup pﬁi zpracování bude následující: Obec musí dojít ke
shodû pﬁi projednání pﬁipomínek
dotãen˘ch orgánÛ státní správy, pﬁípadnû zapracuje do konceptu je‰tû
projednané a schválené dal‰í pﬁipomínky. Z tohoto procesu vznikne
tzv. Souborné stanovisko, které musí posoudit krajsk˘ úﬁad. Teprve po
jeho schválení mÛÏe autorsk˘ kolektiv pokraãovat dále k vysnûnému
cíli – návrhu územního plánu.
Pap

MIKROREGION O VODOVODECH A KANALIZACÍCH
Starostové Mikroregionu Kﬁivoklát se se‰li v úter˘ 16. kvûtna na
hradû Kﬁivoklátû, aby opût jednali
o vodovodech a kanalizacích. Starosty a dal‰í pﬁítomné v hradní krãmû pﬁivítal kastelán Ludûk Frencl.
Jednání poté zahájila starostka obce Kﬁivoklát Pavla HÛlová, aby pﬁedala slovo Ing. Jiﬁinû Fi‰erové, pﬁedsedkyni oblastního sdruÏení ODS.
Její úloha na jednání mûla slavnostní ráz. Pﬁedala totiÏ starostovi Branova Franti‰kovi ·tillerovi finanãní dar 10.000 Kã na tradiãní pochod
Oty Pavla.
Pak jiÏ pﬁi‰ly na ﬁadu vodovody
a kanalizace. Ing. Plichta z firmy

Provod zrekapituloval stav rozpracovanosti projektov˘ch dokumentací u jednotliv˘ch obcí. Pﬁítomn˘m
starostÛm poté nastínil dal‰í ãasov˘
postup pﬁíprav podkladÛ Ïádostí na
dotace.
Dal‰ím bodem jednání byla pﬁíprava zaloÏení sdruÏení, zamûﬁeného jen na stavbu vodovodÛ a kanalizací. Obsah pﬁipravovan˘ch stanov vysvûtlil pﬁítomn˘m starosta
N. Stra‰ecí Jakub Kleindienst. Starostové se shodli, Ïe podmínky ustanovení sdruÏení by mûly b˘t v zastupitelstvech projednány nejpozdûji do poloviny ãervna. Souãasnû
budou probíhat jednání s Krajsk˘m

Pﬁedsedkynû oblastního sdruÏení ODS Ing. Jiﬁina Fi‰erová pﬁedává finanãní dar starostovi
Branova Franti‰ku ·tillerovi.
Foto Pavel Friebert

úﬁadem Stﬁedoãeského kraje ve vûci zaji‰tûní financí na potﬁebné
a chybûjící projektové dokumentace. Nejpozdûji do konce leto‰ního
roku je nutné, aby obce, které se na
projektu budou úãastnit, mûly na
rozsah sv˘ch vodohospodáﬁsk˘ch
staveb platné územní rozhodnutí,
coÏ je termín vskutku ‰ibeniãní.
Na dal‰ím jednání o vodovodech
a kanalizacích se starostové mikroregionu sejdou v druhé pÛli ãervna.
–Paf–

VELIKONOCE...
(dokonãení ze str. 1)
Vím, Ïe je to nepﬁíjemné, kdyÏ cel˘
rok v jinak prázdné ulici najednou
parkují ‰ÀÛry aut. Nejjednodu‰‰ím ﬁe‰ením je odjet. Na nákup do Prahy,
k mlad˘m na náv‰tûvu, do kina nebo
do bazénu. VÏdyÈ se to stává dvakrát
do roka. PﬁeváÏnou vût‰inu dní si
v Kﬁivoklátû uÏíváme i v turistické
sezónû klidu. Vím, Ïe jsou velké akce nepﬁíjemné, ale podívejme se na
vûc i z druhé strany. Na akci propagovanou v tisku nebo rádiích se vydá rodina s dûtmi. Zaplatí za parkování, vstup na nádvoﬁí, pﬁípadnû za
prohlídku hradu. V odpoledních hodinách se pak posunuje okolo stánkÛ
v pomûrnû hustém davu a stojí fronty témûﬁ na v‰e, co je k mání. Na‰i
restauratéﬁi se po dlouhé a hubené zimû nezastaví. Náv‰tûvníci, kteﬁí by
mohli b˘t otrávení mnoÏstvím lidí,
v‰ak pﬁijedou napﬁesrok znovu. Pﬁes
v‰echny zmatky to tady asi není tak
stra‰né, jak se zdá nám místním, kdyÏ
se sem turisté rádi vracejí. –PaP–

Poãetn˘ dav kﬁivoklátsk˘ch dohlíÏel na to, aby upálení âarodûjnice bylo provedeno dokonale a profesionálnû. Hranice hoﬁela jak mûla, bylo pivo, byly buﬁty, sem tam i nûjaké to ‰tamprle. Jen ta babizna jedovatá z toho nakonec vlastnû mnoho nemûla. Ale dobﬁe jí tak!
Foto Pavel Friebert

ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA
ANEB O âEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO OBCE 9. KVùTNA 2006

RÛzné
Veﬁejné zasedání zastupitelstva
obce Kﬁivoklát probûhlo dne 9. 5.
2006 od 17 hodin v salonku v restaurace Nad Hradem. Mimo projednání konceptu územního plánu
obce byly projednávány i dal‰í body programu. Jednalo se pﬁedev‰ím
o provozní záleÏitosti obce a Ïádosti obãanÛ, které byly na OÚ doruãeny pﬁed konáním zastupitelstva.
Zastupitelstvo schválilo podporu
akce Pohádkov˘ les, poﬁádan˘ Svazem Ïen na Velké Bukové formou
proplacení odmûn pro dûti.
Zastupitelstvo dále schválilo Ïádost pana Tschuschnera o napojení
odtoku z plánované malé domovní
ãistírny do potrubí vedoucího pod
komunikací Ke koleãku do Rakovnického potoka, tak aby nebylo nutno komunikaci pﬁekopávat.
Zastupitelstvo zamítlo Ïádost pana Kundráta o zaplocení obecní uliãky vedoucí k Rakovnickému potoku v Budech.
V˘mûna oken v Z·
Zastupitelstvo uloÏilo starostce
dojednat v˘‰i odmûny za provedení stavebního dozoru pﬁi akci „V˘mûna oken v Z· Kﬁivoklát“. Starostka rovnûÏ informovala zastupitelstvo o tom, Ïe na základû jeho
povûﬁení projednala podrobnosti
smlouvy a uzavﬁela smlouvu dle
v˘bûru zastupitelstva s firmou Hamiroplast. Nabídka byla po projednání v zastupitelstvu doplnûna
o zabudování nov˘ch venkovních
parapetÛ. Koneãná cena díla vãetnû DPH je 761.118 tis. Kã. Mûnit
se budou v‰echna okna smûrem
k ﬁece, práce zaãnou probíhat od
1. ãervna, hotové dílo by mûlo b˘t
pﬁedáno do 20. 6. 2006.

Opravy obecního majetku
Na základû pﬁipomínky K. Breníka mlad‰ího uplatnit reklamaci na
kvalitu provedené stavební práce pﬁi
opravû podlahy v obecní hasiãské
zbrojnici. Kromû jiÏ pﬁedloÏen˘ch
nabídek na opravu obecních komunikací po zimû od firmy ·ípek a Fronûk uloÏilo zastupitelstvo starostce
nechat zpracovat je‰tû dal‰í návrhy
technologie i ceny oprav.
Jak dál s peãovatelskou sluÏbou
Starostka informovala pﬁítomné
o právû probûhlém jednání t˘kajícím se zmûn v peãovatelské sluÏbû
na okrese. Peãovatelská sluÏba, která byla z 90 % hrazena z rozpoãtu
krajského úﬁadu v této formû posledním dnem roku 2006 konãí.
O své obãany se musí do budoucna
postarat kaÏdá jednotlivá obec. Ve
spolupráci s mûstem Nové Stra‰ecí
se pﬁipravuje zaloÏení obecnû prospû‰né spoleãnosti, která by tyto
sluÏby poskytovala, a obce by doplácely ztrátu, která v oblasti tûchto sluÏeb vÏdy nastává. Financování není zcela jasné, neboÈ nov˘ zákon vy‰el nedávno, chybí k nûmu
provádûcí i úhradové vyhlá‰ky. Navíc si v‰ichni obãané, kteﬁí budou
Ïádat o pﬁíspûvek na peãovatelské
sociální sluÏby budou muset novû
po 1.1.2007 zaÏádat pﬁíslu‰n˘ úﬁad
o stanovení v˘‰e úhrady – v na‰em
pﬁípadû Odbor sociálních vûcí
a zdravotnictví Mûstského úﬁadu
v Rakovníku. Tomu pak budou dokladovat, jak˘m zpÛsobem pﬁíspûvek ãerpají.
Pavla HÛlová
Redakãní rada KN se rozhodla nezveﬁejÀovat anonymní dopisy, které
na její adresu pﬁi‰ly. Rádi uveﬁejníme v‰echny názory, ale podepsané.
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KVùTEN V INFORMAâNÍM A VZDùLÁVACÍM ST¤EDISKU BUDY
Májové poãasí vylákalo do pﬁírody nemal˘ poãet pﬁíznivcÛ turistiky, cykloturistiky a dal‰í náv‰tûvníky z tuzemska i zahraniãí. Zazna-

ve vodû“. Nejprve si vyslechli pﬁedná‰ku s promítáním diapozitivÛ „Îivoãichové a rostliny Ïijící ve vodním prostﬁedí“ a s ãerstvû nabyt˘mi

Ná‰ objektiv zastihl na pobytovém vzdûlávacím programu Ïáky základní ‰koly z Tﬁemo‰né.
Foto Milan Bednaﬁík

menalo to i Informaãnû vzdûlávací
stﬁedisko v Budech. První vla‰tovkou, kromû náv‰tûvníkÛ Kﬁivoklátu
byla Z· Broumy, která pﬁijela jiÏ
5. 4. na vzdûlávací program „Îivot

POHÁDKOV¯ LES
V sobotu dne 27. kvûtna uspoﬁádá âesk˘ svaz Ïen dal‰í roãník
pohádkového lesa. Zaãátek bude
od l4.00 hod. v lese u Vrbiãek.
Poﬁadatelky zvou pravidelné náv‰tûvníky, ale i úplné nováãky na
setkání z pohádkov˘mi postaviãkami na odpoledne plné soutûÏí a legrace.

vûdomostmi se zúãastnili terénního
praktika. Na první leto‰ní pobytov˘
vzdûlávací program pﬁijela jako jiÏ
tradiãnû Z· Tﬁemo‰ná. ProÏila zde
krásné slunné tﬁi dny s exkurzemi,

KVùTINOV¯ DEN
JiÏ tﬁetím rokem probûhl na na‰í
‰kole den, kter˘ je vÏdy nûãím motivován. Pro tentokrát jsme pouÏili kvûtiny, které se objevily na obleãení nebo je mnozí drÏeli alespoÀ
v ruce. První tﬁi hodiny na 2. stupni probíhaly podle rozvrhu, ale
prÛvodcem v‰ech hodin se staly
právû kvûtiny. Men‰í dûti si jiÏ
v dobû tﬁetí hodiny zatanãily na dis-

âERNÁ KRONIKA
SMRT CESTOU DO PRÁCE
ZBEâNO (bed). Cesta do zamûstnání, kterou tﬁiaãtyﬁicetilet˘
P. W. z Kﬁivoklátu pravidelnû absolvoval na jízdním kole, se mu
v pondûlí 24. dubna stala osudnou.
Cyklista ãtvrt hodiny pﬁed sedmou
ranní sjíÏdûl z kopce ke Zbeãnu ve
smûru od kﬁiÏovatky Píska. Pﬁed ním
jelo nákladní vozidlo Iveco. KdyÏ ﬁidiã Iveca spatﬁil, Ïe se k nûmu v protismûru blíÏí nákladní Tatra 805
s pﬁívûsem, zaãal brzdit, aby se oba
náklaìáky bezpeãnû vyhnuly. Cyklista, kter˘ byl v kopci znaãnû rozjet˘, v‰ak na brÏdûní nestihl zareagovat a narazil ve vysoké rychlosti
do zadní ãásti Iveca, které ﬁídil dvaadvacetilet˘ muÏ z okresu Praha -západ. Prudk˘ náraz ho poté i s kolem
vymr‰til do protismûru právû ve
chvíli, kdy ho míjela Tatra ﬁízená sedmaãtyﬁicetilet˘m muÏem z Kladenska. Cyklista skonãil pod lev˘mi
zadními koly pﬁívûsu. VáÏn˘m zranûním na místû podlehl.
NAD¯CHAL 2,08 PROMILE
K¤IVOKLÁT (bed). Tﬁicetilet˘
ﬁidiã vozidla Peugeot 405 z Kladna

pﬁedná‰kami a vyprávûním o Chránûné krajinné oblasti Kﬁivoklátsko.
Mimo jiné pﬁipravilo IVS Budy
ekologické soutûÏe a pﬁedná‰ku
o kﬁivoklátské zvíﬁenû na Den Zemû v Domû dûtí v Rakovníku. Zúãastnilo se jí 97 studentÛ.
Také pro Vás, ãtenáﬁe Kﬁivoklátsk˘ch novin, pﬁipravilo IVS Budy
spoustu novinek.
- Ve v˘stavních prostorách se mÛÏete obdivovat nádhern˘m barevn˘m fotografiím v expozici „Evropsk˘ den parkÛ v âR“, otevﬁené
od 1. 5. do 31. 5. 2006 dennû od
9.00 do 15.00 hod.
- KniÏní novinky: Tomá‰ Bednaﬁík: „Povûsti a pﬁíbûhy z Novostra‰ecka“.
- Mapy: Turistická mapa „Rakovnicko“ 1:60 000, kterou vydal
Svazek mûst a obcí Rakovnicka je
„perfektní“, jak ﬁíkají na‰i náv‰tûvníci. Najdete v ní nejen turistické
trasy a cyklotrasy vyznaãené na mapû, ale v legendû i senzaãní místopis vãetnû barevn˘ch obrázkÛ. Cena je 40 Kã.
Pﬁipravujeme: od 4. ãervna do
4. ãervence 2006 dennû od 9.00 do
16.00 hodin v˘stavu „Krajina ve fotografii“ J. Richtera.
Jiﬁina Pro‰ková

se chtûl 29. dubna ve 22 hodin otoãit na místní komunikaci v Kﬁivoklátû a pﬁi couvání narazil do zaparkované ·kody Felicia. Na vozidle v majetku praÏské firmy vznikla ‰koda za 2000 Kã. Pﬁíãinou karambolu byl alkohol. Dechovou
zkou‰kou policisté namûﬁili ﬁidiãi
2,08 promile. Pﬁes pouãení odmítl
lékaﬁské vy‰etﬁení a odbûr krve. Pﬁípad tak doﬁe‰í referát dopravy mûstského úﬁadu.
U SLUÎEBNY SHO¤ELO AUTO
ROZTOKY (bed). U roztocké
policejní sluÏebny hoﬁelo auto. Îe
‰kodovka vzplála právû v tomto
místû, v‰ak byla pouze náhoda. ·koda 105 byla zaparkovaná na parkovi‰ti a plameny z ní vy‰lehly v deset hodin dopoledne. PoÏár se ‰íﬁil
velmi rychle, a tak po pﬁíjezdu rakovnick˘ch hasiãÛ uÏ z vozu zbyl
jen ohoﬁel˘ vrak. Automobil mûl
hodnotu jen pût tisíc korun, takÏe to
pro majitele nebude pﬁíli‰ velká finanãní újma. Podle vy‰etﬁovatele je
na vinû prasklá hadice pﬁívodu benzínu do karburátoru.

kotéce a po nich to zkusili i jejich
star‰í spoluÏáci. Slovo zkusili má
zde své opodstatnûní, protoÏe zde
pﬁevládala skupina netanãících.
Pro ty, kteﬁí nevyuÏili moÏnost tance ani pﬁípadné postávání, byl pﬁipraven film.
Ve spoleãnosti kvûtin jsme
v‰ichni strávili velmi pﬁíjemné dopoledne.
MoÏná se ptáte, proã vlastnû takov˘ den pﬁipravujeme. Po zku‰enostech minul˘ch, kdy poslední
dubnov˘ den byly dûti témûﬁ nepouÏitelné, protoÏe Ïily pﬁípravami pálení ãarodûjnic, jsme se rozhodli právû tento den „odlehãit“.
KdyÏ jsem v autobuse byla svûdkem taktické pﬁípravy „bitvy“, která bude probíhat právû u zmínûného pálení ãarodûjnic, tak bylo jasné, Ïe kvûtinov˘ den (nebo i jin˘)
je pﬁesnû ten prav˘. Upozornûní pro
rodiãe – v pﬁípadû, Ïe byste své ratolesti pﬁi této bitce pozorovali, mají v rukávu dal‰í taktick˘ tah. Budou dûlat jakoby nic. Dobﬁe vymy‰leno, dûtiãky jsou stále o krÛãek napﬁed.
MarcelaKasíková
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✉ Dûkuju, dûkuju, dûkuju!
Nevím, jak líp sdûlit do svûta své podûkování v‰em z Velké Bukové. Proto jsem dnes bukovsk˘m nechala zahrát v Country rádiu. Jsem novodobá
praÏská náplava, v invalidním dÛchodu, v nedávnû dobû mi zemﬁeli tﬁi blízcí, nejsem vûﬁící (jak by mohlo vypl˘vat z mé korespondence v poslední
dobû, to byly jen problémy pﬁi dûdickém ﬁízení po mém otci), pﬁed nemocí jsem patﬁila k velmi spoleãensk˘m lidem, kteﬁí nechybûli u Ïádné legrace. Komunikaci s lidmi mi teì ale ztûÏuje neustálé huãení v hlavû, obãasná hluchota a stálá únava. Do Velké Bukové jsem se nastûhovala kvÛli krásné pﬁírodû, ale Ïe je to obec bezvadn˘ch lidí, to jsem poznala aÏ bûhem tûchto dvou let, co tu bydlím. I pﬁes zdravotní potíÏe povaÏuji svÛj Ïivot ve Velké Bukové za obrovské ‰tûstí, které mû potkalo. Vím o existenci Bukováãku,
ale ,,Bukováci“ si zaslouÏí zveﬁejnûní mého podûkování jim i za hranicemi
obce. Je‰tû jednou moc dûkuju, bukov‰tí, Ïe mi ulehãujete pomûrnû tûÏké
období mého Ïivota. Vûﬁím, Ïe se mÛj stav brzy zlep‰í aspoÀ natolik, abych
mohla b˘t aspoÀ tro‰ku uÏiteãná. Chci zároveÀ vyjádﬁit obdiv i vám, kﬁivoklátsk˘m (asi tento kraj utváﬁí skvûlé lidi). Po mnoho let jsme s muÏem
organizovali vodácké a zimní tábory pro dûti. Proto vím, kolik práce je schováno za akcemi, které vy i bukov‰tí organizujete. VÏdy jsem byla pﬁesvûdãená, Ïe Ïivot se má Ïít a ne jenom pﬁeÏívat. Proto Vám v‰em patﬁí mÛj obdiv a dík za to, jak ostatním dokáÏete Ïivot zpﬁíjemnit.
Renata Vostrovská, Velká Buková

JEN KLID, MAMINKY,
ANEB I PUBERTA SE DÁ P¤EÎÍT
V seriále o dûtech jsme se dostali aÏ k období, které je snad z celého
Ïivota nejdramatiãtûj‰í – pﬁechodná doba mezi dûtstvím a dospíváním.
Jedinec v období pubescence (11 – 15 let) prochází mnoha biologick˘mi
a sociálními zmûnami, má pﬁed sebou velk˘ a obtíÏn˘ úkol – hledat a vytváﬁet vlastní identitu, poznávat svoje vlastnosti a schopnosti. Nejde jen
o tváﬁ, n˘brÏ o celé tûlo a povahu. Pubescent mnohem hloubûji chápe
svou individualitu. ZáleÏí na tom, jak si sám sebe cení a váÏí, jaké sebevûdomí získal v pﬁedchozích obdobích. V jednom jsou ale pubertální dûti zajedno – nikdo nechápe je, ani jejich sloÏit˘ Ïivot. V této dobû zjistí,
Ïe mají spoustu vad. Utû‰it je nemÛÏe nic – totiÏ kromû faktu, Ïe nûkdo
jin˘ (napﬁ. rodiã) vypadá je‰tû hÛﬁ. Pubescent mívá pocity nejistoty, jeho nálady se nápadnû mûní. âastûji se objevuje kritika a vzpoura. Nejde
v‰ak o vzdor jako v batolecím vûku, n˘brÏ o útok na autority. Pubescent
sleduje chování dospûl˘ch a rád s nimi polemizuje. Pﬁi diskusích bychom
mûli respektovat jeho názory, pﬁání a potﬁeby. Svoboda má pro dítû v tomto vûku znaãnou hodnotu a v urãité míﬁe je tﬁeba mu jí poskytnout. Vzpoura se net˘ká jen rodiãÛ, ale i dal‰ích autorit, zejména uãitelÛ (mohli by
nám vyprávût, napﬁ. o pﬁezdívkách, nadávkách apod.). Doma i ve ‰kole
je pubescent citliv˘ na trest, a to zejména tûlesn˘. Pubescentní vzpoura
je normální stádium a má svÛj v˘vojov˘ smysl. UsnadÀuje vymanûní z
dûtinské citové závislosti a je zkou‰kou vlastních sil. Dítû v pubertû má
rádo svá tajemství, o kter˘ch nám nechce ﬁíci. NesnaÏte se je z nûj jakkoli vyzvûdût. Více neÏli rodiãÛm se dítû svûﬁuje svému nejlep‰ímu kamarádovi. Pﬁátelství je v tomto vûku velmi dÛleÏité a je charakterické
svou vzájemností, dÛvûrností a porozumûním. Vznikají i první platonické lásky. V pubescenci se také probouzí váÏnûj‰í zájem o v˘tvarné a hudební umûní.
Jak jednat s dûtmi v pubertû? KdyÏ si s vámi chtûjí popovídat, povídejte si s nimi. KdyÏ pláãou, utû‰ujte je. KdyÏ zarytû mlãí, nechte je b˘t.
KdyÏ od nich nûco potﬁebujete, pouÏijte podmiÀovací zpÛsob (nemohl/a
bys). KdyÏ si naﬁíkají nad sv˘m vzhledem, dejte jim knihu s podobn˘m
pﬁípadem. V jin˘ch situacích si jen povzdechnûte a bûÏte si v klidu uvaﬁit kávu. Pokud si chce souãasn˘ puberÈák, chlapec i dívka, vyslouÏit obdiv spoluÏákÛ, musí (vyjádﬁeno jejich slangem) „b˘t v pohodû“ a dûlat
„hust˘ vûci“. Tomu nemusíme, my rodiãe, vÏdy rozumût, ale dÛleÏité je
to „vydrÏet“. Dospívání neprobíhá u v‰ech jedincÛ a za v‰ech okolností
stejnû. Pﬁíklady z rodin, kde uÏ to mají za sebou v‰ak dokumentují, Ïe
jednou pﬁijde okamÏik, kdy pﬁes v‰echny tyto záÏitky zjistíme, Ïe máme
bájeãné, úÏasné a velké dûti.
Jana Rajská,
Klub Îelviãka

ZELENÁ STEZKA – ZLAT¯ LIST
Ve ãtvrtek 27. dubna probûhlo na
Emilovnû okresní kolo pﬁírodovûdné soutûÏe Zelená stezka – zlat˘ list. Hlavním organizátorem spolu se Správou CHKO Kﬁivoklátsko
bylo Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LâR na Kﬁivoklátû. Akreditaci k poﬁádání udûlil hlavní organizátor celé soutûÏe âesk˘ svaz
ochráncÛ pﬁírody. SoutûÏ probíhá
v nûkolika rovinách – první tﬁi
druÏstva v kaÏdé kategorii postupují z okresního do krajského kola, vítûzové z krajsk˘ch kol mají
koneãné klání v kole národním.
Letos se zúãastnilo celkem 136
dûtí ze ‰kol rakovnického okresu,
mezi nimi i reprezentanti ‰koly kﬁivoklátské a roztocké. Dûti soutûÏily v ‰estiãlenn˘ch druÏstvech na
stezce dlouhé pﬁes 4 km. Svoje znalosti ovûﬁovaly na deseti stanovi‰tích a to z nejrÛznûj‰ích oborÛ: byliny, dﬁeviny, neÏivá pﬁíroda, bezobratlí, ptáci, mot˘li a brouci, ekologie, ochrana pﬁírody, savci, mechy
a li‰ejníky. Otázky pﬁipravili odborníci z Lesní správy Kﬁivoklát,
Správy CHKO Kﬁivoklátsko a Muzea T. G. M. v Rakovníku.
Kdo mûl odsoutûÏeno, urãitû se
nenudil. Byl pﬁipraven bohat˘ doprovodn˘ program, dûti si mohly za-

stﬁílet ze vzduchovky, vyrábût pﬁedmûty z pﬁírodnin, hrát nejrÛznûj‰í
hry, lu‰tit pﬁírodovûdné kﬁíÏovky
a opékat buﬁty. Tro‰ku nás zaskoãilo rozmarné poãasí a poslalo na Emilovnu velkou bouﬁku. Nane‰tûstí
je‰tû nûkolik posledních druÏstev
bylo na trase a nezbylo neÏ je urychlenû svézt na chatu a dokonãit soutûÏ pod stﬁechou. Pokoje se promûnily na stanovi‰tû, v chatû bylo jak
v úle, ale nakonec v‰ichni soutûÏ dokonãili. Vítûzem v kategorii mlad‰í

se stalo druÏstvo JasánkÛ ze Základní ‰koly v Jesenici, v kategorii
star‰í zvítûzili studenti z Gymnázia
v Rakovníku. Musím je‰tû zmínit
velmi pûkné umístûní dûtí ze Základní ‰koly Kﬁivoklát, které
v opravdu tûÏké konkurenci obstály v obou kategoriích na 5. místû.
Na závûr dûkuji v‰em spolupoﬁadatelÛm za vzornou pﬁípravu
a hladk˘ prÛbûh.
TáÀa Friebertová
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
PROGRAM 10. âERVNA 2006

NA HRADù JE…

„HRAD JE DùTÍ“ aneb Princové jsou na draka
10–12 hodin
PrÛvodci – moderátoﬁi Junior Studia

Hrad Kﬁivoklát vstoupil do nové
sezóny velice úspû‰n˘mi a tradiãními Velikonocemi. Díky pﬁíjemnému a teplému poãasí, obãas ale zkrápûného jarním de‰tûm, nav‰tívilo
akci témûﬁ 13 tisíc náv‰tûvníkÛ.
Stavební a restaurátorsk˘ ruch
se zaãíná rozbíhat.
U pokladny dojde k opravû schodi‰tû u vûÏiãky, restaurátorsk˘ zásah dozná i ostûní a dveﬁe do obﬁadní
sínû. Zahájí se poslední ãást restaurování jiÏní stûny kaple – okno presbytáﬁe. Zahájena byla i poslední etapa odkanalizování hradu – vnitﬁní
kanalizace v budovû hejtmanství.
Tato ãást je velice zajímavá, jelikoÏ
prochází nejstar‰ími ãástmi hradu
a moÏná vydá i nûjaká nová tajemství.
BlíÏící se léto a prázdniny kladou otázku: „Co bude k vidûní
a sly‰ení na hradû Kﬁivoklátû?“
Myslíme, Ïe v‰ichni budou uspokojeni, zejména dûti, kter˘m bude
„Léto“ více neÏ jindy vûnováno.
Dnes prozradíme 2 velké akce v mûsíci ãervnu a alespoÀ nûco z mûsíce
ãervence. Letos zahájíme letní festival nov˘mi noãními prohlídkami.
Plá‰È noci vás zatáhne do dûje romantického pﬁíbûhu, kter˘ se snad
i stal ve zdech Kﬁivoklátsk˘ch. Prohlídka bude plná svûtel a stínÛ, lásky i nenávisti…, ale to jiÏ sami uvi-

Zahájení dne panování dûtí na hradû, vyhlá‰ení hradní módní pﬁehlídky, flétnov˘ soubor CAPRICCIO ZU· Rakovník, pohádkové tancování taneãního
krouÏku Radosti, Baby aerobicu, první hradní módní pﬁehlídka, dûti mohou vyuÏít lazebnického salónu na nádvoﬁí.

13–15 hodin
PrÛvodcem je Jiﬁí Ladra a Bára
Princové jsou na draka – stﬁídání tance a soutûÏí, vystoupení souboru Pavouãek, na závûr tohoto bloku spoleãné zpívání dûtí s Jirkou Ladrou.

16–18hodin

díte na 1. noãní prohlídce 1. ãervence od 22.30 a od 23.30 hodin.
Z koncertÛ zpûvákÛ a skupin jen
namátkovû – R. KﬁesÈan a Druhá
tráva, Wabi Danûk, Nezmaﬁi…
A srpen, to je tradiãní Kﬁivoﬁezání,
které zahajuje svou druhou desítku.

Leto‰ní novinkou bude 1. roãník jazzového festiválku v ãervenci.
Ludûk Frencl, kastelán hradu
Telefon: 313 558 440
e-mail: krivoklat@stc.npu.cz
www.krivoklat.cz

30 DNÒ MINULOSTI
- Poãasí je jiÏ opravdu jarní a pﬁíroda dohání dlouhou zimu.
- Bûhem sluneãn˘ch víkendÛ v dubnu a o sváteãních kvûtnov˘ch
dnech hrad nav‰tûvuje nûkolik tisíc náv‰tûvníkÛ.
- Natáãení filmu J. Jakubiska Love
story Bathory (o âachtické paní)
ztroskotalo ze strany produkce fil-

VOR NA ¤ECE BEROUNCE?
Ing. Vladimíra Melãe, starosty Obce Roztoky, jsme se zeptali:
Pane starosto, mezi lidmi se povídá, Ïe v leto‰ním roce pﬁipravujete na
pﬁelomu ãervna a ãervence nûjakou zajímavou akci související s plavením
dﬁíví po Berounce. Mohl byste ãtenáﬁÛm KN pﬁiblíÏit, jak a v jak˘ch termínech bude celá akce probíhat a vysvûtlit, co to vlastnû chystáte?
Shodou okolností se mi v loÀském roce dostala do rukou jedna z historick˘ch fotografií Roztok, na které byl zobrazen skuteãn˘ vorov˘ pramen,
pﬁiplouvající po Berounce do prostoru nad jezem. OkamÏitû mû napadlo,
jaká by to byla krása, pﬁipomenout si v dne‰ní dobû tento dávn˘ zpÛsob
pﬁepravy vytûÏeného dﬁeva. Konkrétní podobu dostal tento nápad poté, co
Lesy âR, zastoupené Lesní správou Kﬁivoklát, vyjádﬁily této akci materiální podporu a navíc se podaﬁilo navázat kontakt s ãlovûkem, kter˘ má
s „voraﬁinou“ praktické zku‰enosti.
V souãasné dobû jsou jiÏ kmeny stromÛ pokácené a oloupané, nyní se
zaãne s jejich dal‰ím zpracováním. Vor by se mûl zaãít sestavovat 24. ãervna 2006 v prostoru pod Nezabudick˘m jezem a následující t˘den, tj. v sobotu 1. ãervence 2006, by mûl splouvat tento úsek Berounky aÏ nad roztock˘ jez. Vorov˘ pramen se bude skládat ze 3 vorov˘ch tabulí, kmeny budou mít jednotnou délku 7,5 m.
Nedílnou souãástí této akce bude i doprovodn˘ kulturní program s neodmysliteln˘m hudebním nástrojem voraﬁÛ – heligónkou. PrÛbûh odpoledne bychom chtûli zpestﬁit dal‰ími zajímavostmi tak, aby leto‰ní prázdniny zaãaly skuteãnû hezky.
Zcela zámûrnû jsem si nechal název této akce aÏ na závûr mojí odpovûdi. Po dlouhém zvaÏování jsem dospûl k názvu „Kﬁivoklátsk˘ vor“ a to pﬁedev‰ím z dÛvodu, Ïe Kﬁivoklát je v oblasti cestovního ruchu skuteãn˘m pojmem, kter˘ má svou hodnotu i oblibu. Navíc pouÏité dﬁevo je z kﬁivoklátsk˘ch lesÛ a Berounka protéká i podél kﬁivoklátského katastru. Pokud
bychom zvolili název „Roztock˘ vor“, zcela urãitû by vût‰ina turistÛ za touto atrakcí zamíﬁila na Vltavu do Roztok u Prahy. Byl bych proto rád, kdyby obãané Kﬁivoklátu pojali tuto akci spoleãnû s námi za vlastní a pﬁi‰li ji
1. ãervence podpoﬁit svojí úãastí.
Ing. Vladimír Melã

mu. Nebyl stanoven náhradní termín.
- Bûhem pondûlkÛ, kdy je hrad uzavﬁen, se opravuje zimou po‰kozená helmice Prochodité vûÏe.
- Hrad nav‰tûvuje nûkolik v˘znamn˘ch delegací za zahraniãí - ãlenové „slovenského senátu“, delegace z ãínské provincie JiangXi.

Jeﬁáb Bﬁek
(Sorbus torminalis crantz.)
Strom 10 – 25 m vysok˘, s kmenem kryt˘m drobnû ‰upinatou hnûdou borkou. Listy dlouze ﬁapíkaté,
na okraji nestejnû ostﬁe pilovité, ‰iroce vejãité s 3-5 laloãnat˘mi ‰piãat˘mi úkrojky. Bílé kvûty v ﬁídk˘ch
chocholiãnat˘ch latách rozkvétají
v kvûtnu aÏ ãervnu. Je hmyzosnubn˘. Malviãky (aÏ 15 mm velké) jsou
zprvu zelenavû hnûdé, pak ãervenoÏluté a po uzrání v záﬁí hnûdé, bíle teãkované. Jsou jedlé a semeno
roz‰iﬁují ptáci. Koﬁen je kulov˘, pozdûji srdãit˘ se siln˘mi koﬁeny postranními.

V˘‰ky dosahuje aÏ 25m a síly 50
– 60 cm. DoÏívá se vûku aÏ 150 let.
Dﬁevo jeﬁábu bﬁeku je jemné, stejnomûrnû husté, matnû rÛÏové, tûÏké a dosti tvrdé. ·patnû se ‰típe, silnû sesychá a je velmi trvanlivé. Poskytuje dobré koláﬁské, truhláﬁské i
ﬁezbáﬁské dﬁevo,
hledané nástrojáﬁi
pro jemné práce
(mûﬁítka, tkalcovské ãlunky apod.).
Plody jsou po
zmrznutí
jedlé,
dobré krmivo pro
zvûﬁ. Jeﬁáb bﬁek je
okrasná dﬁevina
vhodná do stromoﬁadí (Bﬁeková alej
Brejl, Bﬁeková alej

V prÛbûhu dne bude slavnostnû otevﬁena nová ãást expozice 1. okruhu – Augustovo vûzení, bude pﬁedstaven zámûr na obnovu soch na pﬁístupové cestû ke
hradu. Pro malé (ale moÏná i velké) bude pﬁipraveno velké pﬁekvapení. Dûti mají vstup zdarma.

PROGRAM 24. âERVNA 2006
„Kﬁivohrátky nejen s ãertem, aneb nûco za vysvûdãení“ – kterak ze ‰kolní
lavice lze projít celou historií.
Bohat˘ program pro dûti, ale i pro babiãky, dûdy, maminky a tatínky.
- hudba, tanec, kejklíﬁ, loutkové divadlo-pohádky, dovednostní soutûÏe,
- boj o hrad Kﬁivoklát – ‰ermíﬁské pﬁedstavení, soutûÏe v bylinkování.

Cel˘ den od 10 do 18 hodin.
Podrobnosti obou programÛ se dozvíte na na‰ich www stránkách a na obvykl˘ch plakátovacích plochách.

D E N Z E M ù V M AT E ¤ S K É · K O L E
Leto‰ní Den Zemû jsme jako kaÏd˘ rok oslavili úklidem pﬁírody
v okolí M·. Vybaveni rukavicemi
a igelitov˘mi pytli jsme se vydali
do lesa, kam nejãastûji chodíme na
procházky, a hledali, co do lesa nepatﬁí. Nevûﬁili byste, kolik odpadkÛ se v na‰em okolí dá najít. Brzy
se na‰e pytle zaãaly plnit plastov˘mi lahvemi, papíry, plechovkami
i stﬁepy. Po úklidu nejbliÏ‰ího okolí na‰í mateﬁské ‰koly jsme se vraceli s pytli pln˘mi odpadkÛ a bylo
nám smutno z toho, jak se nûkteﬁí
lidé k na‰í krásné pﬁírodû chovají.
Abychom se pﬁíjemnû cítili i na na‰í ‰kolní zahradû, pﬁizvali jsme si
na pomoc i rodiãe dûtí, kteﬁí nám
pomohli vyhrabat starou trávu a listí a ostﬁíhat keﬁe, které zasahovaly
do cesty. V‰ichni pracovali s nad‰ením a brzy byla na‰e zahrada
pûknû upravená a ãistá. Za svûdomitou práci nás ãekala pﬁíjemná odmûna. Na ohníãku, kter˘ nám pomohl tatínek Aniãky rozdûlat, jsme
si v‰ichni mohli opéci ‰pekáãky
a po vykonané práci jsme si dobﬁe
pochutnali. Je‰tû jednou dûkujeme
v‰em rodiãÛm, kteﬁí se na úklidu
na‰í zahrady podíleli.
Jarka Vimrová

ZE SPRÁVY CHKO K¤IVOKLÁTSKO
D¤EVINY
NA K¤IVOKLÁTSKU I.

PrÛvodcem je Jiﬁí Ladra
Vystoupení Rudy PapeÏíka – „Popleten˘ klaun“
SoutûÏe na nádvoﬁí:
- Skok dvojic v pytli
- Hod míãkem do otevﬁené pusy hradního ‰a‰ka (papírové makety)
- Stﬁelba z luku do terãe
- Lovení zlaté rybky z kádû (plováky – pruty)
- Kdo déle vydrÏí toãit obruãí kolem pasu
- Kresba hradu toho dne
- Bûh dvojic se svázan˘mi nohami
- Kdo rychleji sní velk˘ koláã
- Pﬁelézání lanové-provazové stûny (pavouka)

Kolna), ale i jako solitéra ve volné krajinû, parcích a lesoparcích (napﬁ. Bﬁek u Kouﬁimecké rybárny). Jako podnoÏ je vhodná pro hru‰ky.
Na prostﬁedí klade malé nároky,
miluje mírné podnebí, v˘slunné polohy a svûÏí, vápenitou
pÛdu. Na pÛdû písãité
nebo mokré se mu v‰ak
nedaﬁí. U nás je nejhojnûj‰í v pánvi stﬁedoãeské, âeském stﬁedohoﬁí a
na jiÏní Moravû. Na Kﬁivoklátsku roste v listnat˘ch a smí‰en˘ch lesích.
List jeﬁábu bﬁeku je erbovním znakem Obecnû
prospû‰né spoleãnosti
Kﬁivoklátsko (dﬁíve Nadace Kﬁivoklátsko).
Jan Jedliãka

Dûti s rodiãi si opekly na zahradû buﬁtíky.

Foto Jarka Vimrová

âÍSLA
Takto jednodu‰e jsme nazvali leto‰ní jarní projekt. K názvu v úvodu by bylo moÏné dodat – v‰ude kolem nás a ve v‰em. Tentokrát nejvût‰í podíl tvoﬁila
domácí pﬁíprava jednotliv˘ch skupin.
Îáky jsme rozdûlili na skupinu A (6. – 7. roãník) a skupinu B (8. – 9. roãník).
Zde pak vznikly men‰í skupiny, které si vylosovaly své ãíslo a hledaly o nûm
ve‰keré informace.
Po t˘denní pﬁípravû mûly skupiny moÏnost je‰tû doladit nûkteré detaily v pﬁedem urãené tﬁídû, pﬁípadnû vyuÏít internet. ZároveÀ bûhem dvou hodin musely
vytvoﬁit prezentaci svého t˘denního snaÏení na chodbách. Dále následovala prezentace pﬁed porotou a ostatními skupinami. Pro skupinu A i B byla urãena porota sloÏená z vyuãujících, která odmûnila ty skupiny, které nejvíce zaujaly. Do
celkového poﬁadí se zapoãítávala ãinnost celého dopoledne.
Îáci byli poÏádáni o krátké zhodnocení projektu, které vyznûlo velmi pozitivnû. Urãitû chtûjí dal‰í projekty, a dokonce pﬁi‰li i se zajímav˘mi nápady.
Marcela Kasíková

KULTURA – ZAJÍMAVOSTI
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OBECNÍ KNIHOVNA
JAROSLAV VÁVRA: POVÍDÁNÍ O RUSKÉ LITERATU¤E II.

„LESY KOLEM NÁS“
Tak byla nazvána stálá expozice,
která byla slavnostnû otevﬁena
12. dubna leto‰ního roku v Informaãním a vzdûlávacím stﬁedisku
LâR na Kﬁivoklátû. Stala se nedílnou souãástí na‰eho stﬁediska a zároveÀ byla zpﬁístupnûna veﬁejnosti.
Celá expozice je budována tak, aby
se náv‰tûvník cítil jako vlese. Od podlahy se stopami zvûﬁe pokryté lesní
hrabankou pﬁes jednotlivé exponáty,
aÏ po zvukovou kulisu ptaãího zpûvu a bublajícího potÛãku.
V pﬁístupové chodbû ukazujeme
náv‰tûvníkÛm, Ïe není les jako les
a kaÏd˘ jeho kousek je jin˘, na panelech jsou krásné fotografie nejrÛznûj‰ích typÛ lesa i jednotlivé druhy stanovi‰tních bylin. Pﬁed vstupem do místnosti vás ãeká velice oblíben˘ koutek s noãním lesem, kde
si mÛÏete navolit nûkterého z deseti druhÛ obyvatel noãního lesa a ten
se vám osvítí i ozve.V první ãásti
expozice je pﬁehledová mapa, dal‰í
tﬁi panely jsou vûnovány historii, dále je k vidûní geologick˘ panel, vûrná a reálná kopie pÛdního profilu
odebraného z pÛdní sondy na revíru Kouﬁimec. Îivá pﬁíroda je reprezentována nûkolika panely s rostlinami, li‰ejníky, kapraìorosty a dal‰ími bylinami a dﬁevinami. Nechybí ukázka sloÏité vazby v potravním
ﬁetûzci, svÛj kout má i ﬁí‰e hmyzu,
zastoupená ﬁadou preparátÛ broukÛ
a mot˘lÛ. Dva staré duby i s korunami, oÏivûné vycpaninami veverek
a ptákÛ jen dokreslují celkovou atmosféru lesa. Dûtem se budou urãitû líbit interaktivní hry jako je plnûní ko‰íku lesními plody, skládaãky,
urãování stromÛ apod.
Cílem tvÛrcÛ celé expozice bylo
zaujmout a oslovit náv‰tûvníky
v‰ech vûkov˘ch kategorií. Nev‰ední formou se mÛÏete nejenom pobavit, ale i naãerpat informace
k hlub‰ímu poznání lesa a jeho zákonitostí. Od doby jejího otevﬁení
zde pro‰lo nûkolik stovek náv‰tûvníkÛ, jak turistÛ, kteﬁí chodí okolo
na hrad, tak kolektivy dûtí, které v˘stavku shlédnou v rámci programu,
kter˘ pro nû stﬁedisko pﬁipravuje.
Srdeãnû zveme i na‰e spoluobãany, otevﬁeno máme dennû a to pon-

dûlí aÏ pátek od 8.00 – 15.00, v sobotu a v nedûli od 10.00 do 16.00
hodin.
Ing. Miroslav Pecha
TáÀa Friebertová

Mezi prvními náv‰tûvníky nové expozice byli také starosta Roztok Vladimír Melã a manaÏér Svazku mûst a obcí Rakovnicka Radek
Dvoﬁák.
Foto Pavel Friebert

Prvním skuteãnû svûtov˘m autorem se stal Alexandr Pu‰kin. Velmi
bych si pﬁál, abychom ho nevidûli
jako bronzov˘ památník, mumii
a jeho dílo jako zaprá‰ené folianty,
omotané pavuãinou. Pu‰kin miloval
Ïivot ve v‰ech jeho projevech, byl
to sv˘m zpÛsobem ro‰Èák, kter˘ se
dopou‰tûl spousty lehkomysln˘ch,
nerozváÏn˘ch kouskÛ, vãetnû pitek
s pﬁáteli, milostn˘ch avant˘r, stﬁetnutí i se sam˘m carem a soubojÛ,
z nichÏ poslední se mu stal osudn˘m. PﬁeváÏnou ãást Pu‰kinova díla tvoﬁí ver‰e. Jsem si plnû vûdom,
Ïe poezie (jakákoliv) se nikdy netû‰ila masovému ãtenáﬁskému zájmu.
Dnes to bohuÏel platí dvojnásob.
Ale i s rizikem ,Ïe se ztrapním, Ïe
budu povaÏován za blázna, se odváÏím – v naivní moÏná víﬁe – Ïe
i v dobû na v˘sost pragmatické, pﬁetechnizované, uspûchané a hrubû
materialistické existuje alespoÀ pár
romantick˘ch, nûÏn˘ch du‰í, doporuãit nûco z Pu‰kinovy poezie. Nebojte se, Ïe nebudete rozumût. Pu‰kinova genialita tkví mimo jiné
v tom, Ïe umûl psát velmi prostû
o sloÏit˘ch vûcech. Jeho jazyk je
jednoduch˘, opro‰tûn˘ od jak˘chkoliv kudrlinek a vyumûlkovaností,
plyne lehce a pﬁirozenû, jako by to
ani nebyly ver‰e. Své ãtenáﬁe by si
urãitû mûla najít básníkova milostná lyrika, neboÈ málokter˘ jin˘ autor dokázal vyjádﬁit lásku k Ïenû
s takovou silou, opravdovostí, otevﬁeností, vá‰nivostí a hloubkou jako
Pu‰kin. Vynikající je ov‰em i jeho
lyrika pﬁírodní, filozofická a satirická. Ver‰ovanou podobu mají
i mnohá díla s epick˘m jádrem, se
syÏetem. Z nich jistû nejslavnûj‰í je
román EvÏen Onûgin, o nûmÏ snad
ani není nutné se pﬁíli‰ rozepisovat.
Mnohé ãtenáﬁky si urãitû vybaví, jak
s vût‰ím ãi men‰ím rozechvûním recitovaly proslul˘ dopis TaÈány Onûginovi. O stálou popularitu románu
se starají stále nov˘mi inscenacemi
âajkovského opery, napsané na jeho text, svûtové operní domy. Pozornosti rodiãÛ doporuãuji pohádky, které Pu‰kin psal s velkou chutí a radostí a vyprávûl je tak krásnû,
Ïe buì zlidovûly nebo se staly základem libret oper rusk˘ch skladatelÛ. Nejznámûj‰í je zﬁejmû Pohádka o rybáﬁi a zlaté rybce, ale líbit se

budou i dal‰í. Ani dospûlí se
nemusí cítit o‰izeni. Jim je urãena pohádková poéma Ruslan a Ludmila, která ãerpá
z lidov˘ch bohat˘rsk˘ch bylin a z dobrodruÏné rytíﬁské
pohádky. Málo známé jsou
u nás tﬁi komické Pu‰kinovy
poémy. A je to ‰koda, neboÈ
právû v nich se básník jak se
patﬁí vyﬁádil. Navíc právû styl
tûchto rozmarn˘ch hﬁíãek
skvûle padl do noty pﬁekladatelce Hanû Vrbové. âeské
pﬁeklady Pu‰kina jsou celkovû vynikající, ale v tomto pﬁípadû mÛÏeme smûle ﬁíci, Ïe
vznikla v ãe‰tinû kongeniální díla. Nejlep‰í je tﬁetí Ïertovná poéma - Gabrieliáda.
V ní básník pojal biblick˘ pﬁíbûh o neposkvrnûném poãetí
panny Marie natolik originálnû a odváÏnû, Ïe mu hrozilo vyobcování z církve a dal‰í vyhnanství. Zcela jiného rázu je poéma Mûdûn˘ jezdec, jeden z vrcholÛ
celého Pu‰kinova díla. Je to svérázná óda na monumentální, rozporuplnou osobnost cara Petra Velikého
a na jeho dílo – mûsto Petûrburg,
rozvíjející se na pozadí katastrofální, zniãující povodnû v tomto Petrovû mûstû.
Stejnû jako Pu‰kinova poezie znamenala i jeho próza pﬁevrat ve v˘voji ruské literatury, dosud pﬁejímající a napodobující cizí vzory, nyní inspirátorky, která sama ovlivÀuje a obohacuje jiné literatury. Pu‰kin hodnû cestoval nejen pro svou
touhu po poznání, ale i z donucení
– za svou odbojnou tvorbu byl nûkolikrát poslán do vyhnanství. Znal
proto v˘bornû jak Ïivot petûrburgské smetánky, tak i nejzapadlej‰í
ruské vesnice. Jeho prózy proto zabydlují obyãejní lidé se sv˘mi skuteãn˘mi Ïivotními problémy a osudy. Takové jsou tﬁeba postavy z krátk˘ch próz V˘stﬁel, Metelice, Sleãna selka, sestaven˘ch do velmi populárního cyklu s názvem Bûlkinovy
povídky. Pozoruhodná je novela Piková dáma (téÏ opera P. I. âajkovského ) o ãlovûku, posedlém touhou
po snadném a rychlém zbohatnutí
pomocí tﬁí zázraãn˘ch karet. MilovníkÛm historie mohu doporuãit
Kapitánskou dcerku, pﬁíbûh lásky

NA NÁV·TùVù V ÎELVIâCE
Zvûdavost mû po del‰ím ãase pﬁivedla mezi maminky do klubu Îelviãka. KdyÏ pﬁestal fungovat klub
Îelva ve ‰kole, uÏ jsem se s nimi
moc nevidûla, a tak mû zajímalo, kolik jich na ãtvrteãní setkání v kﬁivoklátské ‰kolce chodí, a jak se tam líbí jim i capartÛm. Nad‰ení jeho organizátorky a ãlenky na‰eho sdruÏení Jany Rajské je stále nakaÏlivé,
a tak jsem si v klubu s maminkami
i dûtiãkami uÏila hezké dopoledne.
A protoÏe jsem se nestaãila nasnídat, koupila jsem si s sebou ke kávû s maminkami dva koblíÏky.
K mému pﬁekvapení se zrovna v ten
den v Îelviãce hrálo divadlo – maÀásková pohádka „O koblíÏkovi“.
Spoleãnû s mrÀousky a dûtmi z M·,
které se také pﬁi‰ly podívat, jsem sledovala pohádku, pﬁikusovala své
koblíÏky a vÛbec nic mi nechybûlo
ke spokojenosti. MrÀata si pak modelovala z modelíny ãi zkoumala
okolní svût z koberce s hraãkami.
No a potom je‰tû pﬁi‰la tﬁe‰niãka
na dortu. Teda, tﬁe‰niãka nepﬁi‰la,

BUKOVSKÁ LÁVKA
Dne 10. ãervna bude jako souãást poutû odstartována „Bukovská lávka“ – jízda po 20 cm ‰iroké fo‰nû pﬁes rybník v délce cca 40 metrÛ.
Registrace soutûÏících zaãíná ve 12.00 hodin na návsi. SoutûÏit se bude v kategorii dospûl˘ch a dûtí v jízdû na kole a dvojice v jízdû s koleãkem. V‰ichni zúãastnûní budou odmûnûni.
Po Bukovské lávce uspoﬁádá veãer âSÎ v sobotu 10. ãervna od 20.00
hodin v hospÛdce Na Kovárnû pouÈovou zábavu. K tanci a poslechu
zahrají manÏelé Va‰kovi.

ale pﬁi‰la mezi nás kosmetiãka, paní Lenka Dolej‰ová, aby nám pﬁipomnûla základní pravidla péãe
o pleÈ. Nûkdo by si ﬁekl, Ïe to kaÏdá Ïena zná. MoÏná zná, ale ne vÏdy
pouÏívá. A co si budeme povídat, na
„mateﬁské dovolené“ si Ïena pﬁi péãi o své potomky v tom shonu nesnadno hledá ãas právû na tohle.
Myslím si, Ïe ale právû maminky,
pﬁi v‰í té péãi o rodinu, si trochu té
slasti z pocitu, Ïe je o nû peãováno,
také zaslouÏí a mûly by si ji dopﬁát,
neboÈ jistojistû pookﬁejí na tûle i na
du‰i. A protoÏe paní Dolej‰ová se
chystá v kﬁivoklátském zdravotním
stﬁedisku otevﬁít kosmetick˘ salon,
máme k tomu tu nejlep‰í pﬁíleÏitost.
Simona Matûjková,
o. s. Dûti Kﬁivoklátska

Do klubu Îelviãka pﬁi‰la také Lenka Dolej‰ová se zajímavou pﬁedná‰kou o kosmetice.
Foto Jana Rajská

mladého ‰lechtice GriÀova, dÛstojníka carské armády, a Má‰i Mironovové, dcery jeho velitele, odehrávající se v dobû Pugaãovova povstání za vlády Kateﬁiny Veliké.
Vypravûãem a hlavním hrdinou románu je GriÀov, postava autorem
vymy‰lená, av‰ak skuteãn˘m hlavním hrdinou je vÛdce povstání Pugaãov. Pu‰kin podal jeho obraz realisticky, opíraje se o znalost historick˘ch pramenÛ. Novou v˘vojovou
etapou bylo i Pu‰kinovo drama. To
v‰ak vût‰inou neãteme, radûji se podíváme na jeho inscenaci. Nejslavnûj‰í Pu‰kinovou divadelní hrou je
tragédie Boris Godunov, která se
stále hraje jako opera, k níÏ napsal
hudbu M. P. Musorgskij.
Jaroslav Vávra
(Sem tam nûco najdete i v obecní
knihovnû – poradíme, poslouÏíme.
– pozn. G. H.)

ÚSPùCHY
Ve v˘ãtu úspûchÛ se vrátím do
období února, kdy se na‰i Ïáci
zúãastnili dûjepisné olympiády.
Jaroslav Mal˘ skonãil na v˘borném 4. místû a Erik Varga na
13. místû z celkového poãtu
27 úãastníkÛ.
Dal‰í úspûch zaznamenali Ïáci
na plavecko-bûÏeckém poháru,
v nûmÏ se jiÏ „tradiãnû“ umístil na
1. místû Vlastimil Kramel a téÏ
i Petr Skleniãka, kaÏd˘ samozﬁejmû ve své kategorii. Pro oba to
znamenalo postup do krajského
kola, v nûmÏ Vlastík skonãil na
4. místû a Petr na 12. místû.
V soutûÏi Eurorebus jsme nezopakovali loÀsk˘ úspûch, ale i ta leto‰ní umístûní nejsou zanedbatelná. DruÏstva devát˘ch roãníkÛ
skonãila na 8. a 13. místû, druÏstvu osmého roãníku unikl postup
do celostátního kola pouze o povûstn˘ vlásek – 6. místo (postupovalo prvních pût).
Poprvé se dvû druÏstva na‰ich
ÏákÛ zúãastnila Zelené stezky
a mlad‰í i star‰í skonãili na 5. místû. SoutûÏ poﬁádalo Informaãní
stﬁedisko LâR Kﬁivoklát.
Velkou radost nám udûlala
i skupina dívek ve sloÏení: Eva
Poláková, Marie Pourová, Barbora Nováková a Magda ·noblová.
Dívky skonãily na 2. místû v soutûÏi UkaÏ, co umí‰. I ony postupují do krajského kola, které se
uskuteãní 6. ãervna v Mûlníku.
A na závûr je‰tû zmínka o dal‰í
soutûÏi, v níÏ se ﬁídíme heslem
„Není dÛleÏité vyhrát, ale zúãastnit se“. Deset dûtí nav‰tívilo lanové centrum v Praze, aby zde
zdoláváním rÛzn˘ch pﬁekáÏek
pﬁekonaly samy sebe. Vybraní Ïáci mûli tuto soutûÏ za odmûnu.
V‰ichni Ïáci, jednotlivci i skupiny, vzornû reprezentovali na‰i
‰kolu. Patﬁí jim na‰e podûkování.
Marcela Kasíková
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (VII)
SOCHA
SV. JANA NEPOMUCKÉHO
V alÏbûtinském revíru poblíÏ Nového Domu stojí na lesní m˘tinû barokní socha sv. Jana Nepomuckého,
umístûná na masivním hranolovém
podstavci. V roce 1723 ji tu nechal
postavit tehdej‰í majitel kﬁivoklátského panství hrabû Jan Josef
z Vald‰tejna. Socha stojí na místû,
kde byl 26. ãervna 1721 uspoﬁádán
nákladn˘ hon pro císaﬁovnu AlÏbûtu Kristinu. Tﬁi metry vysoká socha
znázorÀuje svûtce v Ïivotní velikosti
drÏícího v rukou palmu a kﬁíÏ. Kdo
byl jejím autorem, prameny neuvádûjí. Podle názoru regionálního badatele prof. Jaroslava âecha je moÏné, Ïe socha pochází z dílny proslulého barokního sochaﬁe Matyá‰e
Brauna. Architektonick˘ návrh podstavce pﬁipisuje profesor Jaroslav

âech F. M. KaÀkovi, kter˘ s Braunem v letech 1710 aÏ 1731 velmi
ãasto spolupracoval.
Instalace sochy v revíru, pojmenovaném po císaﬁovnû uÏ v roce
1723, mûla nûkoliker˘ smysl. Právû v uvedeném roce probûhla v Praze okázalá korunovace Karla VI. na
ãeského krále a je‰tû na podzim
1723 zavítal císaﬁsk˘ pár do Lán.
Není divu, Ïe si hrabû z Vald‰tejna
nedal ujít pﬁíleÏitost pochlubit se sochou a získat si tak jeho pﬁízeÀ. Dal‰ím z dÛvodÛ, proã nechal Vald‰tejn
sochu zhotovit, je fakt, Ïe právû Jan
Nepomuck˘ byl patronem nejen císaﬁovny, ale i Vald‰tejna a také ãeského království. V prÛbûhu 19. století se místo se sochou sv. Jana Nepomuckého stalo cílem slavn˘ch
svatojánsk˘ch poutí vypravovan˘ch
sem z Mûsteãka a Nového Domu.
U sochy stávala dﬁevûná kazatelna,
u níÏ byly konány bohosluÏby a díkÛvzdání patronovi. Dnes je stav sochy neutû‰en˘ navzdory tomu, Ïe
byla pﬁed ãasem restaurována. Její
povrch je napaden li‰ejníkem, odcizen byl pozlacen˘ kruh s pûti hvûzdami, kter˘ byl pﬁipevnûn nad hlavou svûtce. Ulomena je i ãást pﬁíãného bﬁevna pozlaceného kﬁíÏe.

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ

SV. JAN NEPOMUCK¯

SV. JAN NEPOMUCK¯ NA
DOBOVÉ FOTOGRAFII Z
20. LET MINULÉHO STOLETÍ.

DOBROT Y Z BABIČČINY KUCHAŘKY
aneb Expedice za tajemn˘mi vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní
Mûsíc se se‰el s mûsícem a pﬁi‰el
opût ãas, abych si vytipoval dal‰í dobrotivou du‰i, která by se dala pﬁemluvit, aby se s námi podûlila o nûjak˘ rodinn˘ recept. Ne, Ïe by se kaÏd˘ pﬁíli‰ hrnul s vlastní iniciativou
a recepty mnû hospodyÀky nutily, ale
na‰tûstí pro mû i pro vás funguje známé pﬁísloví o hoﬁe a Mohamedovi.
KdyÏ jsem probíral vytipovaná jména, favoritem pro kvûtnovou rubriku
se stala paní Anna Hamouzová
z Amalína. Paní Hamouzová je kﬁivoklátská rodaãka, která ve dvaceti
letech ode‰la se sv˘m muÏem do

Jableãník
(koneãnû uÏ peãe i TvÛj muÏ)
Brouku, vezmi hrubou mouku,
odvaÏ si jí 24 deka,
dej do mísy, která uÏ Tû ãeká.
Pak tam vysyp 1 prá‰ek do peãení
a tû‰ se na to pﬁekvapení,
1 plná lÏiãka mleté skoﬁice,
dochutí TvÛj v˘tvor velice.
Zvlá‰È si utﬁi cukr písek 24 deka,
10 deka HERY, musí b˘ti mûkká,
pak 4 celá vajíãka,
aÈ u‰lehá Ti metliãka.
80 deka jablíãek,
zbav je jejich ‰lupiãek,
na hrubo je nastrouhej,
na prsty si pozor dej.
V‰e pak smíchej dohromady,
tenhle recept nemá vady.
VymaÏ, vysyp moukou pekáã,
vûdûla jsem, Ïe jsi sekáã.
Do trouby to ‰upni,
peã na 150-ti stupni.
20–25 minut Ti rychle uteãe,
neÏ se mouãník dopeãe.
Potom umyj nádobí,
aÈ se Ïena nezlobí.
(dh)

Fren‰tátu pod Radho‰tûm, kde strávila cel˘ svÛj aktivní
Ïivot, ale po pûtatﬁiceti letech se na
dÛchod vrátila zpût
do Kﬁivoklátu, do
domku po rodiãích.
Paní Hamouzová
po návratu ale nezaloÏila ruce v dÛchodcovsk˘ klín,
ale aktivnû se zapojila do dûní v obci. Její usmûvavou
tváﬁ mÛÏeme potkat na v‰ech akcích poﬁádan˘ch na
Kﬁivoklátû. Vypomohla i v kuchyni
mateﬁské ‰koly,
kdyÏ bylo potﬁeba.
Na jejím kuchaﬁském umûním si
tak mohla pochutnat nejen dûcka, ale
i na‰i senioﬁi, kteﬁí
se ve ‰kolce stravují. Mnohaleté pÛsobení na severní
Moravû se bezesporu
odrazilo
i v jejím kuchaﬁském
rukopisu
a jsem rád, Ïe jeho
vûhlas si mÛÏeme nyní vychutnat i tady na Kﬁivoklátû. Dûkujeme tedy paní Aniãce za recept a za vstﬁícnost, se
kterou pﬁipravila její oblíbené rodinné jídlo. Zkuste si ho podle jejího receptu pﬁipravit, je to jednoduché afakt
znamenité.
BESKYDSK¯ ¤ÍZEK
Klasické bramborákové tûsto ze
syrov˘ch brambor, polohrubé mouky, vajíãka, koﬁení a ãesneku,vykostûné kotlety nebo kuﬁecí ﬁízky, sÛl,
tuk na smaÏení, zelenina na oblohu
podle fantazie kuchaﬁky.

Chybí-li nám pokoj v srdci, nepﬁiná‰íme-li pokoj do svého okolí, mÛÏe to b˘t znamením toho,
Ïe v nás jednoznaãnû nevládne BoÏí Duch. Ze
svého Ïivota v‰ichni známe, jak nás pﬁitahují lidé, kteﬁí pﬁiná‰ejí pokoj, jak dobﬁe se s nimi cítíme. Zvlá‰tû pak obdivujeme ty, kteﬁí mají tûÏkosti, velké úkoly, rÛzná trápení, a pﬁece vyzaﬁují pokoj. Bude-li v nás vládnout Duch Svat˘,
láska, radost a pokoj se budou ukazovat jako
plody jeho pÛsobení. KdyÏ o Letnicích sestoupil Duch Svat˘ na uãedníky, zpÛsobil, Ïe v‰ichni apo‰tolÛm rozumûli, pﬁestoÏe byli z rÛzn˘ch
zemí. Událost nám pﬁipomíná Babylon, kdy si
lidé naopak pﬁestali rozumût, protoÏe se uzavﬁeli Bohu. Nyní jsou naplnûni BoÏím Duchem, kter˘ pÛsobí porozumûní. V Ïivotû uãedníkÛ se pak Duch
Svat˘ ukazuje jako Duch moudrosti, kter˘ jim pﬁipomíná v‰echno, co jim
JeÏí‰ ﬁíkal a pÛsobí, Ïe tomu taky dobﬁe rozumûjí. Na apo‰tolech, kteﬁí pﬁijali Ducha Svatého, vidíme, Ïe v‰ude vydávali svûdectví o JeÏí‰ovû vítûzství a moci. Nik˘m se nedali zastavit. Ani Ïaláﬁ je neubrzdil. Oni proÏili takové setkání s Bohem, Ïe to na nich bylo vÏdycky vidût. Nechali v sobû pÛsobit BoÏího Ducha, hledali jen jeho vÛli a on skrze nû dûlal divy. Tak ãteme i v Ïivotech mnoh˘ch svat˘ch, Ïe dûlali zázraky. Nikdy to v‰ak nebyly
skutky konané jejich vlastní mocí ãi zboÏností. To BÛh pracoval v nich. Kdo
se dá Bohu plnû k dispozici, stane se svûdkem jeho moci i dnes. Snad je na
místû, abychom se v této chvíli ptali kaÏd˘ sám sebe: Jak vypadá mé svûdectví? Kolika lidem jsem pﬁedal oheÀ víry? Koho jsem pﬁivedl ke Kristu?
Mohlo by kolem nás b˘t tolik nevûry, kdyby vûﬁící nechali v sobû pÛsobit
Ducha? Nejde o misionáﬁské v˘kony. Ale o dal‰í znamení pﬁítomnosti Ducha svatého v mém Ïivotû.
J.P.
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4. díl

Milan Tou‰
Drahu‰e Vitou‰ová
Jiﬁí Vydra
Václav Zikmund
Vûra StaÀková
Vûra Paldrmanová
Karel Zboﬁil
Drahomír Moravec
Marta âechová
EvÏen Krob
Zdenûk Rác
Jarmila Skalová

26. 4.
30. 4.
25. 4.
11. 4.
25. 4.
26. 4.
10. 4.
7. 4.
9. 4.
19. 4.
9. 4.
12. 4.

50 let
60 let
70 let
70 let
71 let
73 let
73 let
74 let
76 let
80 let
84 let
84 let

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

Kﬁivoklát 142
Kﬁivoklát 240
Kﬁivoklát 62
Kﬁivoklát 199
Kﬁivoklát 177
Kﬁivoklát 197
Kﬁivoklát 208
Kﬁivoklát 17
Kﬁivoklát 188
Kﬁivoklát 225
Kﬁivoklát 190
Kﬁivoklát 179

Blahopﬁejeme

S BOLESTÍ V SRDCI VZPOMÍNÁME
Petr Wittler
+ 24. 4.
Kﬁivoklát 246

POJI·ËOVÁCI V K¤IVOKLÁTù

Pﬁipravíme si klasické tûsto na
bramborák, maso naklepeme a osolíme. Na pánev si dáme rozpálit tuk
a na nûj roztáhneme slabou vrstvu
bramborákového tûsta. Pﬁidáme rozklepané maso a zakryjeme opût slabou vrstviãkou tûsta. Peãeme po
obou stranách na mírném ohni, aby
se maso uvnitﬁ dostateãnû propeklo.
Jako pﬁílohu je vhodné podávat ãerstvou zeleninu nebo zeleninové saláty.
Dobrou chuÈ vám pﬁeje
Milan Bednaﬁík

Îivot nûkdy pﬁiná‰í radost a ‰tûstí, jindy zase situace, bez kter˘ch bychom se klidnû obe‰li. Mnoha ne‰tûstím lze pﬁedejít rozumn˘m a opatrn˘m chováním, ale jsou
události, nad kter˘mi nemáme Ïádnou moc. V té chvíli poji‰tûní pﬁedstavuje pro
poji‰tûného ãlovûka i pro jeho blízké finanãní jistotu.
Je nám jasné, Ïe v nabídce produktÛ v‰ech poji‰Èoven na na‰em trhu je obtíÏné se
orientovat, a v této otázce bychom Vám chtûli b˘t nápomocni. Jsme poji‰Èovací
poradci âeské poji‰Èovny a rádi pﬁijedeme aÏ k vám domÛ, tﬁeba jen na informativní schÛzku. Najdete nás na Obecním úﬁadû v Kﬁivoklátû kaÏdé první a tﬁetí
pondûlí v mûsíci, od 15.00 do 16.00 hod.
Co se t˘ká námi nabízeného spektra poji‰tûní, dokáÏeme pﬁizpÛsobit poji‰tûní kaÏdému, dle jeho potﬁeb.
ÎIVOTNÍ POJI·TùNÍ:
Dynamik – poji‰tûní, které si postavíte sami, a pÛjde s vámi cel˘ Ïivot a kdykoli
si ho pﬁizpÛsobíte dle momentální Ïivotní situace.
Sluníãko – poji‰tûní pro rodiãe s dûtmi. Zajistí Va‰im dûtem maximální ochranu
a zároveÀ peníze do zaãátku samostatného Ïivota.
Poji‰tûní bez zkoumání zdravotního stavu:
Vkladové poji‰tûní – vloÏíte peníze, které se Vám dobﬁe zhodnocují (daleko lépe
neÏ v jiném penûÏním ústavu), a zároveÀ jste poji‰tûni.
Zdravotní poji‰tûní – poji‰tûní v pracovní neschopnosti a pobytu v nemocnici,
velice oblíbené poji‰tûní pﬁedev‰ím mezi podnikateli. Poji‰Èovna vyplácí sjednanou denní dávku, kterou si sami urãíte.
MAJETKOVÉ POJI·TùNÍ:
Stavby, domácnosti, chaty a chalupy a motorová vozidla - nabízíme poji‰tûní
s jednoduch˘mi pojistn˘mi podmínkami a zaruãujeme rychlé a vysoké plnûní zpravidla v tzv. nov˘ch cenách.
Penzijní fond – spoﬁení na penzi s pﬁíspûvkem státu. Spoﬁení pro v‰echny vûkové
kategorie (vãetnû dÛchodcÛ). Napﬁ. spoﬁíme kaÏd˘ mûsíc 500 Kã, po pûti letech
vãetnû státního pﬁíspûvku máme k v˘platû 42.000 Kã. Zhodnocení 12.000 Kã.
âP Invest a. s. – souãasné nejmodernûj‰í zhodnocování pomocí otevﬁen˘ch podílov˘ch fondÛ. SluÏba pro konzervativní i dynamické klienty. Zhodnocení napﬁ. 1,5 %
u fondu penûÏního trhu, kde mÛÏete vyuÏít trval˘ch pﬁíkazÛ i bûÏn˘ch plateb zdarma, v˘bûr prostﬁedkÛ do 7 dnÛ zdarma, peníze uloÏené nad 6 mûsícÛ jsou nezdanûné. Vysoké zhodnocení u akciov˘ch fondÛ (20 % i více – fondy ropy a energetiky, fond zlata). Zaji‰tûné mûnové riziko. Prvá investice min. 3tis. Kã, následující min. 500 Kã, horní hranice neomezena. Ve‰keré pﬁíkazy po telefonu nebo internetu.
Na spolupráci se tû‰í poji‰Èovací poradci Ing. Iva Klímová tel. 736 648 914 a Mgr.
Jiﬁí Halml tel. 723 191 123, mÛÏete volat kdykoli, tﬁeba jen pro poskytnutí informací i ke stávajícím smlouvám a jejich úpravám.
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Atmosféra po dojezdu úãastníkÛ akce „Ukliìme Berounku“ do Roztok byla navzdory poãasí
uvolnûná. Bavil se i hejtman Stﬁedoãeského kraje Petr Bendl (v popﬁedí), kter˘ celou akci
podpoﬁil.
Foto Sláva Vaic

Na zpracovávání územního plánu obce Kﬁivoklát se podílí i exministr Ïivotního prostﬁedí
Ivan Dejmal. I on pﬁijel do Kﬁivoklátu podat
odborn˘ v˘klad ke konceptu územního plánu.
Foto Pavel Friebert

Stalo se milou tradicí, Ïe se jednou do roka schází souãasní ãlenové uãitelského sboru se sv˘mi kolegy a kolegynûmi, které jsou jiÏ na zaslouÏeném odpoãinku. Snímek zachytil druÏnou
debatu Evy Pelcové, Kvûty Zikmundové a Gudrun Humlové.
Foto Milan Bednaﬁík

Starostové Mikroregionu Kﬁivoklát se úãastnili slavnostního pﬁedání finanãního daru 10.000 Kã,
kter˘ pﬁedala pﬁedsedkynû oblastního sdruÏení ODS Ing. Jiﬁina Fi‰erová starostovi Branova
Franti‰ku ·tillerovi na uspoﬁádání tradiãního pochodu Oty Pavla. V závûru nemohla chybût
spoleãná fotografie.
Foto Pavel Friebert

V sobotu 13. kvûtna probûhly v Roztokách tradiãní Staroãeské máje. Sóla pﬁed sv˘mi domy si zatancovalo devatenáct dûvãat. PrÛvod májovníkÛ doprovázela na voze taÏeném koÀmi ﬁízná dechovka.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

OSUDY K¤IVOKLÁTSKÉHO PIVOVARU – III
Pivovar pracoval aÏ do roku 1951,
kdy byl 1. ﬁíjna uzavﬁen. Hlavním
dÛvodem jeho uzavﬁení byl poÏadavek Památkového ústavu v Praze,
t˘kající se bezpeãnosti tohoto historického objektu. Docházelo k podmaãování sklepÛ a základÛ zdiva a
stále stoupající v˘roba piva vyÏadovala vût‰í investice, které v tomto objektu jiÏ nebylo moÏné realizovat. Zamûstnanci v poãtu 20 osob
pﬁe‰li pﬁeváÏnû do pivovarÛ v Rakovníku a Berounû, které také pﬁevzaly kapacitní závazky kﬁivoklátského pivovaru. Vnitﬁní zaﬁízení bylo demontováno, rozdûleno mezi
stávající pivovary a nepotﬁebné ãásti odevzdány do ‰rotu. Pﬁi opravách
hradu do‰lo v roce 1979 k odstranûní budovy chladících ‰tokÛ. Tak

byla ukonãena historie pivovaru,
kter˘ patﬁil mezi nejstar‰í na území
âech.
Kﬁivoklátsk˘ hradní pivovar toho
zrovna moc nedostal do vínku. Pﬁesto, Ïe majitelé oãekávali od vaﬁení
piva nemalé zisky, pﬁíli‰ se o nûj nestarali. Tak se hradní pivovar musel
spokojit s rÛzn˘mi prostorami, které se pro prezentaci hradu nehodily.
Stûhoval se po sklepích celého objektu. Ze zaãátku dokonce byl v dﬁevûn˘ch pﬁíbytcích, coÏ mûlo za následek zhoubné poÏáry.
Na Kﬁivoklátû se proti v‰em pivovarsk˘m zvyklostem vaﬁilo pivo
ve sklepních prostorách na úrovni
sklepÛ a lednic. Jinde byla varna nejdÛleÏitûj‰ím objektem, kde suroviny putovaly samospádem, ml˘nkem
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Dá‰a Pavlíãková se sv˘mi Ïáky v plném nasazení pﬁi koncertu, kter˘ probûhl 26. dubna v zaplnûné tûlocviãnû Z· Kﬁivoklát.
Foto Milan Bednaﬁík

Ve stﬁedu 17. 5. v podveãer zpÛsobil ﬁidiã kladenské dodávky v Budech malou ekologickou
havárii, kdyÏ se mu z auta v délce 1 km vylila
na silnici pﬁeváÏená nafta. Tu museli zlikvidovat pﬁivolaní hasiãi. Foto M. Bednaﬁík

Soubor Silentium na závûr své kariéry natáãel v prostorách hradu Kﬁivoklátu hudební DVD
nejúspû‰nûj‰ích skladeb repertoáru jako podûkování sv˘m vûrn˘m posluchaãÛm. Produkce
a zpracování celého projektu se ujali Tomá‰ a Milan Bednaﬁíkovi. Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Tomá‰ Bednaﬁík, Josef Fencl

Takto se vaﬁilo pivo v 16. století.

poãínaje, pﬁes váhu do zásobníku a
teprve do kádû. V Kﬁivoklátû byly
nad varnou kanceláﬁe, takÏe slad se
do kádû vyná‰el v pytlích. V‰echno
se do roku 1914 muselo pﬁená‰et a
vyná‰et v pytlích. Ale napﬁíklad
mláto se z varny vyná‰elo v nádobách a podobnû to bylo i s ledem.
Teprve pﬁi zmûnû vaﬁení piva na

Foto archiv

tzv. bavorsk˘ zpÛsob (spodní kva‰ení) bylo nutné ãásteãnû pﬁizpÛsobit provoz. V západním rohu nad dûlovou vûÏí (Zlatou ba‰tou) byla zﬁízena spilka (kvasírna), nad ní chladící stoky s chladiãem mladiny, do
kterého se pﬁiná‰el v putnách led.
Také kvasné kádû se chladily ledem
v plovácích.

V˘stav v té dobû dosahoval maximálnû 5 aÏ 9 tisíc hektolitrÛ roãnû, coÏ znamenalo jednu aÏ dvû várky t˘dnû.
Sudy se myly pouze studenou vodou a hospod‰tí mûli za povinnost
kaÏd˘ vytoãen˘ sud ﬁádnû vypláchnout vodou. Spodnû kva‰ené pivo
v‰ak vyÏadovalo peãlivûj‰í mytí nádob, a tak byl ve varnû umístûn mal˘ parní kotel pro ohﬁev vody i ãásteãn˘ pohon míchadel a ãerpadla.
Sudy se myly ve varnû, protoÏe jin˘ vhodn˘ prostor nebyl. Voda na
vystﬁení sladu se ohﬁívala v ohﬁívaãi nad kotlem, ta v‰ak stûÏí staãila.
Manipulace se sudy se provádûla
pomocí líhy a provazÛ. Pivo se plnilo pﬁímo ve sklepû a vyvalovalo
po líze do prostoru vchodu do hradu k nakládce. S pivem se vozil obyãejnû v letním období i sud ledu nakopan˘ v lednici. Mláto se vyhazovalo ze scezovací kádû Ïlabem do
nádob, odkud jej vyná‰eli koãí s nádeníky a odváÏeli jako hodnotné krmivo do statku.
Slad se vyrábûl vedle, v budovû
starého hejtmanství. Pﬁijat˘ jeãmen
se na dvoﬁe váÏil a vyná‰el na pÛdy
k odleÏení.
(pokraãování pﬁí‰tû)

