Roãník XII.

âERVEN 2006
V nedûli 28. kvûtna 2006 padající
strom na stráni za hradem, nad koﬁenovou ãistírnou odpadních vod, po‰kodil sloup vysokého napûtí. Za jeho
pád pravdûpodobnû mohl také dé‰È a
podmáãen˘ terén. Spodní ãást Kﬁivoklátu se ocitla na více jak pÛl dne bez
elektriské energie. âtûte na stranû 2.

BELLOVA
„PUPEâNÍ ·≈ÒRA“
V roce 1876 dostal Alexander
Graham Bell od amerického patentového úﬁadu patent na telefon. Je
to tedy uÏ sto tﬁicet let, co ho pouÏíváme. A pouÏíváme ho ãím dál tím
ãastûji.
Byly doby, kdy ve vsi byl jeden
soukrom˘ telefon, coÏ si mladá generace dovede asi jen tûÏko pﬁedstavit. Telefon mûli vût‰inou jen v tak
zvané telefonní hovornû, kam si mohl kaÏd˘ dle potﬁeby zajít zatelefonovat. Doba se na‰tûstí zaãala mûnit a pﬁib˘valy telefonní automaty,
pevné linky a nakonec se objevily
i telefony mobilní.
Dneska je vût‰inou i telefonÛ nûkolik. Ne v‰ak nûkolik ve vsi, ale nûkolik v rodinû.
KaÏd˘ ãlen má svÛj mobilní telefon. Navzájem se prozvání a oznamují si, jak a kam dorazili. Mají mezi sebou pouto, které je pﬁirovnatelné k pupeãní ‰ÀÛﬁe. Ov‰em ta se pﬁi
narození nekompromisnû pﬁeru‰í.
Toto spojení se v‰ak pﬁeru‰it nedá
– o ‰patné známce musí dûti informovat ihned po obdrÏení, kaÏd˘ svÛj
neplánovan˘ krok hlásit. A v pﬁípadû opomenutí nastává okamÏité ‰ílení na stranû rodiãÛ, tedy alespoÀ
tûch zodpovûdnûj‰ích.
Ve srovnání s na‰imi sousedy máme my, âe‰i, spoleãnû s Moraváky
nejvíce mobilÛ ve stﬁední Evropû.
A tak si ﬁíkám, jestli nám v‰em – aÈ
dûtem ãi rodiãÛm – nebylo trochu
lépe, kdyÏ jsme je‰tû toto prvenství
nemûli a Ïilo se bez neustálého kontrolování a vÛbec vyﬁizování telefonátÛ aÈ soukrom˘ch ãi pracovních
v podstatû kdekoliv.
–rok–

Dne 1. ãervna slavíme Mezinárodní
den dûtí. Shrnutí
dûtsk˘ch dnÛ, které
pro na‰e dûti pﬁipravili nejrÛznûj‰í poﬁadatelé na Kﬁivoklátû najdete na stranû 4.

V sobotu 10. 6. bylo pokﬁtûno DVD s dokumentárním filmem Hrad Kﬁivoklát – Návrat
zapomenut˘ch soch, kter˘
vznikl na základû projektu obnovy soch. Velice zdaﬁile byl vyroben ve spolupráci bratrÛ Bednaﬁíkov˘ch a správy hradu. Více na stranû 5.

JAK DOPADLY VOLBY V K¤IVOKLÁTù A V MIKROREGIONU K¤IVOKLÁT

VYBRÁNA FIRMA NA
PROVEDENÍ OPRAV
KOMUNIKACÍ PO ZIMù
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání projednalo variantní nabídky na opravy komunikací po zimû v celém rozsahu obce
vãetnû cesty do âastonic. Firma
MPS Kladno nabídla opravy provést
za 343.434 Kã, firma ·ípek za 550
tis. Kã, Firma Fronûk za 2 mil Kã.
Zastupitelé pﬁedloÏené nabídky projednali a z pﬁedloÏen˘ch 3 nabídek
(Fronûk, ·ípek, MPS Kladno) vybrali nabídku MPS Kladno. NavrÏená cena je spoãtena jako orientaãní (kalkulace je dle spotﬁebovaného materiálu – dle váhy, mÛÏe tedy b˘t niÏ‰í i vy‰‰í na základû váÏních lístkÛ pﬁi odbûru materiálu).
Zastupitelstvo obce povûﬁilo starostku projednáním a uzavﬁením
smlouvy. Jedná se o tryskovou metodu a balenou smûs do vyspraven˘ch v˘tlukÛ a práce JCB, pﬁi odvodnûní nûkter˘ch úsekÛ komunikací.
–Pap–

VSYPOVÁ LOUâKA
Volební premiéru si v leto‰ních parlamentních volbách odbyl ·tûpán Gürtler z Bud. Jak je vidût, volil s úsmûvem.

Celkové volební v˘sledky jsou
známé, ale jak jsme volili u nás? Volební pat by to nebyl. Na seznamu
voliãÛ bylo v Kﬁivoklátû zapsáno
celkem 541 jmen. Skuteãnû volit nás
pﬁi‰lo celkem 348, coÏ dûlá volební
úãast 64,33 %.
Pouze jeden odevzdan˘ hlas byl
neplatn˘ (platn˘ch tak bylo celkem
99,71 % hlasÛ).

MISTROVSTVÍ âR V PRÁCI
S MOTOROVOU PILOU
Probûhne ve dnech 29. 6. – 1. 7.
2006 ve Stﬁedním odborném uãili‰ti na Pískách. SoutûÏ bude slavnostnû zahájena 29. ãervna v 18 hodin. Po následující dva dny budou
probíhat soutûÏní discipliny. Organizátoﬁi srdeãnû zvou nej‰ir‰í
veﬁejnost. SoutûÏe se zúãastní celkem 36 závodníkÛ. Podstatnou
ãást tvoﬁí reprezentanti âR, reprezentovat bude i druÏstvo ze
Slovenské republiky, 2 závodníci
ze SRN a 3 Ïáci lesnick˘ch uãili‰È, kteﬁí se umístili na 1. místech
soutûÏe SOU Dﬁevorubec Junior.
Závodit se bude v disciplínách kácení (revír Paﬁeziny), technické
discipliny budou probíhat v areálu uãili‰tû. Slavnostní vyhlá‰ení
v˘sledkÛ soutûÏe probûhne 1. ãervence ve 14.30 hodin.
–pap–

10 Kã

Mistrovské zacházení s pilou jsme obdivovali
na Pískách bûhem loÀského roãníku „Dﬁevorubec Junior“.
Foto Milan Bednaﬁík

MOUDRÁ SLOVA
Pamatuj, Ïe i ta nejtûÏ‰í hodina ve tvém Ïivotû
má jen ‰edesát minut.
(Sofokles)

Jaké strany jsme v Kﬁivoklátû volili? Strana se zvlá‰tním názvem 4
Vize-www.4vize.cz dostala 1 hlas.
Tﬁi strany dostaly 2 hlasy, a to Strana zdravého rozumu, Balbínova poetická strana a Koruna âeská (monarchistická strana). âtyﬁi strany dostaly po 3 hlasech, jednalo se o Nezávislé, Prav˘ Blok, Národní stranu
a Nezávislé Demokraty (pﬁedseda
V. Îelezn˘). SNK Evrop‰tí demokraté dostali 9 hlasÛ. A koneãnû v˘sledky politick˘ch stran, které se dostaly do Poslanecké snûmovny Par-

Foto Milan Bednaﬁík

lamentu âR: KﬁesÈansko demokratická unie – âs. strana lidová dostala 12 hlasÛ, Strana zelen˘ch 21 hlasÛ, Komunistická strana âech a Moravy 42 hlasÛ, âSSD 107 hlasÛ
a ODS pak 137 hlasÛ. Pokud bychom parlamentní strany seﬁadily
podle procent, pak KDU – âSL získala 3,45 %, Strana zelen˘ch 6,05 %,
KSâM 12,10 %, âSSD 30,83 %
a vítûzná ODS 39,48 %. V˘sledky
nasvûdãují tomu, Ïe i Kﬁivoklát se
vydal „po modré“.
–paf–

Obec obdrÏela v leto‰ním roce dotaci 100 tis. Kã na realizaci vsypové louãky na Kﬁivoklátském hﬁbitovû z Programu obnovy venkova. Zastupitelstvo pﬁidûlení dotace projednalo, schválilo a prohlédlo si
zpracovanou projektovou dokumentaci. Se stavebním úﬁadem bylo zahájeno jednání o vydání stavebního povolení (jsou zaji‰Èována
potﬁebná stanoviska). Ing. Endy‰
pﬁislíbil dopracování rozpoãtu. Zastupitelstvo obce pﬁípravy akce
schválilo a povûﬁilo starostku zaji‰Èováním realizace.
–Pap–

K¤IVOKLÁTSKÁ ERENA DO MùLNÍKA NA ZÁVODY
Se‰el se rok s rokem a hasiãská
perla, na‰e „ERENKA“, opût vyrazila jako kaÏd˘ první víkend v ãervnu – smûr Mûlník na závody veteránÛ do vrchu.
Jeli jsme obhajovat zlat˘ vûnec.
To se sice nepodaﬁilo. A trochu zamrzelo, Ïe nám o dva body uniklo
tﬁetí místo, tudíÏ na nás zbyla nepopulární „bramborová“. Ale mrzelo
to jen chvíli, kdyÏ opadl závodní adrenalin, radost byla velká.
V odpoledních hodinách probûhlo vyhlá‰ení v˘sledkÛ a po veãeﬁi
tradiãní posezení s hudbou v místním kempu.
Nedûlní dopoledne jsme si zpestﬁili prohlídkou stanice HZS Mûlník,
kam jsme byli pozváni. My se kochali novodobou technikou a „profíci“ zase na‰í PRAGOU RN.
Poté následoval odjezd – smûr
Kﬁivoklát.
Co dodat, víkend se povedl… Poãasí pﬁálo, ERENA ‰lapala jak hodinky a ãtvrté místo také je‰tû nemáme.
Letos na‰e SDH reprezentovali
pod velením Franti‰ka Pelesného

ãlenové Karel Breník, David Havlík, Ondﬁej Sejpka, Milan Kratina,
Honza Pelesn˘ a Jiﬁí Krycner.

Co dodat? Snad jen – tak zase za
rok…
Karel Breník ml.

Osádka kﬁivoklátské Ereny v plné síle v Autokempu v Mûlníku, kde je kaÏdoroãnû sraz úãastníkÛ závodu veteránÛ.
Foto Karel Breník ml.
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·KOLE JE PùTASEDMDESÁT

TO JSOU MI VùCI

K âESKÉMU JAZYKU JSEM TÍHLA SNAD „ODJAKÎIVA“
Závûr na‰eho malého seriálu
o uãitelském sboru Základní ‰koly
v Kﬁivoklátû patﬁí nynûj‰í ﬁeditelce
‰koly Mgr. Marcele Kasíkové, které jsme poloÏili nûkolik otázek na její uãitelské zaãátky i uãitelskou souãasnost.

Vystudovala jsem aprobaci ãesk˘
jazyk a obãanská nauka. K ãeskému
jazyku jsem tíhla snad „odjakÏiva“
a obãanka byla spí‰e nutnou volbou.
Pﬁiznávám, Ïe mi nikdy k srdci nepﬁirostla. I kdyÏ jsem se za dobu svého uãitelování setkala s dal‰ími

Paní ﬁeditelko, jak a kde zaãala Va‰e uãitelská kariéra?
Zaãala jsem uãit v roce 1988 a to
v Beãovû u Mostu. Jednalo se o docela kru‰né zaãátky, protoÏe tamûj‰í dûti byly zpoãátku velmi tvrd˘m
oﬁí‰kem. Tehdy jsem dokonce uvaÏovala o ukonãení uãitelské kariéry. Nakonec jsem na této ‰kole zÛstala cel˘ch devût let, ãtyﬁi roky ve
funkci ﬁeditelky.
Jaké vyuãujete pﬁedmûty a proã
jste si vybrala právû tyto?

pﬁedmûty (nejdéle jsem asi vyuãovala anglick˘ jazyk a chemii), tak
jsem nakonec zÛstala u ãe‰tiny.
Kde bylo Va‰e poslední pÛsobi‰tû pﬁed nástupem na kﬁivoklátskou ‰kolu a li‰ilo se hodnû od
Kﬁivoklátu?
Není moÏné porovnávat nesrovnatelné. Po mateﬁské dovolené jsem
rok pÛsobila ve funkci ﬁeditelky na
malé ‰koliãce, kde bylo celkem 18
ÏákÛ ve dvou tﬁídách. V Kﬁivoklátû jsem se poprvé setkala s tím,

co obná‰í právní subjektivita.
Kdybychom se Vás zeptali na
Va‰e první mûsíce v kﬁivoklátské
‰kole, co se Vám zpûtnû vybaví?
Nejvíce mû dodnes dûsí vzpomínka na star˘ suterén, staré skﬁínû.
Jejich odstranûní bylo jedním z prvních poãinÛ. Nemohu samozﬁejmû
zapomenout na první setkání s uãiteli a dal‰ími zamûstnanci, s dûtmi.
Jak se Vám daﬁí skloubit práci
vyuãující a souãasnû ﬁeditelky
‰koly?
Nad tím jsem nikdy nepﬁem˘‰lela. Prostû mám dan˘ poãet hodin a ty
musím oduãit. Pﬁiznávám, Ïe od rÛzn˘ch tabulek ráda utíkám do tﬁídy.
SnaÏím se, abych obû ãinnosti propojila co nejlépe. Zda se to daﬁí, musí posoudit jiní.
Máte nûjakou pﬁedstavu, jak by
mûla vypadat Va‰e ideální vyuãovací hodina? Máme na mysli zpÛsob v˘uky, vyuÏití pomÛcek apod.
Ideální vyuãovací hodina by byla
urãitû zaloÏena na souãasn˘ch moderních pomÛckách – poãítaã, interaktivní tabule. Myslím si v‰ak,
Ïe dobrá hodina mÛÏe vzniknout i se
skromnûj‰ími pomÛckami. Hodina
v dne‰ní dobû nemÛÏe b˘t zaloÏena
na pouhém v˘kladu uãitele, proto se
snaÏím maximálnû zapojit Ïáky
a vyuÏívat nejrÛznûj‰í metody.
âasto se ﬁíká, Ïe dﬁíve byly dûti lep‰í, hodnûj‰í, pracovitûj‰í,
slu‰nûj‰í atd. Co si o takov˘ch
stescích myslíte?
KaÏdá doba pﬁiná‰í jiné podnûty,
které dûtem více ãi ménû brání
v tom, aby se ﬁádnû pﬁipravovaly na
v˘uku. Dne‰ní generace je obklo-

POLICISTÉ NA K¤IVOKLÁTù CVIâILI OSVOBOZOVÁNÍ RUKOJMÍCH
K¤IVOKLÁT (lf) – muÏi v ãern˘ch kuklách pﬁelezli hradby. Hrad
Kﬁivoklát je uzavﬁen a místo turistÛ
jsou tu policisté z URNY. Cviãí zásah. Diplomaté z ciziny mají ãeské
památky v oblibû. A pro Útvar rychlého nasazení jsou proto hrady a
zámky místy, která potﬁebuje znát.
Akce teroristÛ se tam dají oãekávat.
„Ve vojensk˘ch prostorech uÏ
známe kaÏd˘ kámen a kanceláﬁské
budovy jsou v‰echny stejné,“ ﬁíkají
policisté z URNY.

Policisté z Útvaru rychlého nasazení (URNA) 29.5.2006 na hradû
Kﬁivoklát nacviãovali osvobozování rukojmích. Terãem únosu domnûl˘ch teroristÛ se stali ãlenové
zahraniãní delegace. Kriminalisté
jiÏ od dopoledních hodin vyjedná-

vali o jejich propu‰tûní. Podle pﬁedepsaného scénáﬁe mûli únosci napojení na ministerstvo zahraniãí, jehoÏ nûkteﬁí pracovníci s únosci spolupracovali.
Vyjednávání ale skonãilo neúspû‰nû a situaci museli vyﬁe‰it policisté ze zásahové jednotky. Zhruba
30 policistÛ muselo pﬁekonat vysoké hradby. „Museli jsme improvizovat a spojit dva Ïebﬁíky,“ ﬁekl dnes
jeden ze zasahujících muÏÛ. Jeho
identita ale musela z bezpeãnostních

dÛvodÛ zÛstat skryta. Po prÛniku na
hradní dvÛr policisté odpálili dveﬁe
a bûhem nûkolika okamÏikÛ se jim
podaﬁilo rukojmí osvobodit.
Podle scénáﬁe nebyl pﬁi zásahu nikdo zranûn. Podmínky hradu nedovolily stﬁelbu. V jin˘ch situacích

TANEâNÍ VE ·KOLNÍM ROCE 2006/2007
Stále je‰tû je nûkolik voln˘ch míst, a tudíÏ ‰ance pro ty,
kteﬁí se dlouho rozm˘‰lejí.
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 aÏ do odvolání pﬁi úplném naplnûní kurzu.
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.

pena mnoÏstvím techniky, která ãasto odvádí jejich pozornost jin˘m
smûrem. Osobnû si myslím, Ïe musíme brát dûti takové jaké jsou, protoÏe stesky nejsou k niãemu. Já
vÏdycky tvrdím, Ïe dûti zlobí stejnû, ale pouze v jin˘ch podmínkách.
Kﬁivoklátská ‰kola slaví v leto‰ním roce 75 let od svého vzniku. Jak hodnotíte její souãasnou
situaci a kter˘m smûrem by se kﬁivoklátská ‰kola v pﬁí‰tích 75 letech mûla ubírat?
·kola u‰la urãitû obrovsk˘ kus
cesty, ne vÏdy je ov‰em cesta pﬁímoãará. V souãasnosti je stabilní pedagogick˘ sbor, podaﬁilo se nám
udrÏet poãet ÏákÛ, vybudovat sportovní zázemí. V této chvíli probíhá
v˘mûna oken. V pﬁí‰tích letech by
‰kola mûla navazovat na dobré úspûchy na‰ich ÏákÛ v rÛzn˘ch soutûÏích. Nyní pﬁipravujeme ‰kolní
vzdûlávací program a snaÏíme se,
aby byl pro dûti pﬁitaÏliv˘ a poskytl jim spoustu dovedností, které vyuÏijí v praktickém Ïivotû. Pﬁála bych
si, aby se kﬁivoklátská ‰kola udrÏela dal‰ích 75 let, aby se nemusela
stále pot˘kat s poãty ÏákÛ a úspû‰nû mohla pokraãovat v dal‰ím zvelebování ‰kolní budovy.
Tolik tedy paní ﬁeditelka, které
tímto je‰tû jednou dûkujeme za odpovûdi.
–paf–
PS: Úplnû poslední teãku za na‰ím mal˘m seriálem udûláme v pﬁí‰tím ãísle. O kom a o ãem bude? Nechte se pﬁekvapit.
OBEC TRADIâNù
PODPO¤Í HUDCE
ZO projednalo Ïádost Kﬁivoklátsk˘ch hudcÛ o podporu pﬁípravy bookletu k pﬁipravovanému CD ve v˘‰i 5.000 Kã. ZO
podporu schválilo. Booklet bude
proplacen na základû pﬁímé fakturace od Fotostudia „B“, která
tiskovinu vyrábí.
–pap–

Je po volbách a v Nûmecku zaãalo mistrovství svûta ve fotbale. Obojí je dobrá zpráva. JenÏe
volby nic moc. Nejvíc voliãÛ se
sice vydalo po modré, ale Modﬁí ptáci tak nûjak „utrpûli“ vítûzství. A je‰tû nebyly ani oficiální
v˘sledky a uÏ za stafáÏe potícího se a k˘vajícího stádeãka SobotkÛ, ·kromachÛ a spol. soudr.,
promiÀte, pan Paroubek ztratil
nervy. Pûknû se nám vybarvil.
A to nám na billboardech nabízel, Ïe pro nás bude pracovat. Po
internetu koluje zpráva, Ïe ho nûkdo vzal za slovo a chtûl si v Lidovém domû objednat úklid bytu po v˘mûnû oken. Hádejte, jak
to dopadlo… NejenÏe pan Paroubek neumí prohrávat a dostal
rud˘ zákal, ke v‰emu je‰tû nedrÏí slovo. ·koda, v na‰í ‰kole se
teì okna mûní, kaÏdá ruka na
úklid by byla dobrá.
To na‰i fotbalisté jsou jiná tﬁída. Nejsou samé „já“ a jako t˘m
Ameriãany doslova pﬁejeli. JenÏe Baro‰e bolí pata a Kollera pravé stehno, je‰tû to budou nervy.
Ale kdo neskáãe, není âech, takÏe hop, hop, hop. A manÏelky
a pﬁítelkynû s námi ten fotbal
snad také nûjak pﬁeÏijí. VÏdyÈ
vût‰ina z nás je, kdyÏ nedávají
fotbal, docela normální.
To na‰e paní starostka si, chudák, fotbal asi neuÏije. Na zastupitelstvu se od jednoãlenné veﬁejnosti dozvûdûla, Ïe jí „lidé“
nevûﬁí. Oni „lidé“ se sice po chvíli zmûnili v jednu osobu, ale i tak.
Já jí teda na rozdíl od jednolidí
vûﬁím a jsem si jist˘, Ïe se nás
v Kﬁivoklátû najde více. Ale asi
nejsme tolik sly‰et.
Závûrem chci veﬁejnû podûkovat vládû âSSD, Ïe jsem od
14.15 hod. dne‰ního dne (13. 6.)
pﬁestal dûlat na stát a moje vydûlané korunky neskonãí v zadluÏené státní kase, ale v mé kapse. Neãekal jsem, Ïe to bude tak
brzy… ManÏelka bude mít radost!
To jsou mi vûci.
Pavel Friebert

POVODE≈ ·KODY NEZPÒSOBILA, DÉ·Ë
A PADAJÍCÍ STROMY ANO

jsou ale cviãení i se zranûním,“ uvedl Roman Skﬁepek z tiskového oddûlení policejního prezidia.
Cviãení Útvaru rychlého nasazení
nemusel b˘t provoz na hradû Kﬁivoklát nijak uzpÛsoben. „V pondûlí máme zavﬁeno, nebyl to problém. Vybrali
jsme prostory, které ne‰lo po‰kodit“
ﬁekl kastelán hradu Ludûk Frencl.
Podle policistÛ je cviãení na hradû pro speciální jednotku pﬁíjemn˘m zpestﬁením. Tréninkové prostory totiÏ znají ãasto zpamûti. Prostﬁedí známého ãeského hradu navíc nemusí b˘t podle jednoho z policistÛ pﬁíli‰ vzdáleno realitû.
Zahraniãní delegace ãasto hrady
nav‰tûvují, a jejich prostﬁedí se tak
teoreticky mÛÏe stát ideálním místem k únosu.
Foto Radek Cihla

K¤IVOKLÁT (paf). Men‰í povodeÀ na konci de‰tivého kvûtna v Kﬁivoklátû Ïádné ‰kody nezpÛsobila. Samotné de‰tivé poãasí v‰ak ano.
Nejdﬁíve obyvatele kolem Obecního úﬁadu vystra‰ila v nedûli 28. kvûtna pﬁed polednem velká rána a ohÀové efekty na transformátoru, kter˘ stojí hned vedle Obecního úﬁadu.
Do poru‰ené bleskojistky pravdûpodobnû napr‰elo, následoval ohniv˘
zkrat a porucha na vedení. OheÀ na‰tûstí uhasl sám je‰tû pﬁed pﬁíjezdem
hasiãÛ z Rakovníka a z Roztok. Poruchová sluÏba âEZu pak poruchu
opravila pomûrnû rychle.
Ve veãerních hodinách druhého
dne v‰ak elektrika ne‰la opût. Padající strom na stráni za hradem, nad
koﬁenovou ãistírnou odpadních vod,
po‰kodil sloup vysokého napûtí. Za
jeho pád pravdûpodobnû mohl také
dé‰È a podmáãen˘ terén. Pracovníci âEZu s opravou zaãali aÏ v úte-

r˘ kolem osmé hodiny ranní. Ukázalo se, Ïe se jedná o daleko váÏnûj‰í poruchu neÏ byla upálená bleskojistka u transformátoru. Oprava
trvala aÏ do odpoledních hodin.
AlespoÀ, Ïe Amalín touto poruchou
postiÏen více ménû nebyl, proud zde
ne‰el jen chvíli.
Do tﬁetice pak padly dva stromy
na Hradní ulici, jeden nad vjezdem
k hradu, druh˘ kousek pod ním. Díky ochotné pomoci hradních byly
stromy ze silnice rychle odklizeny
a na‰tûstí nebyl nikdo zranûn.
Závûrem malá perliãka ze záÏitkÛ paní starostky Pavly HÛlové:
KdyÏ ohla‰ovala na rozvodn˘ch závodech hoﬁící transformátor, dostala od operátorky otázku, v kterémÏe Kﬁivoklátû se to dûje? Dost jí to
pﬁekvapilo. AÏ do oné chvíle netu‰ila, Ïe by byl v âR je‰tû nûjak˘ dal‰í Kﬁivoklát, kter˘ by se dal poplést
s tím na‰ím.

OBECNÍ KNIHOVNA –
DETA·OVANÉ PRACOVI·Tù
Starostka informovala zastupitelstvo
obce o povinnosti zajistit v knihovnû pﬁipojení na internet. To z hlediska prostorového i nákladÛ není praktické, neboÈ knihovna je pro veﬁejnost otevﬁena jednou
t˘dnû odpoledne. Naproti tomu v IS v Budech jsou dvû veﬁejná internetová místa
zﬁízená za podpory Stﬁedoãeského kraje.
Obec je zakladatelem OPS. ¤e‰ením je zﬁízení deta‰ovaného pracovi‰tû knihovny
v IS Kﬁivoklátsko. ZO povûﬁilo starostku
jednáním v této vûci s Kﬁivoklátsko o.p.s.
–pap–

K poÏáru bleskojistky na transformátoru u Obecního úﬁadu byla povolána jednotka HZS z Rakovníka a hasiãi z Roztok. Na místo se pﬁijel podívat i velitel rakovnické stanice Ing. Karel Jelínek.
Foto Pavl Friebert
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Z P R ÁV Y O B E C N Í H O B U B E N Í K A
ANEB O âEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO OBCE 31. KVùTNA 2006

Zasedání zastupitelstva obce Kﬁivoklát probûhlo ve stﬁedu dne 31. 5.
2006 od 16 hodin na OÚ Kﬁivoklát.
Pﬁítomni byli v‰ichni ãlenové zastupitelstva, kromû omluveného pana Milana Nadû, za OÚ Kﬁivoklát tajemník
Pavel Friebert, za veﬁejnost pan Luká‰
mlad‰í. Jednání zahájila starostka obce Ing. Pavla HÛlová a konstatovala,
Ïe zastupitelstvo je usná‰ení schopné.
Schválen byl navrÏen˘ program zastupitelstva, provedena kontrola uloÏen˘ch úkolÛ.
Zastupitelstvo schválilo rozpoãtové zmûny. Na stranû pﬁíjmÛ i v˘dajÛ byly nav˘‰eny poloÏky na zaji‰tûní voleb do Parlamentu âR,
podpora z ÚP na zamûstnávání veﬁejnû prospû‰n˘ch prací, zakoupení
nové vysílaãky do auta pro SDH.
Smûna pozemkÛ v âastonicích
Starostka seznámila ZO s návrhem p. ·losara na smûnu pozemkÛ.
V rámci opravy cesty z âastonic
proti proudu ﬁeky je jiÏ nûkolik let
jednáno o zamûﬁení cesty dle skuteãného stavu (skuteãn˘ stav v terénu je odli‰n˘ od zákresu v mapách).
V rámci zanesení skuteãného stavu
do katastru nemovitostí je tﬁeba provést v˘mûny pozemkÛ v okolí cesty. Rozdíl ve prospûch obce bude

V¯MùNA OKEN
V Z· K¤IVOKLÁT

Firma Hamiroplast Nové Stra‰ecí nastoupila v poÏadovaném termínu na v˘mûnu oken v Z·. Stavební
dozor zaji‰Èuje pro Obec Ing. Karel
Endy‰, kter˘ na stavbu dojíÏdí dennû. V˘mûna oken probíhá po jednotliv˘ch tﬁídách na stranû k ﬁece.
Práce by mûly b˘t ukonãeny do konce ãervna.
–pap–

vyﬁe‰en v˘mûnou ãásti obecního lesa za pozemky pod komunikací.
ZO s navrÏenou smûnou vyjádﬁilo
souhlas a povûﬁilo starostku dal‰ím
jednáním v souladu se zákonem o obcích. Pan ·losar pﬁedloÏil návrh smûnné smlouvy, kter˘ byl odsouhlasen.
ZO schválilo zámûr smûny.
Informace o v˘mûnû garáÏov˘ch vrat na OÚ
Vrata jiÏ byla vymûnûna v souladu s pÛvodní nabídkou fy Tenopír,
jsou velmi pûkná. Jako vícepráce byly uhrazeny terénní úpravy povrchu
pﬁi vjezdu do garáÏí tak, aby bylo zamezeno zatékání vody pod vrata.
Uplatnûní reklamace na podlahu v hasiãské zbrojnici
Starostka informovala o projednání reklamace podlahy v hasiãské
zbrojnici. Reklamace byla uznána
a spára bude opravena. Jedná se o vláseãnicovou, nepravidelnou spáru.
Poãet ãlenÛ zastupitelstva v dal‰ím volebním období
Starostka informovala ZO o nutnosti stanovení poãtu ãlenÛ ZO na
dal‰í volební období nejpozdûji 85
dní pﬁed vyhlá‰en˘m dnem voleb
(prezident komunální volby dosud

Územní plán – oznámení
ZO projednalo podnût pana Luká‰e mlad‰ího, Ïe obãané nedostali
do schránek pozvánky na projednávání konceptu územního plánu. Starostka odpovûdûla, Ïe informování
obãanÛ probûhlo pﬁesnû dle zákona,
pozvánka na projednání byla vyvû-

K¤IVOKLÁTSK¯ VODOVOD –
ZAJÍMAVOSTI Z EVIDENCE OÚ
Celková spotﬁeba vody z kﬁivoklátského vodovodu za rok 2005
ãinila 9.216 m3, z toho 4.229 m3 bylo odebráno v prvním a 4.987 m3
v druhém pololetí roku. Vzhledem k rekreaãní oblasti, ve které
se na‰e obec nachází, lze i zde vysledovat zv˘‰ení spotﬁeby vody
v létû. Nejvût‰ím jednotliv˘m odbûratelem v obci je hrad, kter˘ odebral v prvém pololetí roku 626 m3
a ve druhém jiÏ 1.090 m 3. To ãiní celoroãnû asi pûtinu celkové
spotﬁeby vody v obci (18,6 %).
Hlavních vodovodních pﬁípojek
je v obci celkem 122, z toho je na
38 osazen obecní vodomûr a 84
domácností si jiÏ poﬁídilo vodomûr vlastní. V nûkter˘ch objektech je situace je‰tû komplikována dal‰ími odpoãtov˘mi vodomûry. To je v pﬁípadech, kdy na jedné pﬁípojce je nûkolik uÏivatelÛ,
napﬁíklad dvû domácnosti v ro-

ZAPR·ELO A BEROUNKA
SE OPùT VYLILA Z B¤EHÒ
K¤IVOKLÁT (paf). Na konci
kvûtna meteorologové pﬁedpovûdûli
pﬁívalové de‰tû. Pr‰elo i v Kﬁivoklátû a jeho okolí, i kdyÏ se nejednalo
o Ïádné katastrofické pﬁívaly vody.
Ty ale spadly na západû âech a ﬁeka
Berounka na nû logicky zareagovala.
Opravdu rychle zaãala stoupat v nedûli 28. kvûtna v odpoledních hodinách. VKﬁivoklátû a sousedních Roztokách vystoupala pﬁes druh˘ povodÀov˘ stupeÀ, coÏ na kﬁivoklátské stranû u Základní ‰koly znamenalo ãásteãné zaplavení boãních schodÛ u

nevyhlásil, ale pﬁedpokládan˘ termín je 24. ﬁíjna). Zastupitelé si do
pﬁí‰tû pﬁipraví návrhy.

tûlocviãny. Ve Zbeãnû byl vyhlá‰en
dokonce tﬁetí povodÀov˘ stupeÀ.
Kulminace hladiny nastala pﬁed pÛlnocí z 28. na 29. kvûtna.
Jak ﬁeka rychle stoupala, tak také
zaãala rychle opadávat. Za pondûlní dopoledne hladina klesla skoro
o 1 metr a po pár dnech se vrátila do
koryta úplnû.
Druhá leto‰ní povodeÀ tedy znovu
jen zahrozila. Je otázkou, proã povodeÀ ãím dál tím ãastûji doprovází i nepﬁíli‰ dlouhé de‰tû, kdy nemusí pr‰et
t˘den a staãí jeden dva dny?

dinném domku, nebo pﬁi oddûleném úãtování odbûru vody pro
úãely podnikání a domácnosti.
Z hlediska struktury je na vodovod pﬁipojeno 92 trvale obydlen˘ch domácností, 15 pﬁípojek je
uÏíváno rekreaãnû a 15 pﬁípojek
vede do objektÛ osob samostatnû
v˘dûleãnû ãinn˘ch, organizací
nebo podnikÛ. PrÛmûrná spotﬁeby vody u obãanÛ v trvale obydlen˘ch domácnostech je 23,06 m3
za rok, coÏ je ãíslo svûdãící o tom,
Ïe jsou na‰i obãané zodpovûdní
a vodou zbyteãnû nepl˘tvají. Limit 44 m3 na osobu a rok je témûﬁ
dvojnásobn˘ oproti prÛmûrné
spotﬁebû a pﬁeváÏná vût‰ina odbûratelÛ se do nûj bez problémÛ
vejde. Co se extrémÛ t˘ãe, roãní
spotﬁeba se pohybuje od kuriózního ãísla 1 m3 u trvale bydlící obãanky (jak to asi dûlá s praním
a obsluhou WC) aÏ po nejvût‰ího
obecního „ãochtana“ se spotﬁebou 129 m3 na osobu a rok. Tato
odbûratelka je bohuÏel dlouhodobû ve skluzu s platbami a dokonce muselo v minulosti dojít k uzavﬁení vody na této pﬁípojce. Ostatním obãanÛm bychom rádi podûkovali za vãasné a bezproblémové provádûní plateb, které, jak
jsem jiÏ psala v minul˘ch KN,
opût investujeme do provozu vodovodu. Na vodovod je pﬁipojeno
280 trvale bydlících osob, roãní
spotﬁeba domácností byla 6.458
m3, coÏ ãiní 70 % ve‰keré spotﬁeby. Pﬁi porovnání celkové spotﬁeby v roce 2004 a 2005 do‰lo v loÀském roce oproti roku 2004 k poklesu odbûru o 438 m3, coÏ bylo
zﬁejmû zpÛsobeno odstranûním
velké poruchy v pivovaru. Co se
kvality vody t˘ká, provádíme pravidelné rozbory v autorizované laboratoﬁi, rozbory jsou k nahlédnutí na OÚ. Nijak vodu neupravujeme, s v˘jimkou desinfekce
chlorÀanem v obdobích jarního tání. V‰echny sledované hodnoty
jsou hluboko pod limitními hodnotami. Na limitní hodnotû je pouze vápník a hoﬁãík, kter˘ zpÛsobuje vysokou tvrdost vody. Uvedu pouze hodnoty, které zajímají
rodiãe kojencÛ mal˘ch dûtí: dusiãnany 19,4 mg/l (norma 50)
a dusitany 0,037 mg/l (norma 0,5).
Obecnû lze tedy ﬁíci, Ïe kvalita vody je v obecním vodovodu daleko
lep‰í neÏ v nûkter˘ch studnách
v obci.
Pavla HÛlová

‰ena 30 dnÛ na obecních v˘vûskách.
Komunikace k ordinaci
Pan Luká‰ mlad‰í pﬁednesl na zastupitelstvu pﬁipomínku k nevyhovujícímu zúÏení komunikace pﬁerostlou veﬁejnou zelení na hranici
pozemku obce pﬁi nájezdu do ulice
Na Sokolí. Zastupitelstvo uloÏilo
starostce projednat s vlastníky zastﬁiÏení keﬁÛ na úroveÀ obrubníku.
–Pap–

STAROSTOVÉ JEDNALI V MUZEU
Poslední pﬁedprázdninové zasedání Svazku obcí mikroregionu Kﬁivoklát probûhlo dne 15. ãervna
v pﬁekrásném prostﬁedí Luhu na
Branovû. âást úãastníkÛ zvolila jistûj‰í cestu autem, ãást vyuÏila pﬁívozu pﬁes ﬁeku Berounku. Zástupci
obcí projednali provozní záleÏitosti svazku a dal‰í postup pﬁi pﬁípravû
na ãerpání dotací z Programu obnovy venkova. Pﬁedsedkynû informovala o probûhl˘ch jednáních ve vûci peãovatelské sluÏby a vodovodního pﬁivadûãe. ·iroce byl diskuto-

ván prÛbûh oprav státních silnic na
Kﬁivoklátsku, kter˘ v‰ichni starostové povaÏují za nekvalitní a velmi zdlouhav˘. Starostové se dohodli, Ïe pﬁipraví urychlenû spoleãn˘ dopis na Krajsky úﬁad. Kraj je
majitelem silnic a tedy i objednatelem oprav. Informaci o práci rady
Svazku obcí a mûst Rakovnicko
pﬁednesl pan Radek Dvoﬁák, manaÏer svazku, a informoval pﬁítomné
o pﬁipravovan˘ch kulturních a sportovních akcích i dal‰ích aktivitách
svazku.
–Pap–

Starostové Mikroregionu Kﬁivoklát spolu s manaÏerem Svazku obcí a mûst Rakovnicka Radkem Dvoﬁákem pﬁed Muzeem Oty Pavla na Branovû v Luhu.
Foto –pap–

âERNÁ KRONIKA
ZMIZELA HRABùCÍ D¯KA
NEZABUDICE (bed). Mnohé
rekreaãní chalupy ukr˘vají skuteãnû zajímavé vûci. Zlodûj, kter˘ loupil v Nezabudicích, narazil pﬁi svém
v˘bûru na jednu z nich. Podle dvaa‰edesátiletého majitele z Prahy se
do jeho chalupy pachatel dostal nûkdy mezi 28. kvûtnem a 1. ãervnem.
Za vchod si vybral jedno z oken, které po‰kodil. Podle v˘bûru lupu je
zﬁejmû milovníkem chladn˘ch zbraní. Kromû rychlovarné konvice a potravin se mu zalíbila také ‰védská
sekera a historická d˘ka, která kdysi patﬁila hrabûti Kinskému. Kromû
chalupy se vloupal i do sklepa a pﬁilehlé kÛlny, tam si v‰ak nic nevybral. Majitel postrádá majetek za
11 550 korun.

NEVYDRÎEL BEZ AUTA
K¤IVOKLÁT (bed). Ani pÛl roku nevydrÏel 49 let˘ muÏ z Berounska bez auta. K jeho ﬁízení mu
totiÏ odebral oprávnûní na tﬁi roky
Okresní soud v Berounû v prosinci
loÀského roku. Poté, co byl muÏ
i pﬁes zákaz pﬁistiÏen za volantem,
soud jistû trest zv˘‰í. Nezodpovûdného ﬁidiãe se podaﬁilo odhalit kﬁivoklátsk˘m policistÛm, kteﬁí ho zastavili v Kﬁivoklátû, kdyÏ ﬁídil osobní automobil Peugeot 309. Pﬁi náhodné kontrole nebyl schopen pﬁedloÏit ﬁidiãsk˘ prÛkaz, a tak se lustrací
zjistilo, Ïe má ﬁízení motorov˘ch vozidel zakázáno. ZadrÏen˘ je podezﬁel˘ ze spáchání trestného ãinu maﬁení v˘konu úﬁedního rozhodnutí.
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DùTSKÉ DNY OD KVùTNA DO âERVNA ANEB DùTI SI MùLY KDE HRÁT
DEN S LESY âESKÉ REPUBLIKY
Pod tímto názvem uÏ nûkolik let
probíhá projekt podniku Lesy âes-

ké republiky, s. p., v rámci kterého
jsou pro veﬁejnost poﬁádány zábav-

POSTAVY MACHA A ·EBESTOVÉ
VÍTALY DùTI U KOLEâKA
Jedním z míst, kde pﬁipravili zábavn˘ program u pﬁíleÏitosti svátku
dûtí, byl i kﬁivoklátsk˘ sportovní
areál Koleãko. A jak jinak, pojali ho
v duchu pohybu a dovedností.
Dûti, kter˘ch v sobotu 27. kvûtna
pﬁi‰lo okolo sedmdesáti, pﬁivítali

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

nejdﬁíve Mach a ·ebestová a hned
poté se mohly vydat po jednotliv˘ch
stanovi‰tích, kde na nû ãekaly jednotlivé úkoly. Na jednom si vyzkou‰ely postﬁeh, vedle své znalosti, u dal‰ího tﬁeba své pohybové nadání. Za kaÏd˘ splnûn˘ úkol dostaly pak drobn˘ dárek a v cíli na nû
ãekal balíãek se sladkou odmûnou
a limonáda.
„Nejvíc se mi líbilo trefovat se
míãkem do pusy toho ‰a‰ka,“ ﬁekl
nám sedmilet˘ Michal, kter˘ pﬁijel
s rodiãi ze s˘koﬁické chaty. Více se
rozpovídat ale nemûl ãas, spoleãnû
s dal‰ími ho totiÏ zaujaly prolézaãky ve tvaru zemûkoule. VÏdyÈ nepr‰elo, a tak se bavil.
Dûtské hemÏení bylo také na pískovi‰ti a travnaté louce, kterou
ovládly létající talíﬁe. Rodiãe pak radûji vyuÏili posezení okolo táboráku nebo pod sluneãníkem se sklenicí nûãeho chladivého a uÏívali si po
dlouhé dobû sluneãného poãasí.
–tp–

DùTI SE MOHLY RADOVAT
I NA HRADù
K¤IVOKLÁT (paf). Obejít
v‰echny dûtské dny v Kﬁivoklátû a jeho okolí byla fu‰ka. Dûti
jsou v‰ak k neutahání (rodiãÛ se
nikdo neptá), a tak, kdyÏ se v sobotu 10. ãervna otevﬁela za krásného poãasí hradní brána, nádvoﬁí se rychle zaplnilo mal˘mi
i velk˘mi. Na hradním nádvoﬁí

se po cel˘ den odehrávaly dûtské
radovánky, znûly veselé písniãky, u ka‰ny probíhaly dûtské války a v‰ichni se náramnû bavili.
Bylo co pít, bylo co jíst, dokonce i pravá nevûsta byla k vidûní. Spokojen˘ dûtsk˘ smích se
tak v hradních zdech rozléhal aÏ
do pozdního odpoledne.

Vystoupení souboru Pavouãek z Rakovníka.

3× Foto Milan Bednaﬁík

U vizáÏistÛ, které dûti zkrá‰lovali, byla neustále fronta.

Dostalo se i na v‰elijaké soutûÏe.

né dny s bohat˘m programem. Slogan „Vstupte bez klepání“ není jen
reklamním heslem, ale vypovídá o
snaze na‰eho podniku pﬁiblíÏit dûtem i dospûl˘m lesnickou práci a pozvat je do pﬁírody. Leto‰ní rok se akce konala 20. kvûtna opût v areálu
rekreaãního zaﬁízení Emilovna. Od
dopoledních hodin probíhala soutûÏní stezka pro dûti, na které mohly zúroãit svoje znalosti a vûdomosti
o pﬁírodû. Poté, co si odsoutûÏily,
dostaly mal˘ dárek a poukázku na
obãerstvení. Kdo nesoutûÏil, mohl
vyuÏít bohat˘ doprovodn˘ program:
sportovní stﬁelbu ze vzduchovek na
pohyblivé terãe, podívat se na dravé ptáky, vyrobit si nûco pûkného
z pﬁírodních materiálÛ. Nûkolik
vstupÛ mûla skupina historického
‰ermu W-Arlet a svoje umûní pﬁedvedli i trubaãi ze Stﬁední lesnické
‰koly ve Îluticích. Tatínkové si
mohli prohlédnout moderní lesnickou mechanizaci ve stánku SOUL
Písky. Zlat˘m hﬁebem programu bylo slosování bohaté tomboly a na závûr se malí i velcí podívali na divadelní pﬁedstavení praÏského divadla
Minaret „Skﬁítci v údolí“. A to uÏ
byl opravdu konec… Jsme rádi, Ïe
se povedlo poãasí a mohli jsme pﬁivítat 134 soutûÏících dûtí a jejich rodiãe, babiãky i dûdeãky. Doufáme,
Ïe se u nás v‰em líbilo a Den s Lesy âeské republiky se stane na Kﬁivoklátsku tradicí.
Text a foto
TáÀa Friebertová

V Pohádkovém lese ve Velké Bukové se dûti mohly sekat s ﬁadou znám˘ch postav, napﬁíklad
s Marfu‰ou z Mrazíka nebo âervenou Karkulkou.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

OHLÉDNUTÍ ZA DRUH¯M ROKEM KLUBU ÎELVIâKA
Ve druhém ãervnovém t˘dnu jsme zakonãili leto‰ní program klubu maminek Îelviãka
a sejdeme se opût aÏ po
prázdninách.
Ve ‰kolním roce
2005/06 se uskuteãnilo
30 spoleãn˘ch setkání.
Bûhem roku se do Îelviãky pﬁi‰lo celkem podívat 14 maminek a 17
dûtí z Kﬁivoklátu, âastonic, Roztok, Velké
Bukové a Branova. Ne
v‰echny maminky mûly
moÏnost chodit pravidelnû, ale i kdyÏ jsme se
nûkdy se‰ly jen tﬁi, na
povídání, hraní, v˘tvar-

Den dûtí v Îelviãce.

Foto Jana Rajská

DùTSK¯ DEN S TJ ROZTOKY
Tak máme za sebou
opût jednu povedenou
akci. Zúãastnili jsme se
dûtského dne s TJ Roztoky, kter˘ probûhl v kﬁivoklátské ‰kole.
ProtoÏe bylo ‰patné
poãasí, soutûÏe pro dûti
se odehrávaly uvnitﬁ ‰koly (v tûlocviãnû a jídelnû), ale to nám nikterak
nevadilo. VÛbec to neubralo nic na napínavosti
a poutavosti. Se‰lo se nás
asi 20 dûtí a s chutí jsme
se vrhli do soutûÏení.
Mohli jsme si vyzkou‰et
tûlesnou zdatnost pﬁi lezení po Ïebﬁinách, pﬁi
skákání na „hopsadle“,
rovnováhu jsme trénovali pﬁi chÛzi po provaze,
pﬁesnou mu‰ku pﬁi házení na cíl
a dal‰ích úkolech. Také nás ãekaly
soutûÏe, které trénovaly na‰i mysl,
pevnou ruku a zruãnost.
Za kaÏd˘ splnûn˘ úkol si dûti
mohly nalepit do „hrací karty“ samolepku. KaÏd˘ úspû‰n˘ hráã, a to
jsme byli v‰ichni, dostal na konci
odmûnu v podobû medaile a balíãku dobrot.
Byly to krásnû strávené odpolední hodiny. Velk˘ dík patﬁí paní uãitelce Jitce Hu‰kové a jejím

pomocnicím – paní Procházkové
star‰í, paní Procházkové ‰kolníkové, Nadû Kramelové a také
dûvãatÛm z vy‰‰ích roãníkÛ (Katce JeÏkové, Karolínû Friebertové
a Markétû Houskové).
Je‰tû jednou dûkujeme a vy ostatní, co jste letos zÛstali doma, pﬁí‰tû
urãitû pﬁijìte! UÏijete si spoustu legrace.
Luká‰, Aniãka
a Libu‰e Vokounovi
z Kﬁivoklátu

né tvoﬁení a legraci to staãilo. KdyÏ
se ohlédnu zpût, myslím, Ïe náplÀ
klubu byla opravdu pestrá, pro dûti
i maminky. V ﬁíjnu jsme vyrábûli
papírové vûtrníky a lampiony na Zamykání lesa – akci poﬁádanou M·
Kﬁivoklát, v listopadu zas vitráÏové
obrázky. V prosinci nás pﬁi‰el nav‰tívit Mikulá‰ a maminky si vlastnoruãnû vyrobily gelové svíãky na
vyzdobení vánoãního stolu. Zaãátkem nového roku jsme se scházeli
jen v malém poãtu pro ãastá onemocnûní, pﬁesto jsme ale staãili pﬁipravit ptáãkÛm dobrotu – ptaãí puding. V únoru dûti obtiskovaly ruce
do sádry a konala se premiéra „Kina Îelviãka“. Ubrouskovou technikou jsme si ozdobili kvûtináãky na
jarní osení a dûti barvily velikonoãní vajíãka. Mezi nejúspû‰nûj‰í akce
bezesporu patﬁilo dubnové povídání o kosmetice s Lenkou Dolej‰ovou. Kvûten byl ve znamení ko‰íãkÛ z pﬁírodního l˘ka. V ãervnu jsme
spoleãnû oslavili Den dûtí. V ﬁíjnu
a dubnu probûhla burza dûtského
obleãení, která umoÏnila maminkám prodat jiÏ nepotﬁebné obleãení
a do pokladniãky klubu pﬁinesla
drobn˘ peníz na zakoupení dárkÛ
pro dûti. Náv‰tûvnice klubu si mohly na prázdniny vypÛjãit odborné
kníÏky a ãasopisy o dûtech a jejich
v˘chovû.
Mám radost, kdyÏ jsou maminky
i dûti v Îelviãce spokojené a rády
opût pﬁijdou. UÏ nyní pﬁem˘‰lím,
ãím zpestﬁit a roz‰íﬁit program
v pﬁí‰tím roce. Plánuji dal‰í zajímavé akce – napﬁ. povídání o aromaterapii. VyuÏijeme opût nabízen˘ch
programÛ informaãních a vzdûlávacích center na Kﬁivoklátû, náplÀ klubu obohatíme o hudebnû pohybové
chvilky a spoleãné v˘lety do okolí.
UÏ nyní v ãervnu chystáme v˘pravu na HamousÛv statek do Zbeãna.
Chtûla bych na závûr podûkovat
Marcele Kasíkové, ﬁeditelce Z· Kﬁivoklát, za bezplatné poskytnutí prostor v mateﬁské ‰kole a také v‰em
pracovníkÛm kﬁivoklátské ‰kolky za
pﬁíjemné prostﬁedí a spolupráci. Tû‰ím se, aÏ klub Îelviãka v ﬁíjnu oslaví své druhé narozeniny, pﬁijìte se,
milé maminky, podívat.
Jana Rajská,
klub Îelviãka

DùNÍ SOUâASN¯CH DNÒ – RÒZNÉ

STRANA 5

KN 6/2006

CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
NA HRADù JE…
Hrad Kﬁivoklát se pﬁipravuje na
velk˘ nápor náv‰tûvníkÛ bûhem leto‰ních prázdnin. Pﬁedpovûì poãasí není ideálnû letní, a tak spí‰e pﬁiláká hrad více náv‰tûvníkÛ.
Leto‰ní „Léto na Kﬁivoklátû“ je
jiÏ plnû nachystáno a mÛÏe v‰e vypuknout. Podrobn˘ program najdete uvnitﬁ listu. Letos kﬁivoklátsk˘
festival poprvé finanãnû podpoﬁil
stﬁedoãesk˘ kraj.
CO BUDE NOVÉHO
10. ãervna bylo slavnostnû otevﬁeno Augustovo vûzení, kde na‰el
své místo i loveck˘ koãár císaﬁe Karla VI. Vûzení je zahrnuto v 1. prohlídkovém okruhu a bylo témûﬁ
15 let uzavﬁeno.
Bûhem slavnosti bylo pokﬁtûno
DVD s dokumentárním filmem
Hrad Kﬁivoklát – Návrat zapomenut˘ch soch, kter˘ vznikl na základû projektu obnovy soch. Velice
zdaﬁile byl vyroben ve spolupráci
bratrÛ Bednaﬁíkov˘ch a správy hradu. Film je startovní ãárou pro v˘tvarnou soutûÏ, která bude vyhlá‰e-

DVD s dokumentárním filmem Hrad Kﬁivoklát – Návrat zapomenut˘ch soch bylo pokﬁtûno
jak se patﬁí a slu‰í. V‰ichni úãastníci malé oslavy dostali na závûr film darem.
Foto Pavel Friebert

na v záﬁí leto‰ního roku. Film by mûl
hlavnû oslovit „donátory“ umûní,
bez jejichÏ finanãního pﬁispûní sochy nevzniknou.
Leto‰ní prázdninová sezóna pﬁiná‰í i tolik oãekávané noãní prohlídky, pﬁipravené jako tajemné
pﬁedstavení. Témûﬁ bûhem temné
hodiny náv‰tûvníci zaÏijí pﬁíbûh,

kter˘ se ve zdech kﬁivoklátsk˘ch
mohl stát. Náv‰tûvníci nav‰tíví
nejstar‰í ãásti hradu, vstoupí do doby, která nezná souãasnou techniku, zaÏijí nûco tajemného, ale i romantického.
Vûﬁím, Ïe jste jiÏ v‰ichni obdrÏeli volné vstupenky na prohlídku hradu.
–lf–
Kontaktní spojení
Telefon: 313558440
Fax: 313559165
e-mail: krivoklat@stc.npu.cz
Informace hlavnû získáte na
webov˘ch stránkách
www.krivoklat.cz
Po‰tovní adresa:
Národní památkov˘ ústav,
správa státního hradu
Kﬁivoklátu
270 23 Kﬁivoklát 47

ZAJÍMAVÒSTKY

Dne 18. kvûtna se na hradû konalo vrcholné setkání top managementu firmy VEOLIA, která se zab˘vá kromû jiného i provozováním
vodovodních sítí nejen v republice,
ale i po celém svûtû. Kﬁivoklátská

starostka Pavla HÛlová si nenechala ujít pﬁíleÏitost pﬁivítat pﬁítomné
a pﬁedvést ukázku na‰eho vodovodního pﬁivadûãe s moÏností budoucí spolupráce na poli investic ãi
provozování.
–pap–

V Národním filmovém archivu
byl objeven film z roku 1942, kter˘ bûhem nûkolika desítek minut
ukazuje hrad a ãást obce ve své dobû. Velkou zajímavostí je zábûr na
tvoﬁícího Karla ·nobla pﬁed hradem. Na filmu jsou patrné i nûkteré „nedodûlky“ z doby restaurace
hradu – Severní kﬁídlo nemá okna,
zábradlí. Knihovna je instalována
v Královském sále. Dík za získání
filmu patﬁí „Pítrsovi“ Mare‰ovi.

KOMINÍCI NA
HAMOUSOVù STATKU
Na Hamousovû statku ve Zbeãnû
je k shlédnutí zajímavá v˘stava star˘ch kominick˘ch kalendáﬁÛ, náﬁadí, obleãení a fotografií. V˘stava je
dílem paní Vlasty ·imáãkové a Svazu Ïen ve Zbeãnû, zahájena byla
3. ãervna a potrvá aÏ do konce ãervence.
Kreslen˘mi obrázky kominíkÛ
a Hamousova statku pﬁispûly i dûti
ze Základní ‰koly ve Zbeãnû a na staré ‰kolní lavici si mohou náv‰tûvníci namalovat svého kominíka. K mání jsou saze i knoflíky pro ‰tûstí.
V˘stava je souãástí prohlídky statku.
Vstupné do statku je:
dospûlí 20 Kã, dûti 10 Kã.

Dvûma snímky se vracíme k 10. ãervnu, kdy hrad Kﬁivoklát patﬁil dûtem.

Foto M. Bednaﬁík

30 DNÒ MINULOSTI
• Hrad se stává ideálním cviãi‰tûm pro speciální zásahovou jednotku URNA, která zde 29.5. osvobozuje nûkolik rukojmích. Poãasí sice
nepﬁeje, zásah ale probíhá naprosto
profesionálnû.
• Chladné poãasí a dé‰È pﬁipomíná spí‰e podzimní listopadové období. Vnitﬁní prostory jsou velmi
chladné a musí se stále topit.
• Ve dnech 2. a 3. ãervna probíhají v celé republice volby do parlamentu âR.
• Dne 10. ãerven je ve znamení

dûtského dnu na hradû s názvem
„Hrad je dûtí“, kter˘ nav‰tívilo více
jak 1800 osob.
• Konec první ãtvrtiny ãervna pﬁiná‰í koneãnû zv˘‰ení teplot.
• Na dolním nádvoﬁí je instalován
první dûtsk˘ hrací prvek – palisáda.
Koncem ãervence bude kompletní sestava slouÏit dûtem ke hrám. Cel˘
soubor je dﬁevûn˘ a je ruãnû tesán.
• Na konci ãervence bude otevﬁena Kﬁivoklátská katovna, kde si budou náv‰tûvníci moci vyzkou‰et
útrpné právo na vlastní kÛÏi.

KULTURA – ZAJÍMAVOSTI
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K¤IVOKLÁT·TÍ SOKOLOVÉ ST¤ÍBRN¯MI
P¤EBORNÍKY ÎUPY
V sobotu 10. ãervna se v kﬁivoklátském areálu Koleãko konaly volejbalové pﬁebory Îupy Budeãské.
Mezi zúãastnûn˘mi druÏstvy samozﬁejmû nechybûl t˘m Sokola Kﬁivoklát. Kﬁivoklát‰tí pﬁedvedli velmi
dobr˘ v˘kon a pro leto‰ní rok se stali stﬁíbrn˘mi pﬁeborníky Îupy. Své
pﬁemoÏitele na‰li jen v t˘mu Soko-

la Lány, kter˘ je na dal‰í rok pﬁeborníkem, za druh˘m Kﬁivoklátem
skonãili jako tﬁetí reprezentanti Sokola Malíkovice. Volejbalisté se tak
postavili po boku kﬁivoklátsk˘ch
stolních tenistÛ, kteﬁí jiÏ nûkolik let
patﬁí mezi úspû‰ná druÏstva v okresních pﬁeborech.
Text a foto Tomá‰ Pavlík

OBECNÍ KNIHOVNA
JAROSLAV VÁVRA: POVÍDÁNÍ O RUSKÉ LITERATU¤E III.
Pojem „klasická literatura“ budí
u mnoha ãtenáﬁÛ opatrnost, nedÛvûru, u nûkter˘ch pak pﬁímo odpor.
Své tu jistû sehrála ‰kola s obávanou povinnou ãetbou a s biflováním
ÏivotopisÛ a názvÛ a obsahÛ dûl. Navíc jsou to ãasto nekoneãnû dlouhé
romány bez dûje, s obsáhl˘mi popisy prostﬁedí, líãením pﬁírody a abstraktními filozofick˘mi úvahami,
zkrátka – nuda. U ruské klasiky musíme je‰tû poãítat s kategorick˘m
odmítáním v‰eho, co z v˘chodu pochází, zpÛsoben˘m znám˘mi historick˘mi a politick˘mi okolnostmi.
NechÈ mi laskav˘ ãtenáﬁ promine,
kdyÏ si troufnu tro‰ku oponovat.
Tvrdím totiÏ, Ïe i v ruské klasice najdeme prudk˘ dûjov˘ spád, neobyãejné a neãekané zápletky, napínavé historie, dramatické i tragické lidské charaktery a osudy, krimi, detektivní záhady, horor, fantastiku,
humor, satiru i sex (ten v trochu
men‰í míﬁe a ne tak otevﬁen˘, jako
v souãasné literatuﬁe, divadle, filmu
a televizi). Navíc tam najdeme dokonalou psychologickou kresbu
charakterÛ, mistrné vládnutí jazykem, u‰lechtilé humanistické ideály, vkus a vût‰inou aÏ zaráÏející

DùTI Z M· K¤IVOKLÁT NA V¯LETù VE ZBEâNù
JiÏ tradiãním v˘letem na konci
‰kolního roku b˘vá v˘let po nauãn˘ch stezkách do Zbeãna. Letos
jsme ale nezamíﬁili na pﬁehradu Klíãavu, ale na prohlídku Hamousova
statku na návsi. Hned ráno, vybaveni batÛÏky s pitím, svaãinou a
plá‰tûnkami, jsme vyrazili po nauãné stezce ,,Brdatka“. Cestou jsme
podle atlasu rostlin urãovali kvûtiny a ty nechránûné si i natrhali na
v˘stavku do ‰kolky. Nezapomnûli
jsme se také zastavit u kaÏdého informaãního panelu a pﬁeãíst si, které rostliny zde rostou a která zvíﬁátka mÛÏeme v tomto lese zahlédnout.
Cesta rychle utekla a na Pískách nás
ãekala malá zastávka s odpoãinkem
a svaãinou. V pﬁírodû chutnalo daleko víc neÏ ve ‰kolce. ¤ádnû posíleni jsme vyrazili dal‰í nauãnou
stezkou ,,·tíhlice“ od pramínku potÛãku aÏ k ﬁece Berounce. Cestou
jsme museli pﬁekonat nûkolik pﬁekáÏek, protoÏe po siln˘ch de‰tích
tekla nûkde voda i pﬁes cestu a nûkde byly i popadané stromy. U Berounky jsme byli pﬁekvapeni, jak vysoko opût vystoupila hladina ﬁeky a
kolik nepoﬁádku opût pﬁinesla a nechala na bﬁezích. Chvílemi jsme si
museli hledat i náhradní cestu, protoÏe ta podél ﬁeky byla je‰tû pod vodou. Do Zbeãna jsme dorazili v poﬁádku a ani jsme necítili velkou úna-

PRÁZDNINY ANEB
HURÁ NA TÁBOR
JiÏ dlouhá léta kaÏd˘ rok odjíÏdím v létû na tábor. A tak, kdyÏ jsme
v roce 1998 mûli málo dûtí, oslovila jsem své Ïáky s nabídkou. Od té
doby se tábora oddílu S˘ãfíni úãastní pravidelnû zhruba desítka dûtí
z Kﬁivoklátu a okolí. Na táborové
základnû 143. PS J.Nerudy v údolí
âestínského potoka nedaleko âeského ·ternberka je ãekají tﬁi t˘dny
her, soutûÏí, noãních hlídek, spaní
ve stanech, táborÛ, práce na spoleãné pﬁípravû jídla, v˘letÛ. Nûkteré dûti jsme za tûch 8 let dokázali „nakazit“ tak, Ïe se vrátily i jako instruktoﬁi a vedoucí.
Po pﬁedloÀském Roku na vsi spojeném s lidov˘mi zvyky bûhem celého tábora, loÀské Civilizaci, kdy
jednotlivé rody bojovaly o dûdictví
starého panovníka, je leto‰ní táborová hra situována do stﬁedovûku.
Budeme hledat zemi zaslíbenou a
zkou‰et více i ménû tradiãní ﬁemesla. Doufáme, Ïe to bude pﬁíjemné
zpestﬁení klasick˘ch táborov˘ch
her.
Jitka Hu‰ková
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nadãasovost, aktuálnost
dûl, vznikl˘ch v prÛbûhu
19. století. Kromû toho ti ãtenáﬁi, kteﬁí nemají trpûlivost
nebo ãas zdolat tlusté svazky,
najdou u v‰ech autorÛ podstatnû krat‰í, ale neménû kvalitní povídky, ãrty a novely.
Fjodor Dostojevskij (1821
– 1881 ) o sobû ﬁekl: „Jsem
dítû vûku nevíry a pochyb. Jaká muka mû stála a je‰tû stojí touha vûﬁit, která je tím silnûj‰í v mé du‰i, ãím více dÛvodÛ hovoﬁí proti ní.“ Toto
vyznání je pﬁíznaãné pro jeho Ïivot i tvorbu. Nemûl jednoduch˘ osud. Za úãast v revoluãním krouÏku byl odsouzen k trestu smrti. AÏ tûsnû pﬁed vykonáním rozsudku
mu bylo oznámeno, Ïe car
zmûnil trest smrti na vûzení
a vyhnanství. Trpûl ãast˘mi
epileptick˘mi záchvaty. Pro svou
hráãskou vá‰eÀ k ruletû se opakovanû dostával do tûÏké finanãní krize. Dostojevskij byl autorem velmi
plodn˘m. Napsal ﬁadu originálních
povídek a novel (Dvojník, Bytná,
Ves Stûpanãikovo a její obyvatelé,
Str˘ãkÛv sen aj.). V Zápiscích z Mrtvého domu se odrazila krutá osobní zku‰enost s carsk˘m vûzením
(zhudebnil Leo‰ Janáãek). Vrcholem jeho tvorby je cyklus románÛ,
z nichÏ nejv˘znamnûj‰í jsou Zloãin
a trest, Idiot a Bratﬁi Karamazovi,
jak o tom mimo jiné svûdãí jejich
stále nové adaptace divadelní, filmové a televizní na celém svûtû. Pro

Dostojevského styl je typické vyuÏití prvkÛ dobrodruÏného syÏetu,
náhl˘ch dûjov˘ch zvratÛ, prolínání
v‰ednosti a neobyãejnosti a zejména psychologismu. Jeho schopnost
postihnout nejtajnûj‰í záchvûvy lidské du‰e, du‰e trpící, hledající a touÏící po ideálu, je fascinující. Dostojevskij v˘raznû ovlivnil a stále
ovlivÀuje v˘voj moderní svûtové literatury. O v˘klad jeho díla se vedou nepﬁetrÏité vá‰nivé spory. Má
nad‰ené obdivovatele i zarputilé
protivníky. Je to autor tûÏk˘, pro
mnohé deprimující. Projít lhostejnû
mimo jeho dílo není moÏné.
Jaroslav Vávra

P O Z VÁ N K A D O I V S B U D Y

vu. V Hamousovû statku uÏ nás oãekával pan Vokoun v dobovém obleãení. Nejprve si s dûtmi prohlédl
kominickou v˘stavu a potom dûti
provedl po celém statku a vyprávûl
jim, jak se zde dﬁíve Ïilo a jaké nástroje lidé dﬁíve ke své práci pouÏívali. Dûti vyprávûní velmi zaujalo,
pﬁesto se ale stále vyptávaly, kdy uÏ
uvidí zvíﬁátka, která pan Vokoun na
dvoreãku chová. A doãkaly se. Uvidûly nejen oveãky a králíka, ale i ko-

zu s kÛzlaty a vzácnou kozu kamerunskou. Na závûr prohlídky nás ãekalo velké pﬁekvapení. Paní Vokounová pro dûti napekla dvû o‰atky dobrot. V‰ichni jsme si moc pochutnali a jen neradi se s na‰ím prÛvodcem louãili. Zpátky do M· nás
odvezl p. Holeãek z SOU Písky, kterému za to moc dûkujeme. V˘let se
nám opravdu vydaﬁil a jiÏ se tû‰íme
na dal‰í, které budou následovat.
Jaroslava Vimrová,
M· Kﬁivoklát

VáÏení ãtenáﬁi, zveme Vás na v˘stavu barevn˘ch a ãernobíl˘ch fotografií „Krajina ve fotografii“
Jindﬁicha Richtera (1937). Tento
profesionální fotograf pochází ze
zemûdûlské rodiny z Ry‰ína na Rakovnicku. O fotografování se zajímal jiÏ od sv˘ch 13 let. Vystudoval
Vy‰‰í ‰kolu fotografie v Praze, dálkovou ·kolu v˘tvarné fotografie
v Brnû. Pﬁispíval do ãasopisu Technick˘ magazín, Gramorevue, Vlasta, Chataﬁ, Vãelaﬁství. Pro âTK
Pressfoto fotografoval krajiny a architekturu. Úãastnil se ﬁady domácích a zahraniãních soutûÏí. Získal
1. cenu v soutûÏi Romové v práci
a odpoãinku (1972), 1. cenu 50. v˘roãí ãsl. rozhlasu 1973, Europa 75,
77, 79, Fotosport 74 a Bienále International 82, v‰e ve ·panûlsku,
Venus 75 a 78 v Krakovû, Polsko
Exhibition internacional v Edinburgu, Skotsko. Na Photo – Univers 77
ve Francii získal cenu prefekta Versailles.

JEN KLID, MAMINKY, ANEB O TùÎKÉ CESTù K DOSPùLOSTI
Mezi patnáct˘m a osmnáct˘m
rokem vrcholí mládí. Adolescent
zaãíná brát Ïivot zodpovûdnû
a svobodnû do sv˘ch rukou. ZároveÀ je v‰ak dospívání období tûÏké a plné rozporÛ. Dospívající se
má vyznat sám v sobû, ovûﬁit si, co
dokáÏe a co vydrÏí, sám sebe najít
v nûjakém Ïivotním programu. Ve
vztahu k druhému pohlaví má proÏít nûco víc neÏ pouhé okouzlení.
Nûco, co bude pﬁinejmen‰ím váÏn˘m hledáním, pokusem poznat
a dát se poznat. To jsou velké úkoly a nelze se divit, Ïe v sobû adolescenti mívají mnoho zmatku. Jejich hledání b˘vá mnohdy bolestné, je spojeno s váÏn˘mi osobními
krizemi a kotrmelci, které jako
vnûj‰í pozorovatelé tûÏko chápeme a jako rodiãe (i uãitelé) tûÏko
odpou‰tíme. Teprve koncem období dochází k citovému a rozumovému zklidnûní.
Mladí v období adolescence,
stejnû jako pubescenti, kritizují své
rodiãe. Adolescent myslí rychleji
a zku‰enûji. Jeho otázky jsou proto konkrétnûj‰í a lépe míﬁené. Kritika vût‰inou smûﬁuje k základním

otázkám smyslu Ïivota, spoleãenské morálky, zpÛsobu, jímÏ rodiãe
vychovávají kritizujícího adolescenta. Jsou také ale tací, kteﬁí pﬁi
‰Èastné rodinné konstelaci projdou
tímto obdobím bez velkého trápení a konfliktÛ a pﬁece splní svÛj v˘vojov˘ úkol - zaãít vlastní Ïivot po
svém. Adolescent nepotﬁebuje
shovívavou blahosklonnost ve stylu „jen si mluv, v‰ak z toho vyroste‰, aÏ pozná‰ Ïivot!“ Naopak. Potﬁebuje rodiãe, kteﬁí budou proti
nûmu hájit svÛj zpÛsob Ïivota a názory, nechají tuto kritiku „dojít na
tûlo“. Nejvlastnûj‰ím základem
v˘chovy adolescenta totiÏ je - brát
ho váÏnû. Dospívající potﬁebuje
na‰i kritiku (ne pﬁedná‰ku), i kdyÏ
ji ‰patnû sná‰í. Pﬁimûﬁenou a rozumnou konfrontací se vztah mezi dûtmi a rodiãi nevyãerpává, aspoÀ v dobﬁe fungující rodinû ne.
Pﬁicházejí i období harmonie, ba
i vzácné chvilky dÛvûrn˘ch rozhovorÛ, které obû strany tolik potﬁebují. Vztahy k rodiãÛm se musí
postupnû uvolnit. Dospívající by
mûl ve správn˘ ãas opustit bezpeãí domova a vydat se po vlastní,

mnohdy nejisté Ïivotní cestû.
Pﬁi hledání vlastní identity adolescenti ãasto experimentují. Stﬁídání sportÛ a koníãkÛ je nejmírnûj‰ím druhem tohoto hledání. Rizikovou variantou je experimentování v oblasti drog a promiskuity
v sexuálním Ïivotû. Nebojte se ve
váÏnûj‰ích pﬁípadech poÏádat o radu odborníka. To první, co ale rodiãe pro prevenci mohou udûlat, je,
aby byli pro své dûti zdrojem lásky, bezpeãí a dÛvûry. DÛleÏité je
také dát dûtem pravdivé informace o ‰kodlivosti drog, kouﬁení
a o nebezpeãí nechránûného pohlavního styku.
Obdobím adolescence uzavírám
pﬁehled v˘voje lidské osobnosti od
narození do dospûlosti. Pokusila
jsem se odhalit (aspoÀ trochu) tajemství, která v sobû Ïivot s dûtmi
skr˘vá. Velk˘m pomocníkem mi
byla kniha od Pavla ¤íãana – Cesta Ïivotem (je moÏné si ji zapÛjãit
v kﬁivoklátské knihovnû) a od Martiny Drijverové – To první & to
druhé dítû.
Jana Rajská, klub Îelviãka

Úãastníci Evropského dne parkÛ pﬁi náv‰tûvû Informaãního stﬁediska v Budech.
Foto T. Bednaﬁík

SvÛj zájem o fotografii nyní realizuje ve fotoklubu Amfora v Rakovníku.
Vût‰ina vystavovan˘ch fotografií
pﬁedstavuje povodí Berounky.
P¤IPRAVUJEME
OD 5. 7.–31. 8. 2006
V˘stavu fotografií Marty Jelínkové – Tenorové „Stﬁedozemní
moﬁe“. Mnohotvárné krajiny, poklady dávn˘ch civilizací, lidé, tradice, zvyky.
Snímky zachycují pobﬁeÏí ·panûlska, Francie a Korsiky, Itálie,
Chorvatska, ¤ecka a Kréty, Turecka, S˘rie, Izraele, Egypta, Tuniska
a Maroka.
NOVINKY V IVS BUDY:
Václav KrÛta – Tomá‰ Bednaﬁík:
„Osudy v kameni“
Soupis pomníkÛ, památníkÛ a pamûtních desek obûtem l. a 2. svûtové války na Rakovnicku (230 Kã)
Dozvíte se nejen o tom, kde tyto
pomníky pﬁipomínající hrÛzu válek
leÏí (dle abecedního uspoﬁádání),
kdo je obûtí ale dokonce i pÛvod
obûtí. Nechybí ani trochu historie
pro ty, kteﬁí tuto dobu neproÏili.
V‰em úãastníkÛm (bylo jich celkem 66) Evropského dne parkÛ bychom chtûli podûkovat, Ïe si na‰li ãas
a zhlédli v˘stavu fotografií „Národních parkÛ âR“, zúãastnili se exkurze po ml˘nech na ZbiroÏském potoce, zasoutûÏili si s fretkou Julãou ze
Záchranné stanice âabárna a shlédli
videoprodukci Natura 2000.
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu v IVS
Budy v Kﬁivoklátû.
Jiﬁina Pro‰ková
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (VIII)
POÎÁRY –
HOSPODÁ¤SK¯ DVÒR
Hospodáﬁsk˘ dvÛr na PoÏárech,
kter˘ se nachází na katastru obce
Mûsteãko, leÏí pﬁi silnici z Kﬁivoklátu do Lán. Kdy byl pÛvodní dvÛr
zaloÏen, nevíme, ale nejstar‰í písemná zpráva o osídlení dne‰ní poÏárské lokality je z roku 1549. Rozsáhlej‰í m˘cení neboli Ïìáﬁení lesa
je zaznamenáno i v roce 1636. Tento zpÛsob likvidace lesÛ mohl b˘t
také inspirací k dne‰nímu názvu
osady, která byla po roce 1733, kdy
Kﬁivoklátsko získal kníÏecí rod FürstenberkÛ, pojmenována po jednom
z jeho pﬁíslu‰níkÛ Filipov (Philippshof). V roce 1782 byla dokonãena dal‰í vlna odlesÀování a dvÛr
Filipov byl znaãnû roz‰íﬁen. Na získan˘ch pozemcích zavedli Fürstenberkové velkochov ovcí a zároveÀ
zde zaãali pûstovat jetel. Îe byl chov
ovcí stûÏejním produktem, dokazuje zpráva z roku 1845, kdy bylo nutno ãást stáda pﬁemístit na Nov˘
DÛm. V první polovinû 19. století

nám historie zanechala. Listiny z let
1827, 1834 a 1835 hovoﬁí o velkém
mnoÏství poÏárÛ, které tu vznikly.
Tento fakt mohl také vést ke zmûnû
názvu osady na PoÏáry. Na rozdíl
od nedalekého Karlova se na PoÏárech nepodaﬁilo v˘stavbu kruhového dvora dokonãit. Postavena byla
pouze stodola (patrnû v roce 1835)
a ‰p˘char (jeho pÛvod je ale kladen
uÏ do roku 1780), kter˘ mûl stát v ãele dvora.
Souãasnou zemûdûlskou základnu na PoÏárech tvoﬁí tﬁetí, nejv˘‰e
poloÏen˘ dvÛr s kravínem a ‰afáﬁov˘m domem, které pocházejí ze
70. let 19. století. Tyto stavby pﬁed-

POÎÁRY –
HOSPODÁ¤SK¯
DVÒR
také do‰lo k opu‰tûní pÛvodního
nejníÏe poloÏeného statku a k v˘stavbû nového kruhového dvora.
Proã se tak stalo, mÛÏeme pouze
usuzovat z torza dokumentÛ, které

rÛ. V letech 1928 aÏ 1952 byla na
PoÏárech dokonce provozována
hostinská Ïivnost. Po 2. svûtové válce zde krátce hospodaﬁil Státní statek Rakovník a v roce 1960 pﬁevzala PoÏáry Vysoká ‰kola zemûdûlská
v Praze - Suchdole. PÛvodní osvûdãen˘ mnohotvárn˘ systém, kdy se
na kaÏdé zemûdûlské enklávû pûstovaly v‰echny potﬁebné plodiny
a stavy dobytka odpovídaly místním
moÏnostem, se zmûnil a specializoval na velkoplo‰né pûstování monokultur.
Text a foto Tomá‰ Bednaﬁík

DOBROT Y Z BABIČČINY KUCHAŘKY
aneb Expedice za tajemn˘mi vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní
Vítám Vás, moje milé a vûrné ãtenáﬁky, a zároveÀ mi dovolte, abych
byl opût po mûsíci Va‰ím prÛvodcem
na dal‰í expedici po kﬁivoklátsk˘ch
kuchyních. Vûﬁím, Ïe jste jistû zvûdavé, kam se moje kroky ubíraly tentokrát. MÛÏu Vám hned v úvodu prozradit, Ïe moje kroky neomylnû smûﬁovaly k ãlovûku nadmíru povolanému, kter˘ se dá povaÏovat za mistra
ve svém oboru. Budete-li ãíst dále,

uvidíte, Ïe ani tro‰ku nepﬁeháním. Jak
jinak nazvat ãlovûka, kter˘ se stará
o spokojené Ïaludky uÏ bezmála tﬁetí generace Kﬁivoklátsk˘ch? Nebudu
Vás uÏ déle napínat a prozradím, Ïe
se svojí dobrotou do na‰í rubriky pﬁispûla paní Hana Urbanová, za coÏ jí
dûkujeme. Paní Hanku si v‰ichni dáváme do souvislostí se ‰kolní kuchyní. Nejsem zajisté sám, kdo na kﬁivoklátskou ‰kolní kuchyni vzpomíná
s láskou a jistou
dávkou nostalgie.
Paní Urbanová je
tou
povolanou
osobou uÏ bezmála tﬁicet ‰est let,
a jejím posláním
je, aby byli malí i
velcí strávníci spokojeni. Do ‰kolní
kuchynû nastoupila uÏ v roce 1970
jako
kuchaﬁka
a v této funkci pracovala mnoho let,
do doby neÏ ode‰la
do dÛchodu paní
Pertlová, a poté
pﬁevzala její místo
vedoucí ‰kolní jídelny, kde pracuje
dodnes. KdyÏ si
pﬁedstavím, jaká to
musela b˘t hora
knedlíkÛ co jí pro‰la za ta léta rukama, musím pﬁed
paní Hankou Urbanovou smeknout a je‰tû jí jednou jménem vdûãn˘ch strávníkÛ tﬁí
generací kﬁivo-

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
B˘t, ãi neb˘t katolíkem?

POÎÁRY –
HOSPODÁ¤SK¯ DVÒR
bûhla jiÏ v roce 1843 v˘stavba sklepa na brambory. Po roce 1870 byly
také postaveny domy pro deputátní
dûlníky – nazvané Familie a Herinkovna. Mlad‰í „Su‰árna“ u silnice
byla zﬁízena kvÛli zpracování ovoce z pﬁilehl˘ch sadÛ. PoÏáry byly
v majetku FürstenberkÛ aÏ do roku
1921, kdy byly odkoupeny ãeskoslovensk˘m státem pro úãely prezidentské kanceláﬁe. Za první republiky postupnû chov ovcí upadal,
dvÛr byl propachtován a k obdûlávání pÛdy bylo pouÏíváno volsk˘ch
potahÛ, kter˘ch tu bylo osmnáct pá-
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5. díl
klátsk˘ch dûtí podûkovat. Ostatnû, Ïe
na nás ani ona a ani její spolupracovnice ne‰etﬁily, je dodnes na mé figuﬁe patrné na prv˘ pohled. Paní Urbanovou jsem nav‰tívil v podveãer a uÏ
pﬁi pﬁíchodu se jejím bytem linula vÛnû nûãeho peãeného. Zvûdavû jsem
nakoukl do kuchynû, ale nic jsem nevidûl. Pﬁipravil jsem si nádobíãko na
focení a neÏ jsem s tím byl hotov, nosilo se na stÛl. „Je to jen takov˘ rychl˘ koláã na slano“, ﬁíká moje hostitelka a krájí a servíruje tu voÀavou
dobrotu právû vytaÏenou z trouby, tu,
o kterou se s námi dnes podûlí.

SLAN¯ KOLÁâ
1/2 balíãku listového tûsta, 30 dkg
‰unkového salámu, pórek, 1 ‰lehaãku, 2 dcl mléka, 3 vejce, 15 dkg tvrdého s˘ra nebo Nivy (je pikantnûj‰í),
pepﬁ, sÛl, tro‰ku oleje.
1 plát rozmrzlého listového tûsta
rozválíme a vloÏíme do dortové formy. Nakrájíme si na nudliãky salám.
Pórek nakrájen˘ na koleãka osmahneme na tro‰ce oleje. NeÏ nám pórek
vystydne, pﬁipravíme si zálivku ze
‰lehaãky, mléka, vajec. Na rozválené tûsto ve formû rozprostﬁeme polovinu salámu, osmahnut˘ pórek
a zasypeme vrstvou nastrouhaného
s˘ru. Zalijeme polovinou zálivky
a pﬁidáme dal‰í vrstvu zbylého salámu a s˘ru. Osolíme, opepﬁíme a zalijeme zbytkem zálivky. Peãeme
v pﬁedehﬁáté troubû pﬁi 200 °C asi 2025 minut, dokud s˘r na povrchu nezrÛÏoví. Tento slan˘ s˘rov˘ koláã je
v˘teãn˘ jak za tepla tak za studena.
Dobrou chuÈ vám pﬁejí Hana Urbanová a Milan Bednaﬁík.

A co my, katolíci?
Poznat chyby je mnohem snaz‰í neÏ vûdût, jak
je napravit. Proto je pro mû obtíÏné najít ﬁe‰ení tûchto problémÛ. Soudím, Ïe souãasná doba
po nás vyÏaduje pﬁedev‰ím svûdectví. Podobnû
jako v prvních stoletích kﬁesÈanství pﬁi‰la doba
apo‰tolátu spí‰e skutkem neÏ slovem. MÛÏeme
kolem sebe vidût hlad po duchovních hodnotách, ÏízeÀ po pravdû, která je ãasto zahánûna
kalnou vodou povûr a náhraÏek náboÏenství.
KﬁesÈanství v‰ak není jen snadná odpovûì na
pár palãiv˘ch otázek jako kﬁi‰Èálová koule ãi vykládání karet. KﬁesÈanství
je Ïivot s Bohem, a to Ïivot se v‰ím v‰udy. Domnívám se, Ïe je zapotﬁebí
trojího svûdectví. Za prvé, vûﬁící kﬁesÈan musí intenzivnû proÏívat svÛj vztah
k Bohu a k církvi; nesmí se za víru stydût, musí ji proÏívat opravdovû. TûÏko nûkomu dokáÏeme pravdivost svého pﬁesvûdãení, kdyÏ je nebudeme brát
opravdovû. Za druhé, je velice Ïádoucí, abychom kﬁesÈanské Ïivotní hodnoty skuteãnû akceptovali a pﬁená‰eli do bûÏného Ïivota. Pokrytecká by byla zboÏnost bez milosrdenství, láska k Bohu bez lásky k bliÏnímu. Na tomto poli pﬁedev‰ím od nás oãekává nevûﬁící okolí v˘razné svûdectví. Je na‰ím prvoﬁad˘m úkolem, aby v˘tky, které vÛãi katolickému kﬁesÈanství lidé
mají, nebyly oprávnûné, popﬁípadû nepadaly vÛbec, protoÏe nebudou mít
proã padat. Pﬁiznejme si selhání vlastní i ostatních a usilujme o vlastní nápravu. Za tﬁetí, kﬁesÈan musí b˘t pﬁipraven svûdãit o Bohu neustále. StûÏí
budeme vést zasvûcené polemiky a hluboké rozpravy. Budeme-li v‰ak svûdãit prvním i druh˘m zpÛsobem, jak jsem se zmínil, musíme b˘t pﬁipraveni
na to, Ïe se nás dﬁíve ãi pozdûji nûkdo bude ptát. K tûm, kdo hledají pravdu, musíme pﬁistupovat ne pov˘‰enû, ale s otevﬁen˘m srdcem, nikdy jako
ten, kdo pouãuje neznalého ãi pozdvihuje druhého na vy‰‰í úroveÀ, ale pﬁátelsky a s pokorou, s pevnou vírou, ale bez opovrÏení k druhému, a v Ïádném pﬁípadû ne s p˘chou na nezaslouÏenou milost víry, které se nám dostalo, a vÏdy s láskou. Skuteãnû láska je nejlep‰ím svûdectvím o Bohu, vÏdyÈ
BÛh je láska (1 Jan 4,8).
J. P.

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Alena BlaÏková
Jiﬁí Hovorka
Emilie Cihlová
Jan Fi‰ar
Vilém Rohn
Vûra ·ulcová
Libu‰e Mareãková
Vlasta Kratinová
Kvûtoslava Macáková
Václav Kratina
Miloslav RÛÏiãka

25. 5.
3. 5.
31. 5.
26. 5.
20. 5.
16. 5.
18. 5.
16. 5.
14. 5.
23. 5.
9. 5.

50 let
55 let
60 let
71 let
72 let
73 let
74 let
77 let
79 let
81 let
83 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 92
Kﬁivoklát 222
Kﬁivoklát 115
Kﬁivoklát 190
Kﬁivoklát 223
Kﬁivoklát 190
Kﬁivoklát 191
âastonice 6
Kﬁivoklát 116
âastonice 6
Kﬁivoklát 190

Blahopﬁejeme

KOSMETIKA – PEDIKÚRA
Lenka Dolej‰ová
Depilace, barvení ﬁas a oboãí, formování oboãí, trvalá
na ﬁasy, masáÏ obliãeje, pleÈové masky, o‰etﬁení jednotliv˘ch typÛ pletí kosmetick˘mi pﬁípravky Alcina.
Otevﬁeno od 14. 6. 2006.
Objednávky na tel.: 724 902 272
Zdravotní stﬁedisko Kﬁivoklát

ZÁKLADNÍ ·KOLA K¤IVOKLÁT
poﬁádá dne 23. záﬁí 2006
oslavy 75. v˘roãí otevﬁení ‰kolní budovy.
·kolu si bude moÏné prohlédnout od 13.00 do 17.00 hod.,
ve 13.30 probûhne slavnostní zahájení
s následn˘m vystoupením ÏákÛ.
Od 18.00 budou oslavy pokraãovat setkáním b˘val˘ch
zamûstnancÛ a pozvan˘ch hostÛ v HOTELU S¯KORA.
Zveme v‰echny b˘valé Ïáky a zamûstnance k prohlídce
‰koly a setkání se spoluÏáky a kolegy.
Mgr. Marcela Kasíková

FOTOKRONIKA – HISTORIE
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Na dûtském dnu U Koleãka musely dûti plnit nejrÛznûj‰í disciplíny, za coÏ byly odmûnûné drobn˘mi sladkostmi a dárky.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Zárukou kvalitní zábavy pro dûti je jiÏ dlouhé roky Jiﬁí Ladra se sv˘mi pomocníky. Dûtského
diváka dokáÏe zaujmout a vtáhnout do dûní. Nejinak tomu bylo i na hradním dûtském dnu.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Na náv‰tûvu ve zbeãenském Hamousovû statku budou mít dûti z Mateﬁské ‰koly Kﬁivoklát hezkou vzpomínku.
Foto Líba Vokounová

Leto‰ní jarní povodnû se nevyhnuly ani Berounce. Její vzedmutá hladina poniãila slalomovou traÈ u roztockého jezu.
Foto Jiﬁí Hol˘

Mezi prvními voliãi na Kﬁivoklátû v leto‰ních volbách byla také paní Milu‰e Fuksová.
Foto Milan Bednaﬁík

Kﬁivoklát‰tí hasiãi na mûlnickém mostû pﬁi ãekání na start závodu v druÏné debatû s kolegy
hasiãi z ¤evniãova.
Foto Karel Breník ml.

OSUDY K¤IVOKLÁTSKÉHO PIVOVARU – IV
Po Ïních se musela udûlat zásoba. Jeãmen se spou‰tûl otvory do
dvou kamenn˘ch ‰tokÛ naplnûn˘ch vodou. Po vymáãení, coÏ trvalo kolem pûti dní, kdy se voda
musela vymûÀovat, se slad okysliãil a vyházel do koleãek. Rozvezl
se po humnech na nízké hromady,
kde se pﬁehazoval (vydroval). Jakmile klíãky dosáhly urãité velikosti, slad se sebral a vynesl nad
pÛdy na tzv. valeãku. Tam se za
obãasného pﬁehazování zbavil té
nejvût‰í vlhkosti. Teprve potom se
odtud spou‰tûl na hvozd k su‰ení.
PÛvodnû zde byla su‰árna zvaná
„valach“. Byla to vlastnû líska, pod
kterou se topilo dﬁevem a kouﬁ prostupoval sladem, kter˘ pak naãichl
bukovou vÛní dﬁeva. Pod valachem

topil tzv. „ãouda“, kter˘ se staral
o to, aby slad nechytl a pomocí dﬁevûné limpy jej na valachu pﬁehazoval. Také pivo z tohoto sladu mûlo
chuÈ po kouﬁovém sladu. Pozdûji, od
poloviny 19. století, byla zﬁízena su‰árna (hvozd), kde byly dvû lísky,
pod nimi pec a slad se su‰il ohﬁát˘m
vzduchem. Na dvíﬁkách pece je odlit název známé pivovarské firmy
Novák a Jahn – Praha Bubny.
ProtoÏe místa bylo málo, uvaÏovalo se roku 1876 o postavení moderní su‰árny. Firma Noback a Fritze navrhuje moderní „americkou“
su‰árnu o malém prostoru a vût‰ím
v˘konu od známého amerického
sládka Jeãmena. Stavba byla vedením doporuãena, ale patrnû z finanãních dÛvodÛ se neuskuteãnila.
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Dûtsk˘ den U Koleãka se nesl v duchu soutûÏí. Na jednom ze stanovi‰È poznávaly dûti ptáky
Ïijící v na‰ich lesích.
Foto Tomá‰ Pavlík

Neb˘valou akcí, kterou zaÏily zdi Kﬁivoklátu, bylo cviãení elitní zásahové jednotky Policie âR, známé pod oznaãením URNA. Úkolem cviãení byla simulace osvobození unesené osoby.
Foto Radek Cihla

Tomá‰ Bednaﬁík, Josef Fencl

Stará bednárna v kﬁivoklátském pﬁedhradí.

Foto archiv -bed-

Také na hvozdû se slad musel pﬁehazovat, aby stejnomûrnû uschl. Pak
se vyházel, musel se zbavit klíãkÛ
o‰lapáním, pozdûji na odkliãovacím
bubnu. Opût se napytloval a uloÏil
na pÛdách, aby odleÏel.
Po mûsíci ãi dvou se odváÏel do
podhradí do ml˘na k semletí, pozdûji po elektrifikaci mûl pivovar

vlastní ml˘nek. Semlet˘ slad se opût
pytloval a doná‰el k vystírací pánvi
ve varnû. Tam se uskuteãnil vlastní
varní proces. SlouÏily k tomu dvû
nádoby - kotel s ohﬁívaãem vody
a vystírací a zároveÀ scezovací nádoba.
Na v˘stav 8 000 hl piva roãnû se
od ﬁíjna do konce kvûtna muselo vy-

robit 160 tun sladu. Pﬁes letní teplé
dny se nesladovalo, protoÏe slad
pﬁerÛstal. V objektu sladovny b˘vala i bednárna, kde se sudy opravovaly, staãil jeden ãi dva bednáﬁi,
aby udrÏovali sudy v dobrém stavu.
Pﬁes léto pﬁed varnou sudy vysmolovali, velké leÏácké sudy ze sklepa
dostávali vybouran˘m otvorem ve
zdi.
V objektu sladovny byly také kanceláﬁe a byty, chmelárna pro uskladnûní chmele a skladi‰tû.
Zásadní zmûnu znamenala v˘stavba sklepÛ pod hradem a pozdûji zavedení elektrick˘ch pohonÛ. Do
této doby nemûl pivovar moÏnost
vût‰í mechanizace, která by usnadnila provoz, ulehãila zamûstnancÛm
a také zlevnila provoz. Byl to tzv.
„ruãní pivovar“.
Mechanizace nastoupila aÏ v letech 1914 aÏ 1915, kdy byl zakoupen parní stroj (podobn˘ stroji pro
pohon mlátiãek na obilí), instalován
v objektu proti nov˘m sklepÛm. Ten
pohánûl dynamo, které nabíjelo akumulátory v pﬁilehlé místnosti. Pohony pivovarského zaﬁízení se dûly
pﬁes transmise ﬁemeny.
(pokraãování pﬁí‰tû)

