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ZÁ¤Í 2006
„Hasiãsk˘ dozor“ zajistili ãlenové SDH z Kﬁivoklátu mimo jiné i na jedné slavnostní události – Ïenil se
strojník Karel Breník, tak
u toho nesmûli chybût ani kamarádi a ani na‰e historická
Erena.

PO PRÁZDNINÁCH
DO TANEâNÍCH

10 Kã
Letos bude snad vyﬁe‰en
i dal‰í letit˘ problém na‰í obce – odvodnûní ãásti Bud
a pﬁedpolí Budského mostu.
Od roku 1998 obec Kﬁivoklát
upozorÀuje na nedostateãné
odvodnûní. Více v ãlánku na
str. 2.

ZAHÁJENÍ ·KOLNÍHO ROKU V ZÁKLADNÍ ·KOLE K¤IVOKLÁT

Poãasí nás od zaãátku leto‰ního
roku pﬁekvapuje sam˘mi extrémy,
dûtem ale o prázdninách celkem
pﬁálo. Teì nás v‰echny ãeká „babí
léto“, a tak si nezb˘vá neÏ pﬁát, aby
se – co se sluníãka t˘ká - vydaﬁilo.
Prázdniny utekly jako voda a zaãala opût ‰kola. Nûkteﬁí ‰koláci ‰li
do ‰koly prvnû, pro ty dal‰í byl první ‰kolní den jiÏ nûkolikaletou rutinou. Ale záﬁí, to není jen zaãátek
‰kolních povinností, to je mûsíc nakupování a pﬁíprav. Îe nevíte na co?
No, pﬁece na taneãní. Ty totiÏ po
dvou letech na Kﬁivoklátû opût zaãnou pod vedením manÏelÛ Tenglerov˘ch a nedovedu si pﬁedstavit, Ïe
by byly – jak jinak – neÏ perfektní.
TakÏe doufám, Ïe nejen první ‰kolní, ale i taneãní kroky budou pro
v‰echny úspû‰né, a musím se pﬁiznat, Ïe jim tak trochu závidím.
–rok–

TRANSFORMACE
PEâOVATELSKÉ
SLUÎBY
Zastupitelstvo obce jednalo dne
30. 8. 2006 o transformaci peãovatelské sluÏby. Starostka Pavla HÛlová informovala zastupitele o písemném stanovisku Mûsta Nového
Stra‰ecí s podmínkami vytvoﬁení
obecnû prospû‰né peãovatelské spoleãnosti, s poÏadavkem na doplatek
prokazatelné ztráty ve v˘‰i cca 10
aÏ 14 tisíc Kã na jednoho klienta roãnû. Zastupitelstvo situaci obsáhle
projednalo a vstup do OPS neodsouhlasilo. Rozhodlo, Ïe obec Kﬁivoklát nevstoupí do pﬁipravované
OPS a peãovatelské sluÏby bude zaji‰Èovat samostatnû.
Pap

PRÒJEZD KAMIONÒ
OBCÍ

NÁJEMNÉ NA
K¤IVOKLÁTù V ROCE
2007 NEPODRAÎÍ
Na zasedání zastupitelstva obce
Kﬁivoklát, které se konalo ve stﬁedu dne 30. 8. 2006, starostka podala zastupitelstvu informaci
o nové právní úpravû v oblasti bytového hospodáﬁství dle sdûlení
ministerstva pro místní rozvoj
ã. 333/2006 Sb., t˘kající se zvy‰ování regulovaného nájemného.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, Ïe
nájemné pro rok 2007 nebude
v Kﬁivoklátû v obecních bytech
zvy‰ováno a bude zachována stávající v˘‰e nájmÛ. Zastupitelstvo
uloÏilo starostce zaslat do konce
mûsíce záﬁí v‰em nájemníkÛm
v obecních bytech dopis se sdûlením o rozhodnutí zastupitelstva.
Pap

V na‰í obci se budou o pﬁízeÀ voliãÛ ucházet ãtyﬁi volební sdruÏení, které byly ﬁádnû zaregistrovány v souladu se
zákonem o volbách. KN lídrÛm tûchto uskupení poloÏilo
‰est otázek, na nûÏ si pﬁeãtûte
odpovûdi na str. 3.

Do lavic letos zasedlo deset prvÀáãkÛ, a tak po nûkolika letech mohla b˘t otevﬁena samostatná první tﬁída.

Leto‰ní ‰kolní rok je ve znamení oslav 75. v˘roãí otevﬁení ‰kolní
budovy.
·kolu nyní nav‰tûvuje 164 ÏákÛ v osmi tﬁídách. Oproti loÀskému roku máme pouze o jednoho Ïáãka ménû. Díky deseti
prvÀáãkÛm jsme mohli po dlouh˘ch letech ponechat samotn˘
první roãník. Ostatní tﬁídy na
prvním stupni jsou dosti poãetné
a máme spojen˘ 2. a 3. roãník
a dále 4. a 5. roãník. Na druhém

stupni je pût tﬁíd, sedm˘ roãník
tvoﬁí dvû paralelky.
Leto‰ní rok pﬁinesl novinku v podobû v˘uky cizího jazyka jiÏ pro tﬁetí roãník a 4. a 5. roãník získal do
rozvrhu jednu hodinu jazyka navíc
– celkem tedy ãtyﬁi hodiny.
I letos chystáme projektové vyuãování a zachováme i dal‰í oblíbené aktivity. Ponecháme i úspû‰nû rozbûhnuté zájmové útvary
(floorbal a hravá angliãtina) a ãasem pﬁidáme i dal‰í. Nabídka vo-

Foto Milan Bednaﬁík

liteln˘ch pﬁedmûtÛ je téÏ velmi ‰iroká – míãové hry, sportovní hry,
praktika z ekologie, semináﬁe z dûjepisu a zemûpisu, ruãní práce,
konverzace, zábavná fyzika, informatika, domácnost.
·kola zahajuje i s nov˘mi okny,
jejichÏ v˘mûna probûhla jiÏ v mûsíci ãervnu, ale tuto novinku jsme si
nestaãili patﬁiãnû uÏít. Nová okna
umoÏÀují lep‰í vûtrání a doufáme,
Ïe napomohou i k úspoﬁe tepla.
Marcela Kasíková

Starostka Pavla HÛlová informovala zastupitele na zasedání 30. 8.
o dal‰ích jednání se statiky a navrhla
zváÏit nabídky na provedení alespoÀ omezeného mûﬁení otﬁesÛ v Budech. Na základû zku‰eností v obci
Drmoul stojí jednodenní mûﬁení cca
10-15 tis. Krajsk˘ úﬁad v‰ak na základû telefonické konzultace doporuãil dlouhodobûj‰í souãasné mûﬁení hluku, pra‰nosti a otﬁesÛ (seizmiky). Zastupitelstvo o vûci nerozhodlo, neboÈ zadání mûﬁení v takovémto rozsahu hluboce pﬁekraãuje
finanãní moÏnosti obce. Také není
zaruãeno, Ïe odpovûdné orgány na
základû proveden˘ch mûﬁení vydají zákaz jízdy kamionÛ obcí. Rozhodnuto bude po obdrÏení písemného sdûlení s uvedením poÏadovaného pﬁesného rozsahu mûﬁení od
Krajského úﬁadu.
Pap

NÁV·TùVA Z FRANCOUZSKÉHO ELNE
ZÁKLADNÍ ·KOLA K¤IVOKLÁT
si Vás dovoluje pozvat na oslavu

75. V¯ROâÍ OTEV¤ENÍ ·KOLY
Koná se 23. záﬁí 2006
od 13 hodin v areálu Z· Kﬁivoklát.
Program:
Slavnostní zahájení
Vystoupení sboru ÏákÛ Z· Kﬁivoklát
Pﬁátelská posezení uãitelÛ, b˘val˘ch i souãasn˘ch ÏákÛ
v budovû ‰koly.
Veãer setkání b˘val˘ch uãitelÛ a zamûstnancÛ ‰koly
v Hotelu S˘kora od 18 hodin.

MOUDRÁ SLOVA
âlovûk je velik˘ tím, Ïe pociÈuje odpovûdnost.
(Antoine de Saint-Exupéry)

Pﬁed rokem ná‰ soubor Silentium
nav‰tívil slunné francouzské mûsteãko Elne. Nebyli jsme tam tehdy
sami, protoÏe kromû kapely Hradní
duo jelo je‰tû nûkolik starostÛ z na‰eho regionu a jednalo se o jakousi
prÛzkumnou cestu. Francouzi totiÏ
hledali nûjaké partnerské mûsto,
vesnici, ãi organizaci, se kterou by
mohli navázat partnerství. Zájem
projevili o Kﬁivoklátsko, a tak nás
pozvali, aby okusili na‰i hudební
kulturu, a my poznali jejich kraj a
zvyky.
Domluvili jsme se, Ïe letos v létû
pﬁijedou zastupitelé mûsta zase
k nám, aby i oni si to u nás „omrkli“, a pak by se pﬁípadnû navázalo
trvalé partnerství.
Od zaãátku celou akci za‰tiÈoval
finanãnû i organizaãnû Svazek
mûst a obcí Rakovnicko. JiÏ vloni
jsem zjistila, Ïe vût‰í neÏ finanãní
problém je jazyková bariéra. Elne
leÏí nedaleko ‰panûlsk˘ch hranic a
do jeho náv‰tûvy jsem si myslela,
Ïe se anglicky domluvím po celém
svûtû. „Na stará kolena“ jsem tedy
zaãala s francouz‰tinou, protoÏe
jsem ãlovûk povídav˘ a trpím,

kdyÏ si nemÛÏu popovídat kvÛli
neznalosti jazyka.
Ve stﬁedu 26. ãervence pﬁijela na
Kﬁivoklát dvû auta, která mûla na

zadních okénkách cedule Elne –
Kﬁivoklát, obû vlajky a z nich vystoupilo u Informaãního stﬁediska
lesÛ
(Pokraãování na str. 2)

Veselou náladu navodila i ãesko–francouzská verze písniãky Na t˘ louce zelen˘, kterou si za
doprovodu harmonikáﬁky Libu‰ky Vokounové v‰ichni zazpívali.
Foto Lubo‰ Vokoun

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE
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N ÁV · T ù VA Z F R A N C O U Z S K É H O E L N E
(Dokonãení ze str. 1)
âR patnáct usmûvav˘ch francouzÛ
– zastupitelÛ mûsta v ãele se starostou Nicolasem Garciou.
Po ubytování na „Íãku“ byli
hosté seznámeni s programem, a ti,
co mûli je‰tû elán, si ‰li prohléd-

nout zajímavosti obce Kﬁivoklát.
Ve ãtvrtek vyjeli spoleãnû na náv‰tûvu Prahy, v plánu byly Hradãany,
KarlÛv most a Staromûstské námûstí.
PﬁestoÏe jsou zvyklí na ãtyﬁiceti stupÀová vedra, chození po Praze zvládali ‰patnû. Chybûl jim totiÏ vánek, kte-

Na Hamousovû statku po setmûní panovala vynikající nálada a do‰lo i na tanec, do nûjÏ se
zapojil i starosta z Elne Nicolas Carcía (v tmavé ko‰ili).
Foto Lubo‰ Vokoun

r˘ u nich vane od moﬁe a ochlazuje.
Rozpálené ulice udûlaly své a aãkoliv se jim Praha velice líbila, tû‰ili se
v‰ichni na Hejtmansk˘ den, kter˘ se
konal t˘Ï den v Roztokách, na muziku a chlazené ãeské pivo.
V pátek byl hlavní den pro jednání o partnerství a také se konala prohlídka nejbliÏ‰ího okolí. Ráno nav‰tívili Îelezniãní muzeum v LuÏné,
potom pokraãovali do Kru‰ovic, kde
si nejprve prohlédli pivovar, a pak
probûhlo jednání s ãleny mikroregionu PoddÏbánsko. Dal‰í jednání se
konalo po obûdû v Rakovníku na
radnici se zástupci Svazku mûst
a obcí Rakovnicko. Zde se nastínil
pﬁípadn˘ dal‰í v˘voj partnerství.
V 18 hodin jiÏ v‰ichni sedûli v kapli hradu Kﬁivoklátu, kde se konal
krátk˘ koncert souboru Silentium.
Mûli jsme kromû jiného v programu
pût francouzsk˘ch a katalánsk˘ch
písní, a tak jak zaznûly první tóny,
celá francouzská v˘prava se k nám
z plna hrdla pﬁidala.
Po koncertû bylo na hradû pﬁipraveno skvûlé poho‰tûní, na které pﬁi‰li i na‰i starostové z Roztok a Kﬁivoklátu a dal‰í vybraní hosté a bûhem veãera se po skupinkách probíralo, jak˘m smûrem by se mûlo

„HO¤Í“ ZAZNùLO V LÉTù T¤IKRÁT
K¤IVOKLÁT (paf). Tﬁi v˘jezdy mûli v létû kﬁivoklát‰tí hasiãi.
Nejhor‰í ohniv˘ kohout ﬁádil v pátek 28. ãervence v ranních hodinách
pﬁímo v Kﬁivoklátû. Pﬁesnû ve 3.13
hod. pﬁi‰la hasiãÛm SMS, ohla‰ující poÏár garáÏe. BohuÏel ani rychl˘
zásah hasiãsk˘ch jednotek SDH
Kﬁivoklát, SDH Roztoky a HZS
z Rakovníka rodinû Luká‰ov˘ch garáÏ a auta v ní jiÏ nezachránil. Na‰tûstí se nic váÏného nikomu nestalo a poÏár se podaﬁilo uhasit dﬁíve,
neÏ se oheÀ stihl roz‰íﬁit na okolní
zástavbu nebo do blízkého lesa.
Dal‰í v˘jezd se odehrál v nedûli
odpoledne 12. srpna. Hasiãi vyra-

zili do Zbeãna. Jednalo se o plan˘
poplach a pﬁes usilovné hledání
ohnû v souãinnosti s SDH Zbeãno
a také kﬁivoklátského Lubo‰e Vokouna Ïádn˘ poÏár nalezen nebyl.
Dal‰í v˘jezd následoval 10. záﬁí, tentokrát smûrem na Nov˘
DÛm. Hoﬁel dûtsk˘ bunkr za b˘val˘m lihovarem. Hasiãi z Ra-

kovníka byli u ohnû dﬁíve a poÏár
uhasili je‰tû neÏ kﬁivoklátská cisterna dorazila na místo.
Mezi letní hasiãské aktivity patﬁil
i hasiãsk˘ dozor na hradû pﬁi filmování a ohÀostroji, práce na zbrojnici a také „hasiãsk˘ dozor“ na slavnostní události – Ïenil se strojník
Karel Breník a byla u toho i Erena.

FINANâNÍ INJEKCE
Z· A M· K¤IVOKLÁT
Na jednání zastupitelstva 30. srpna
starostka pﬁednesla Ïádost ﬁeditelky
Z· Marcely Kasíkové na posílení rozpoãtu ‰kolsk˘ch zaﬁízení obce Kﬁivoklát. V˘daje vysvûtlila Vûra Svobodová. V mateﬁské ‰kole právû probíhá generální oprava kotle ústﬁedního
topení spojená s v˘mûnou násypky ve
v˘‰i 15 tis. Kã, pﬁed zimou je rovnûÏ
nutno opravit stﬁechu ‰kolky ve v˘‰i
20 tis. Kã. Základní ‰kola pak Ïádá
o finanãní podporu na vybavení ‰kolní druÏiny nov˘m nábytkem (25.000
Kã), poﬁízení Ïidlí do jedné uãebny
(30.000 Kã), zakoupení nov˘ch nastaviteln˘ch lavic a Ïidlí na 1. stupeÀ
(30.000 Kã), opravu ‰atnov˘ch skﬁínûk (14.000 Kã) a doplnûní poãítaãové uãebny nov˘mi PC (40.000 Kã).
Zastupitelé Ïádost projednali a rozhodli, Ïe rozpoãet ‰kolsk˘ch zaﬁízení
obce bude o poÏadované ãástky nav˘‰en a navíc bude provedeno dorovnání o 26 tis. Kã na celkovou ãástku + 200 tis. Kã oproti schválenému
rozpoãtu. Zastupitelstvo obce dále
projednalo návrh M. Nadû na zateplení stropu Z· a uloÏilo starostce zjistit technické podmínky realizace
a pﬁípadnû rovnou poptat firmy o nabídku ceny zateplení.
PaP

Pﬁes rychl˘ zásah tﬁí hasiãsk˘ch sborÛ garáÏ i s auty v Lesní ulici dopadla takto.
Foto Pavel Friebert

V‰em chutnalo vynikající peãivo, upeãené
Lubo‰em Vokounem. Foto Líba Vokounová

partnerství ubírat. Kdo jiÏ mûl povídání dost, mohl vychutnat veãer
pod hvûzdami na nádvoﬁí hradu Kﬁivoklátu, kde hrála kapela Nezmaﬁi.
V sobotu ráno se Francouzi vypravili na Velkou Bukovou, kde se
u hﬁbitova konalo svûcení dal‰ího
kﬁíÏe, kter˘ opût vyrobil Lubo‰ Vokoun. Lidí bylo spousta, starostu Josefa Bumbu a pana vikáﬁe Jána Petroviãe to aÏ dojímalo, Silentium
zpívalo jemnû, tak jak se pﬁi takové pﬁíleÏitosti patﬁí, jen chybûl právû Lubo‰ Vokoun. Vysvûtlení je
jednoduché. JiÏ od rána se sv˘m
zbeãensk˘m t˘mem pﬁipravoval peãení chleba a koláãÛ na Hamousovû statku ve Zbeãnû. KdyÏ tam
Francouzi pﬁijeli, nemohli se vynadívat na jejich ‰ikovné ruce. V‰ichni, kteﬁí se nûjak˘m zpÛsobem podíleli na pﬁípravû partnerství na‰eho regionu a francouzského Elne,
mûli moÏnost upeãené dobroty ze
statku ochutnat. A nejen to. Ko‰tovaly se také francouzské s˘ry, víno
a pﬁírodní keksy. Na‰i zase na oplátku grilovali maso a toãili pivo, a tak
se obû strany hostily, k tomu hrála
na harmoniku Líba Vokounová,
která zrovna dopekla koláãe a rychle oblékla kroj, já s Honzou Jungmannem jsme fidlali na housliãky
a Aneta Masaroviãová s Katkou
JeÏkovou hrály na flétny. Roztock˘ obecní úﬁad se podílel na kopírování not, tudíÏ byly pro v‰echny
pﬁipraveny ãeské i francouzské texty. A tak se zpívalo, ochutnávalo aÏ
do úplného vyãerpání v‰ech organizátorÛ, a pak zazvonil zvonec
a pohádky byl konec.
Byla to ale pouze pohádka nebo
se z na‰eho setkání stane milá tradice a partnerství bude ozdobou na‰eho regionu? (Odpovûì v nûkterém
z pﬁí‰tích ãísel).
Dagmar Pavlíãková

TO JSOU MI VùCI
Tak máme koneãnû vládu. Vysokou, ‰tíhlou, mladou a doãasnou. Mirek Topolánek se doãkal
a stal se premiérem. Má to na‰e
nová vláda ale tûÏké. Jiﬁí Paroubek se sice premiérské Ïidle drÏel jako klí‰tû, ale vytoãili ho.
Asi ho to dost ‰tve, a tak pravda
a láska zase jednou dostala na
frak. Pr˘ mu to Modﬁí ptáci, neÏ
se vrátí, nemají moc pokazit.
S ministrem zdravotnictví Julínkem hrají jeho námûstci na babu,
zapikal je sám narcis Rath. Exministr financí Sobotka mluvil
o schodku státní truhly 88 miliard a novému ‰éfu financí Tlustému najednou kalkulaãka spoãítala 101 aÏ 120 miliard. Umí si
tu hromadu penûz vÛbec nûkdo
pﬁedstavit? Pr˘ nám Sobotka
lhal, nebo lÏe Tlust˘? Kdo se
v tom má vyznat? A expracant
·kromach je po letech bez ministerského kﬁesla a poﬁád se
usmívá. Divné, asi má na‰etﬁeno. To jsem zvûdav, jak to v‰echno dopadne.
Zvûdav jsem i na volby komunální. Kﬁivoklát má letos rekord.
Nejvíce kandidátek ze v‰ech obcí kolem. UÏ jsem zaslechl, Ïe nás
ãeká lít˘ boj o starostenskou sesli. No sedí se na ní hezky, také
jsem si jí tajnû na pár vteﬁin vyzkou‰el. Hlavní je, Ïe podle názvÛ volebních stran to vypadá na
kﬁivoklátské svûtlé zítﬁky. Hned
dvû volební strany chtûjí pracovat Pro obãany Kﬁivoklátu. To mû
tû‰í, nestíháme u nás doma Ïehlit, obãas se nám nechce vytírat
a kolem sekání zahrady je také
nûkdy ﬁeãí. Prostû práce je u nás
doma stále dost. Jedna volební
strana chce Kﬁivoklát obãanÛm.
Jak to ale myslí? Îe by nám ho
nûkdo bral? Îe by sousedé z Roztok? A nebo chtûjí Kﬁivoklát rozdat mezi kﬁivoklátské obãany?
Tﬁeba o Slaìák a pﬁilehlé pozemky asi bude rvaãka, kdyÏ se
tam má stavût nûjak˘ stacionáﬁ,
ãi co. Jen ti Nezávislí, ti mi dûlají starosti. Co kdyÏ je budu volit
a oni pak nûjakou obecní vyhlá‰kou zavedou povinné dredy, poslech techna a jointa tﬁikrát dennû? Dredy uÏ mi z toho mála, co
mi na hlavû zb˘vá, tûÏko nûkdo
uplete, pﬁi mém pískotu v u‰ích
budu rytmus techna chytat tûÏko
a manÏelka hulení bytostnû nesná‰í, musel bych cucat bonbony, a ty zas jdou na kila.
Jak já se jen rozhodnu? To jsou
mi vûci!
Pavel Friebert

OPRAVA KOMUNIKACE JE·Tù V LETO·NÍM ROCE
V pátek 18. srpna probûhlo v Kﬁivoklátû jednání mezi Ing. Pavlou
HÛlovou, jako starostkou obce
i pﬁedsedkyní Svazku obcí mikroregionu Kﬁivoklát, a panem Ing. Jiﬁím
Kﬁíãkem, ﬁeditelem SÚS Kladno.
Pﬁedmûtem jednání bylo provádûní
oprav komunikací v regionu Kﬁivoklátska. Projednán byl dopis, kter˘
vze‰el z ãervnového zasedání mikroregionu s Ïádostí starostÛ o opravu velmi frekventované komunikace Leont˘n – NiÏbor. Ing. Jiﬁí Kﬁíãek informoval o tom, Ïe se podaﬁi-

lo nalézt finanãní prostﬁedky pro
provedení opravy je‰tû v leto‰ním
roce. V prÛbûhu mûsíce záﬁí probûhne soutûÏ na dodavatele stavby.
V ﬁíjnu by pak mûla probûhnout
oprava, termín bude samozﬁejmû záleÏet na povûtrnostních podmínkách, aby provedení opravy bylo
kvalitní. Nejvíce po‰kozen˘ úsek
bude vyfrézován a na komunikaci
poloÏena vrstva balené smûsi v celé ‰íﬁi komunikace. Kromû ﬁe‰ení této „nejvût‰í bolesti“ obcí regionu
byla diskutována i otázka dal‰ích
drobn˘ch oprav a pﬁípravy na zimní údrÏbu. Tak jako v loÀském roce
byla pﬁislíbena konzultaãní schÛzka
s technick˘m námûstkem SÚS panem Frolíkem na podzimním zasedání mikroregionu.
Letos bude snad vyﬁe‰en i dal‰í letit˘ problém na‰í obce - odvodnûní
ãásti Bud a pﬁedpolí Budského mostu. Od roku 1998 obec Kﬁivoklát
upozorÀuje na nedostateãné odvodnûní. Voda z celé Hradní ulice stéká z kopce a jedin˘ kanál u mostu ji
pﬁi nárazov˘ch de‰tích nestaãí odvádût. Po mnoha jednáních a stíÏnostech bylo v roce 2003 zadáno
zpracování projektu na odvodnûní
Ing. KﬁiÏákovi z Rakovníka. Dal‰í

Takov˘to stav je u Budského mostu po kaÏdém pﬁívalovém de‰ti.

rok trvalo, neÏ se oprava na KÚ dostala do plánu oprav. Mûla b˘t provedena v loÀském roce, k realizaci
dojde zﬁejmû rovnûÏ v mûsíci záﬁí
leto‰ního roku. Pﬁedmûtem opravy
bude v˘mûna dvou kanálÛ (pﬁed
po‰tou a u mostu) za horské vpusti,
které „poberou“ víc vody a nejsou
tak náchylné k ucpání ro‰tu jako
obyãejn˘ kanál. Z jednání vyplynul
i poÏadavek na proãi‰tûní a obnovení odtoku vody z komunikace

Foto Milan Bednaﬁík

pﬁed viaduktem k Z·, kde se pﬁi de‰tích tvoﬁí velká louÏe znemoÏÀující
projít. I toto bylo pﬁislíbeno.
Do tﬁetice bylo v˘sledkem jednání i zlep‰ení stavu komunikací v obci – poãátkem záﬁí probûhla oprava
v˘tlukÛ „záplatováním“ Hradní ulice. V opravách na státních komunikacích se bude dále pokraãovat pﬁi
opravách z Kﬁivoklátu smûrem na
Písky a rovnûÏ z Roztok smûrem na
Leont˘n.
PaP
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· E S T O TÁ Z E K K ¤ I V O K L ÁT S K ¯ C H N O V I N P R O K A N D I D ÁT Y
DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2006
K¤IVOKLÁT. Volby do obecních zastupitelstev se blíÏí mílov˘mi kroky. V na‰í obci se budou o pﬁízeÀ voliãÛ ucházet ãtyﬁi volební sdruÏení, které byly ﬁádnû zaregistrovány v souladu se zákonem
o volbách. Abychom blíÏe jednotlivá sdruÏení na‰im obãanÛm pﬁiblíÏili, poÏádali jsme je prostﬁednictvím jejich lídrÛ o zodpovûzení
‰esti otázek, které jsme pro nû vymysleli. Otázky byly pro v‰echna
sdruÏení stejné.
Otázky Kﬁivoklátsk˘ch novin
1. Máte povûdomost o tom, jaké má obec Kﬁivoklát k dispozici pﬁíjmy a jaká je její aktuální finanãní situace?
2. Víte, jak je organizována a financována ‰kola a ‰kolka v na‰í obci? Jsou podle vás ‰kolská zaﬁízení ﬁízena dobﬁe, anebo je tﬁeba
pom˘‰let na personální ãi organizaãní zmûny?
3. Vût‰ina obãanÛ se setkává na obecním úﬁadu s matrikou. Znáte
dal‰í okruhy problémÛ, které ﬁe‰í obecní úﬁad, ne na poli samosprávy, ale v˘konu státní správy?
4. Jak podle vás pracovalo poslední zastupitelstvo obce? Uveìte tﬁi vûci, které by se mûly na práci zastupitelstva obce po volbách zlep‰it.
5. Jaké akce, s ohledem na reálnou v˘‰i obecních pﬁíjmÛ, byste prosazovali k realizaci v pﬁí‰tím roce, pﬁípadnû v dal‰ích tﬁech letech
volebního období?
6. Je na va‰í kandidátce kandidát (v pﬁípadû úspûchu va‰eho volebního sdruÏení ve volbách) pﬁipraven˘ kandidovat na starostu obce?

A zde jsou odpovûdi jednotliv˘ch
volebních sdruÏení:
Kﬁivoklát obãanÛm
(1. Jiﬁí ·ilhav˘, 2. Petr Tﬁíska,
3. Ing. Jan Rajsk˘, 4. Boleslav ·ilhav˘, 5. Ale‰ Laviãka)

Jiﬁí ·ilhav˘

1. Povûdomost jistû, rozpoãtová
pravidla jsou nám také známa.
Vzhledem k tomu, Ïe nikdo z na‰ich
kandidátÛ není v souãasnosti v zastupitelstvu, jsme odkázáni, stejnû
jako ostatní obãané, na zveﬁejÀované informace dle Zákona o svobodném pﬁístupu k informacím a na
zprávy „obecního bubeníka“ v KN.

movanost veﬁejnosti o záleÏitostech
obce a tím i slabá úãast obãanÛ na
samosprávû. Napﬁ. zveﬁejnûn˘ rozpoãet obce – snadno zde naleznete,
kolik korun úﬁad utrÏil za kopírování, ale v˘znamnûj‰í poloÏky, jako
tﬁeba pﬁíjem z parkovi‰tû, zde budete hledat tûÏko. Z obecního rozhlasu se dozvíte, Ïe k nám pﬁijel brusiã noÏÛ, ale kdy se koná veﬁejné
projednávání územního plánu, zjistíte pouze peãliv˘m sledováním v˘vûsky. Vût‰í otevﬁenost a prÛhlednost hospodaﬁení by jistû prospûla.
Za druhé: Malá pozornost úpravû
obce. Zatímco ostatní obce vybudovaly nové chodníky, upravily si
parky a zbudovaly dûtská hﬁi‰tû, na
Kﬁivoklátû se za poslední léta v tomto smûru mnoho neudûlalo. Nov˘
stánek na parkovi‰ti za 3 mil. Kã,
plánovan˘ souãasn˘m zastupitelstvem, nám ostatní obce dohnat nepomÛÏe.
Za tﬁetí: Dle na‰eho názoru, obãas ne‰etrné zacházení s obecními
prostﬁedky. Vezmûme tﬁeba opravu
místních komunikací. Záplatování
jak bylo provedeno, nebyla zrovna
levná záleÏitost, a za rok nebo za dva
budou cesty vypadat stejnû jako
pﬁed opravou.

leãek, 4. Milan Tou‰, 5. Gudrun
Humlová, 6. Anna Friebertová,
7. Luká‰ Vápeník)

Ing. Pavla HÛlová

1. Souãasnou situaci obce samozﬁejmû znám, neboÈ s rozpoãtem
pracuji témûﬁ dennû a pﬁi omezen˘ch pﬁíjmech obce je tﬁeba vÏdy
peãlivû zvaÏovat do ãeho investovat, aby zÛstalo dostatek prostﬁedkÛ na zaji‰tûní bûÏného provozu obce. Lze ﬁíct, Ïe finanãní situace je
zcela stabilizována, za mûsíc uÏ doplatíme koneãnû po osmi letech poslední splátku úvûru na ãistírnu odpadních vod. V souãasné dobû má
obec na úãtech 1,45 mil Kã, 2,050
mil Kã má uloÏeno na Sporoinvestu, pﬁipraveno k v˘bûru na dofinancování akcí v pﬁípadû pﬁidûlení dotace na vodovod nebo kanalizaci.
Dal‰ích 0,5 mil. Kã je uloÏeno v hypoteãních zástavních listech, rovnûÏ
u âeské Spoﬁitelny.
2. ·kola je samostatn˘m právním
subjektem, patﬁí pod ni mateﬁská
‰kola i obû ‰kolní jídelny. Obec je
zﬁizovatelem, ‰kolská zaﬁízení kontroluje, neboÈ hospodaﬁí s majetkem
obce. Financování ‰kolsk˘ch zaﬁízení je vícezdrojové. Kromû pﬁím˘ch finanãních injekcí od obce
Kﬁivoklát (vût‰í opravy a vybavení), na provoz pﬁispívají okolní obce. S obûma ﬁeditelkami se mi spolupracuje velmi dobﬁe a mám velkou radost z toho, Ïe dûtí v Kﬁivoklátské ‰kole stále pﬁib˘vá. V leto‰ním roce máme 163 dûtí a první tﬁída
bude opût samostatná pro 10 prvÀáãkÛ.

úkolem by i nadále mûlo b˘t vyﬁe‰ení odkanalizování celé obce
a zaji‰tûní dostatku kvalitní pitné
vody. Podle ohlasÛ vím, Ïe to lidi nejvíce trápí. Jsou to i pﬁedpoklady dal‰ího rozvoje obce i sluÏeb a v 21. století by to mûlo b˘t
samozﬁejmostí. To nevyluãuje
soubûÏnû provádût i jiné, men‰í
akce a bûÏnou údrÏbu obce.

NEZÁVISLÍ – sdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ
(1. Mgr. Milan Naì, 2. Mgr. Jitka
Rajni‰ová, 3. Karel Breník ml., 4.
Milan Hauner, 5. Petr Spurn˘, 6.
Ludmila Fuksová, 7. Libu‰e Vokounová, 8. JUDr. TaÈána DráÏníková, 9. MUDr. Lenka Charvátová)

6. Práci pro obec vykonávám jiÏ
dvû volební období, tedy osm let.
Rozhodnutí kandidovat je vÏdy urãit˘m zpÛsobem „nesení kÛÏe na
trh“. Práci pro obec vnímám jako
sluÏbu obãanÛm a stejn˘m zpÛsobem jsem se snaÏila i personálnû
a odbornû vybudovat obecní úﬁad.
Pokud to obãané vnímají stejnû
a rozhodnou tak ve volbách, budu
pro obec ráda jako starostka pracovat dál. Na druhou stranu, stejnû tak
ráda budu obci pomáhat i jako ãlen
zastupitelstva a pﬁípadnému starostovi ráda pﬁedám ve‰keré kontakty
a vûdomosti, které jsem za ta léta
nasbírala.
Pro obãany Kﬁivoklátu II
(1. Ing. Jan Jungmann, 2. Vûra Svobodová, 3. TaÈána Friebertová,
4. Petr Mare‰, 5. Hana Gorãíková,
6. Josef Skleniãka, 7. Ing. Pavel Weigl, CSc.)

Mgr. Milan Naì

1. Ano. Jsme malá obec a daÀová
v˘tûÏnost je u nás nízká, proto se
musí vût‰í akce provádût za pomoci úvûru a grantu. Pﬁed 4 lety byla
obec velmi nepﬁíjemnû zadluÏena,
podaﬁilo se dluhy poplatit a v souãasné dobû je na tom obec finanãnû
velmi dobﬁe.
2. Ano, domníváme se, Ïe jsou ﬁízena dobﬁe. Dûti se v zaﬁízeních cítí dobﬁe, a to je hlavní poslání. Nedomníváme se, Ïe je nutné provádût
personální ãi jiné zmûny. AÏ si ‰ir‰í okolí uvûdomí, Ïe je lep‰í mít jednu dobﬁe vybavenou a zavedenou
Z·, tak bude i lépe, ale to je bûh na
dlouhou traÈ.
3. Ano, máme u nás stavební a sociální odbory, které ﬁe‰í své specifické okruhy problémÛ.

Ing. Jan Jugmann

1. Znám finanãní situaci obce
a mohu ﬁíci, Ïe je velmi dobrá (samozﬁejmû s ohledem na pﬁíjmy do
obecní pokladny).

4. Pﬁi pohledu zvenku se nikterak
práce ZO v obci neprojevuje. Za
uplynulé období ZO bojovalo s dluhy a teprve pﬁí‰tí 4 roky mají nést
ovoce práce, která nebyla vidût napﬁ. prodej problematické b˘valé
druÏiny u OU, vylep‰ení veﬁej.
osvûtlení, zahájení práce na UP
a projektové pﬁípravy na ostatní akce.
Zlep‰it se musí pruÏnost, teì se
schází jednou za mûsíc, bude-li to
nutné, tak dvakrát nebo kaÏd˘ t˘den, aby se vûci hnuly kupﬁedu.
Bylo by nanejv˘‰ potﬁebné, kdyby se zaãali obãané zajímat o práci
ZO, o svou obec a pravidelnû docházeli na zasedání. Nevím v‰ak, jak
toho docílit.
MoÏná více vyuÏívat místní rozhlas a noviny, kde je nutno informovat o vûcech, které se konat budou.
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2. V souãasnosti neplánujeme
Ïádné zmûny ve ‰kolsk˘ch zaﬁízeních. Prioritou je pﬁedev‰ím udrÏení existence základní a mateﬁské
‰koly na Kﬁivoklátû. ·koly se zde
pot˘kají s nedostatkem ÏákÛ a tím
i s problémy financování. Prostﬁedky ‰koly získávají ze státního rozpoãtu (na mzdy a pomÛcky) a dále
jsou financovány z rozpoãtu obcí
(finance na provoz). S tím nic nenadûláme a s tûmito v˘daji musíme
poãítat.

3. Obecní úﬁad Kﬁivoklát je dle zákona 314/2002 Sb. povûﬁen˘m
obecním úﬁadem, tzn. Ïe plní nûkteré úkoly státní správy, u nichÏ byla pﬁenesena pÛsobnost na obec. Na
to dostává pﬁíspûvek za státního rozpoãtu. Na Kﬁivoklátû je to stavební
úﬁad a odbor sociálních vûcí, dﬁíve
zde byl i Ïivnostensk˘ odbor. Tato
otázka a i dvû pﬁedchozí pﬁipomínají ‰kolní test znalostí ze ZSV, a není zcela jasn˘ jejich v˘znam. âelní
kandidáti z ostatních kandidátních
listin jsou vesmûs souãasn˘mi zastupiteli, a lze pﬁedpokládat, Ïe mají povûdomost o rozpoãtu obce, financování ‰kol a umûjí vyjmenovat
odbory na úﬁadû.
4. Za prvé: Nedostateãná infor-

5. Prioritou ãíslo jedna je kanalizace a vodovod, na tom se urãitû
shodneme i s ostatními. Ov‰em ﬁe‰ení vodovodu, jak je koncipováno
dnes, je záleÏitostí pﬁesahující rámec obce, a je závislé na celém regionálním ﬁe‰ení a nedá se zvládnout bez znaãn˘ch dotací a spoleãné vÛle v‰ech obcí a pﬁíslu‰n˘ch orgánÛ státní správy. Rádi bychom
provûﬁili i moÏnosti lokálního ﬁe‰ení, vãetnû tûch, o kter˘ch se jednalo jiÏ v minulosti a byly odloÏeny.
Dal‰í prioritou je úprava obce –
park, cesty, chodníky, pﬁípadnû dûtské hﬁi‰tû. Pﬁítomnost hradu Kﬁivoklát je nespornou v˘hodou pﬁi získání dotací EU, tﬁeba z Fondu na obnovu pﬁístupov˘ch cest k památkám. Prospû‰né by bylo ãlenství ve
SdruÏení historick˘ch sídel âech,
Moravy a Slezska, coÏ by otevﬁelo
dal‰í moÏnosti.
Pokud se obci podaﬁí získat do
vlastnictví pozemky urãené územním plánem k zástavbû, preferovat
trvale Ïijící obãany na Kﬁivoklátû,
kteﬁí tím hodlají ﬁe‰it svou bytovou
situaci. A to i za cenu niÏ‰ích pﬁíjmÛ z prodeje (samozﬁejmû za jasnû
stanoven˘ch pravidel). Je to investice do budoucna.
6. Ano. Poﬁadí na na‰í kandidátce je známo, ale na osobû budoucího starosty se musí shodnout nové
zastupitelstvo. Nechceme tedy konkrétní osobu pﬁedjímat.
Pro obãany Kﬁivoklátu I
(1. Ing. Pavla HÛlová, 2. Ale‰ Pavlík, 3. Ludûk Frencl, 4. Radislav Ho-

3. Lidé si na na‰em obecním úﬁadû mohou poÏádat o nûkolik druhÛ
sociálních dávek, vyﬁídit stavební
povolení i ohlá‰ení stavby nebo
studny, poÏádat o nov˘ OP, opisy
oddacích listÛ, pﬁihlásit se k trvalému pobytu. ¤e‰íme Ïádosti o pokácení stromÛ, stanovujeme poplatky
za zneãi‰tûní ovzdu‰í, projednáváme pﬁestupky, zaji‰Èujeme prÛbûh
voleb, povolujeme pﬁekopy a uzavírky komunikací. Provádíme ovûﬁování a jiné.

4. Rozhodování zastupitelstva
jsem sledovala zblízka, neboÈ mi po
projednání ukládalo úkoly, které
z rozhodování vze‰ly. âlenové zastupitelstva docházeli na jednání
pravidelnû, pﬁi rozhodování se snaÏili zhodnotit v‰echny dostupné
podklady s ohledem na finanãní
moÏnosti obce. Nezaznamenala
jsem, Ïe by docházelo byÈ v náznaku ke snaze rozhodování ovlivnit
nûjak˘mi osobními zájmy (Ïádn˘ ze
zastupitelÛ v obci nepodniká, ani nevlastní napﬁíklad vût‰í pozemky).
V nûkter˘ch obcích se zastupitelstvo schází pouze ãtyﬁikrát do roka,
kﬁivoklátské zastupitelstvo jednalo
v mûsíãních, podle potﬁeby i krat‰ích intervalech. Na kaÏdé práci se
dá vÏdy nûco zlep‰ovat, nûco zásadního konkrétního mû v‰ak nenapadá.
5. Domnívám se, Ïe nejvût‰ím

2. Organizace a financování základní a mateﬁské ‰koly je na bedrech obce. Souãasnému vedení
a personálnímu obsazení obou zaﬁízení nelze vytknout Ïádnou chybu,
proto je zbyteãné hovoﬁit o nûjak˘ch
zmûnách.

3. Ano, znám a myslím si, Ïe odpovûdní pracovníci na OÚ plní svoje úkoly na poli v˘konu státní správy velmi dobﬁe.
4. Podle mého názoru pracovalo
zastupitelstvo dobﬁe (i kdyÏ na práci kaÏdého kolektivu se najdou nûjaké nedostatky). Co zlep‰it nebo
zmûnit? Zrovna mû nic nenapadá…

5. Kdyby nebyla obec limitována
pﬁíjmy a tím i v˘‰í finanãních prostﬁedkÛ, které by mohla investovat
do zlep‰ení vybavenosti a Ïivotního
prostﬁedí, vyjmenoval bych akcí na
celou stránku. BohuÏel, reálná situace je jiná. Jak˘m akcím tedy dát
prioritu: v˘stavba nového kiosku se
sociálním zaﬁízením na parkovi‰ti
u hradu, vsypová louãka na hﬁbitovû, úprava parku pod samoobsluhou
na Amalínû, nutná údrÏba místních
komunikací. Drobnûj‰ích akcí bych
jmenoval je‰tû více. Pokud by obec
vyhrála ve Sportce nebo v loterii nûkolik set tisíc pﬁes 100milionov˘
jackpot, urãitû by investovala do vybudování vodovodu z Klíãavy a kanalizace v celé obci.
6. Zcela urãitû.

5. Otvírá se moÏnost (zatím není
známo, za jak˘ch podmínek) vyuÏívat fondy EU do roku 2013. Znamená to, b˘t pﬁipraven projekãnû.
Na‰í prioritu vidíme v:
- odkanalizování obce,
- vodovod, aÈ vlastní, nebo spoleãn˘ s ostatními obcemi,
- rekonstrukce pû‰in, chodníkÛ
a silnic v obci,
- úprava zelenû a celkové zkrá‰lení obce vãetnû hﬁbitova.
6. Ano.

(Poznámka redakce KN: odpovûdi jednotliv˘ch seskupení jsou
zveﬁejnûny v poﬁadí, v jakém byly jejich kandidátní listiny zaregistrovány u registraãního úﬁadu)
Ve spolupráci s lídry jednotliv˘ch
volebních sdruÏení pﬁipravil Tomá‰ Bednaﬁík
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DO SLUNÍâKA NEBO DO KERAMICKÉ DÍLNY?
K¤IVOKLÁT (tf). Vût‰ina z vás
jistû zaznamenala zmûnu v sídle dárkové prodejny Sluníãko a vznik keramické dílny u nás na Kﬁivoklátû.
Nasbírali jsme pro vás nûkolik in-

Hana Z˘ková ve svém kvûtinovém království.

formací pﬁímo od majitelÛ tûchto
subjektÛ. Dárkovou prodejnu a kvûtináﬁství Sluníãko najdete na rohu
Lánské ulice. Novinkou je roz‰íﬁení provozovny o úsek obãerstvení,

Foto Milan Bednaﬁík

K L U B M A M I N E K Î E LV I â K A
ZÍSKAL TERAPEUTICK¯ BAZÉN
Tak jako v loÀském roce, i letos
se bude klub maminek Îelviãka
scházet v Mateﬁské ‰kole Kﬁivoklát,
kaÏd˘ ãtvrtek od 9.00 do 11.00 hodin. První setkání se uskuteãní
5.ﬁíjna. Novinkou je úÏasn˘ terapeutick˘ bazén s kuliãkami, kter˘
jsme koncem ãervna získali darem
od rakovnického Ráãka. Nádavkem
jsme dostali i paraván s tématem cirkusu a lví tlamou na prohazování
míãkÛ. Chtûla bych touto cestou
moc podûkovat paní ﬁeditelce Ilonû
Hru‰kové a v‰em z Domova Ráãek.
Dar byl pro nás mal˘m zázrakem,
vÏdyÈ nov˘ bazén by stál více neÏ
20 tis.Kã. Vûﬁím, Ïe pﬁinese radost
nejen dûtem ze Îelviãky, ale i z mateﬁské ‰koly.
Ve spolupráci s M· se letos v Îelviãce zamûﬁíme na ãinnost dûtí, a to
jak na volnou hru (ve venkovním i
vnitﬁním prostoru ‰kolky), tak tvoﬁivou – malování prstov˘mi barvami, modelování, lepení, vytrhávání
papíru, atd. Pravidelnû jednou za
mûsíc se mohou dûti tû‰it na divadlo ãi promítání pohádek na diapozitivech. V ﬁíjnu se mÛÏete pﬁihlásit
do hudebnû pohybového krouÏku
pro nejmen‰í, kter˘ povede Dá‰a
Pavlíãková. Pro maminky pﬁipravujeme také rÛzné tvÛrãí aktivity (ko‰íãky z pﬁírodního l˘ka, triãka zdobené sypanou batikou) a zajímavé
pﬁedná‰ky (o aromaterapii, s Lenkou Dolej‰ovou o pedikúﬁe, s Hankou Cyrusovou o první pomoci).
VyuÏijeme nabízen˘ch programÛ
informaãních a vzdûlávacích center
na Kﬁivoklátû. NaváÏeme na loÀskou úspû‰nou v˘pravu po Brdatce
do Zbeãna a podnikneme dal‰í spoleãné v˘lety do okolí. V klubu si bude moÏno opût prohlédnout, popﬁ.
zapÛjãit odbornou pedagogickou literaturu, ãasopisy Dûti a my, Rodina a ‰kola. V mateﬁské ‰kole vám
mÛÏeme nabídnout pﬁíjemné a podnûtné prostﬁedí, které je speciálnû
vybaveno pro malé dûti – bohat˘ v˘bûr hraãek, venkovní zahrada s prolézaãkami a klouzaãkou. Od ﬁíjna si
budete moci pﬁeãíst program Îelviãky na webov˘ch stránkách o.s.

Dûti Kﬁivoklátska (www.krivoklat.net/detikrivoklatska).
Klub maminek Îelviãka neslouÏí
jen k hraní rodiãÛ s dûtmi, ale mÛÏete zde navázat nová pﬁátelství, naãerpat zajímavé nápady, rozvíjet
vlastní kreativitu. Pﬁijìte si „zaﬁádit“ ãi „zarelaxovat“ do terapeutického bazénku. Stojí to za to. Tû‰íme se na vás!
Jana Rajská, klub Îelviãka
tel. 723 840 765

které bude provozováno v témÏe objektu. Podle sdûlení majitelky, paní
Hany Z˘kové, je otevﬁeno dennû,
dopoledne i odpoledne, od listopadu bude otevírací doba sjednocena
a to od 13.00 do 22.00 hod. V‰em
zákazníkÛm paní Z˘ková doporuãuje, aby v zimních mûsících objednávali ﬁezané kvûtiny alespoÀ
dva dny dopﬁedu. Úsek obãerstvení
nabízí toãen˘ Gambrinus, bohat˘
sortiment nealkoholick˘ch a alkoholick˘ch nápojÛ, kávy, studenou
kuchyni a drobn˘ prodej cukrovinek. Od ﬁíjna se poãítá s roz‰íﬁením
nabídky o minutková jídla.
V Hradní ulici, namísto Sluníãka,vznikla keramická dílna. Zavolali jsme majitelce dílny paní Ivanû
PraÏákové, která KN sdûlila nûkteré podrobnosti. Jejím zámûrem je
celoroãní provoz tohoto zaﬁízení,
kde budou poﬁádány kurzy pro dûti i dospûlé a víkendové semináﬁe.
Paní PraÏáková preferuje pﬁi této
zajímavé ãinnosti hlavnû oddych a
relaxaci. Cílem není jen finální v˘robek, ale pﬁedev‰ím moÏnost aktivnû odpoãívat, pohodová atmosféra, zaÏití pocitu práce s hlínou a
osvojení základní techniky a techniky toãení kruhem. KaÏd˘ úãastník si mÛÏe vybrat zpÛsob práce,
kter˘ je mu nejbliÏ‰í a vyhovuje mu.
Tudy se bude ubírat pﬁedávání zku‰eností a dovedností.
Tolik nûkteré malé zmûny u nás
na Kﬁivoklátû, dluÏno dodat, Ïe pﬁíjemné a urãitû inspirující pro vyuÏívání na‰eho volného ãasu. To uÏ
ale kaÏd˘ podle svého gusta: na pivo nebo do dílny.
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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 30. SRPNA 2006

Zasedání zastupitelstva obce se
konalo ve stﬁedu dne 30. 8. 2006 od
16 hodin na OÚ Kﬁivoklát. Pﬁítomni byli v‰ichni ãlenové zastupitelstva, tajemník obce, za veﬁejnost zasedání nav‰tívil pan V. Friebert. Zastupitelstvo projednalo mimo jiné
tyto záleÏitosti:

Prodejní stánek s WC
na parkovi‰ti
Starostka podala zastupitelstvu
informaci o tﬁech do‰l˘ch nabídkách
na provedení stavby, jejich otevﬁení v komisi a pﬁípravû podkladÛ, které obdrÏeli v‰ichni zastupitelé. V˘klad k vyhodnocení pﬁednesl Ing.
Jungmann a Ing. HÛlová. Zastupitelstvo projednalo nabídky a rozhodlo,
ze zakázka bude zadána firmû ISP
s.r.o. Rakovník za cenu díla uvedenou v nabídce (3.569.813 Kã). ZO
povûﬁilo starostku obce jednáním
o smlouvû o dílo. V souvislosti s realizací této stavby ZO projednalo
nabídku poptaného Ing. Endy‰e na
provádûní stavebního dozoru na
stavbû za 40 tis Kã. ZO nabídku
schválilo a povûﬁilo starostku podpisem mandátní smlouvy.
Územní plán – petice obãanÛ
Zastupitelstvo obce Kﬁivoklát projednalo petici obãanÛ zastupovan˘ch
panem Liborem Luká‰em v souladu
se zákonem o právu petiãním a sou-

ãasnû posoudilo petici jako celek ivjejích jednotlivostech. Petice má název:
Petice ve vûci „Zastavení dal‰ího projednávání, tvoﬁení a schvalování konceptu územního plánu obce Kﬁivoklát
a dal‰ích dokumentÛ s tímto souvisejících“. K petici zastupitelstvo konstatovalo, Ïe nesouhlasí s uveden˘mi

dÛvody k zastavení prací na konceptu územního plánu a projednalo text
odpovûdi. Argumenty, které jsou vpetici zmínûny jsou zcela nepravdivé
azávûry znich uãinûné nesprávné. Petice navíc nesmí vyz˘vat k poru‰ování ústavy ãi zákonÛ. Zastupitelstvo petici zamítlo jako nedÛvodnou a povûﬁilo vypracováním odpovûdi starostku. Cel˘ text petice i odpovûì na ni je
k nahlédnutí na OÚ. Zastupitelstvo
bylo v této souvislosti informováno
o dal‰ím postupu pﬁi zpracování
územního plánu obce apovûﬁilo P. Frieberta zpracováním souborného stanoviska.
Podpora sportovcÛm
Zastupitelstvo projednalo dvû Ïádosti o pﬁíspûvek na konání sportovních akcí v na‰í obci. Rozhodlo
se podpoﬁit 5. roãník turnaje v odbíjené seniorÛ nad 45 let, zakoupením dárkového ko‰e v cenû 500 Kã,
jako jednu z cen pro vítûze. Malá
Kﬁivoklátská bude podpoﬁena rovnûÏ formou nákupu cen za 2000 Kã.
Pap

POZVÁNKA

Maminky z klubu Îelviãka pﬁi náv‰tûvû Hamousova statku ve Zbeãnû.

Foto archiv

28. záﬁí probûhnou U Koleãka hned dvû akce najednou. Jedná se o Sokolsk˘ turnaj v tenisu a Nohejbalov˘ turnaj trojic
Open. Informace na stránkách http://home.tiscali.cz/koleckokrivoklat.

VETERÁNSK¯ POHÁR PUTUJE NA BEROUNSKO
K¤IVOKLÁT – Letní volejbalovou sezonu v kﬁivoklátském sportovním areálu Koleãko jiÏ pût let
konãí Turnaj veteránÛ, kter˘ se hraje jako Memoriál Oldﬁicha ·torka.
Kﬁivoklát‰tí si tak pﬁipomínají slavná padesátá a ‰edesátá léta minulého století, kdy zde místní Sokol hrál
nejvy‰‰í ãeskou volejbalovou soutûÏ a nûkolikrát zde hostil i zahraniãní t˘my. Právû nûkteﬁí z místních
hráãÛ, kteﬁí tehdy bojovali na antuce Koleãka proti reprezentaci âíny,
Francie nebo S˘rie, se také objevilo mezi hosty turnaje.
Pozvání poﬁadatelÛ pﬁijalo celkem ‰est druÏstev, pÛvodnû pﬁihlá‰en˘ celek Matfysu nedorazil. Kro-

TJ ROZTOKY Vás zve do tûlocviãny Z· K¤IVOKLÁT
Zdravotní cviãení
zaãíná od úter˘ 12.záﬁí, cviãíme v úter˘ i ve ãtvrtek od 18.45 hodin.
Cviãení vede Dá‰a Procházková.
Cviãení dûtí zahajuje v úter˘ 26. záﬁí. Ve spolupráci se Z· Kﬁivoklát
budou cviãit pﬁed‰koláci a nejmlad‰í ‰koláci od 15.30 hodin.
Batolata zaãnou svoje hrátky v 16.15 hodin. Cviãení rodiãÛ a dûtí
je urãeno pro páry (rodiã a dítû od dvou let) a zaãíná v 16.45 hodin.
Za pûkného poãasí cviãíme na ‰kolním hﬁi‰ti.
Cviãení vede Jitka Hu‰ková.
Îaãky s Gábinou Tureãkovou zahajují
ve ãtvrtek 5. ﬁíjna v 16.00 hodin.
Na cviãení se mÛÏete pﬁijít nezávaznû podívat
kdykoli v prÛbûhu ‰kolního roku.

mû dvou domácích celkÛ Hotel S˘kora a Sokol Kﬁivoklát se poﬁadatelÛm z MO âSSD Roztoky - Kﬁivoklát a TJ Sokol Kﬁivoklát prezentovali hráãi Vr‰ka S˘koﬁice, rakovnicko-kﬁivoklát‰tí Dûdkové, Sokol
Tetín a loÀsk˘ obhájce, letos ale se
zkrácen˘m názvem, Velká Buková.
T˘my byly rozdûleny do dvou základních skupin a podle poﬁadí se
pak utkaly o koneãné poﬁadí na dva
vítûzné sety do pûtadvaceti bodÛ.
O koneãné páté místo si zahráli
Dûdkové a Hotel S˘kora. Po setech
25:15 a 25:21 ãern˘ Petr turnaje zÛstal v rukou kﬁivoklátsk˘ch hoteliérÛ. O bronzov˘ stupínek si vzájemnû zahráli oba druzí ze skupin – Sokol Kﬁivoklát a Vr‰ka S˘koﬁice. Oba
celky se vzájemnû dobﬁe znají a tomu odpovídalo i nasazení napínavého duelu, ve kterém více ‰tûstí
pﬁálo domácím. Ti po setech 25:23,
21:25 a 25:14 zvítûzili celkovû 2:1.
Na centrálním kurtu v‰ak souãasnû probíhalo finále, do kterého se
nominovaly Velká Buková a Tetín.
Také zde nebyla nouze o napûtí a
bylo vidût, Ïe o zlato bojují opravdu ti nejlep‰í. Tetín vyhrál první set
22:25, ale po zmûnû stran stejn˘m
pomûrem podlehl. Ke slovu tedy
pﬁi‰el tﬁetí set, kter˘ pﬁinesl patrnû
nejvût‰í pﬁekvapení dne. Tetín mimoﬁádn˘m soustﬁedûním a poctivou
prací v poli doslova pﬁeválcoval

soupeﬁe 25:13 a naprosto zaslouÏenû se stal leto‰ním vítûzem. Putovní pohár z dílny niÏborsk˘ch skláﬁÛ
tedy poprvé putuje mimo rakovnick˘ region, do Tetína.
„Musím podûkovat v‰em hráãÛm i hráãkám za pûkn˘ sportovní záÏitek, kter˘m poctili nejen
skvûlého kamaráda a sportovce
Oldﬁicha ·torka, ale vzdali ãest
v‰em tûm, kdo pﬁed padesáti lety

proslavili kﬁivoklátsk˘ volejbal.
Dûkuji i v‰em, kdo turnaj podpoﬁili sponzorsky, a nezb˘vá mi, neÏ
si pﬁát, aby za rok mûl turnaj stejnou skvûlou atmosféru jako
dnes,“ ﬁekl po vyhlá‰ení vítûzÛ Jiﬁí
Urban z poﬁadatelské MO âSSD
Roztoky – Kﬁivoklát.
Poﬁadí: 1. Sokol Tetín, 2. Velká Buková, 3. Sokol Kﬁivoklát, 4. Vr‰ka S˘koﬁice, 5. Dûdkové, 6. Hotel S˘kora.

Na druÏstvo Hotelu S˘kora tentokrát zbyl aÏ chvost poﬁadí. Cenou útûchy jim byl model kadibudky z dílny Václava ·tamfera, kter˘ od poﬁadatelÛ pﬁevzal Josef Jelínek.
Foto Tomá‰ Pavlík
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
POZVÁNKA

NA HRADù JE…
Hrad Kﬁivoklát v záﬁí oddychuje
po hlavní ãásti sezóny – po prázdninov˘ch mûsících. Hork˘ ãervenec
pﬁinesl pokles náv‰tûvnosti, kdy ani
silné zdi hradu neochladily náv‰tûvníky. Naopak veãerní kulturní
programy byly velice pﬁíjemné a naplÀovaly v˘bornou atmosféru dolního, ale i horního nádvoﬁí. Chladn˘ srpen nastartoval to pravé „nav‰tûvování památek“ a pﬁinesl do zdí
prohlídkov˘ch okruhÛ hradu i rekordních 24 tisíc náv‰tûvníkÛ. Po
pﬁipoãtení náv‰tûvníkÛ horkého ãervence pﬁekroãíme ãíslici 42 tisíc.
Jednotlivé poﬁady multiÏánrového
festivalu „Léto na Kﬁivoklátû“ 2006
nav‰tívilo více jak 12 tisíc náv‰tûvníkÛ. Ov‰em mnoho akcí bylo zdarma, a tak statistika neexistuje. Odhadem lze ﬁíci, Ïe prázdninová náv‰tûvnost areálu hradu urãitû pﬁesáhla 60 tisícovou hranici.
Kvalita poﬁadÛ, a to samozﬁejmû
dle kritiky obecenstva ale i novináﬁÛ, byla opût vysoká. Velice pﬁíjemnû pÛsobily Kﬁivoklátské divadelní slavnosti, které sv˘m 2. obnoven˘m roãníkem a kvalitním zpracováním shakespearovské komedie
Zkrocení zlé Ïeny, pﬁilákaly pﬁes tisícovku divákÛ.
Srpnové a jiÏ tradiãní Kﬁivoﬁezání a jeho 11. roãník bylo ve znamení dokonãení kﬁivoklátsk˘ch drakÛ
a opût i nûkter˘ch figur Betléma. Letos je jiÏ i cel˘ soubor ﬁezeb definitivnû instalován v prostorách Václavského purkrabství (dne‰ní s˘pce). Letos zahájené noãní prohlídky
hradu, ukázaly, Ïe zájem náv‰tûvníkÛ o takovouto podívanou je velk˘.

VáÏení obãané Kﬁivoklátu, dovoluji si Vás pozvat na malou slavnost
dne 28. záﬁí 2006, v Den ãeské státnosti u pﬁíleÏitosti vyhlá‰ení Národní
v˘tvarné soutûÏe k obnovû soch pﬁíjezdové cesty k hradu.
SoutûÏ by mûla najít budoucího autora nov˘ch soch umístûn˘ch na
hradbû. K pﬁíjemné atmosféﬁe mÛÏete je‰tû pﬁidat prohlídku hradu, pro
kterou jste získali od správy hradu VOLNÉ VSTUPENKY na pﬁelomu
kvûtna a ãervna. Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu.

Z NEDALEKÉHO
ZBEâNA

S drakem, zhotoven˘m rukama mistrÛ ﬁezbáﬁského umûní bûhem leto‰ního sympozia Kﬁivoﬁezání, se mÛÏete dodnes potû‰it v podloubí Hejtmanského paláce.
Foto Ludûk Frencl

Jak hodnotit prázdninovou sezónu dny strávené doma v na‰í vlasti a navíc v na‰em krásném kraji mohou
b˘t pﬁíjemnou a klidnou dovolenou.
Pro celou obec i region Kﬁivoklátska to znamená velk˘ úspûch, dal‰í
prezentaci a samozﬁejmû i zlep‰ení
kvality Ïivota.
Záﬁí, které sv˘m tepl˘m babím létem láká opût k procházkám a v˘letÛm, pﬁiná‰í 16. záﬁí jiÏ 3. roãník Kﬁivoklátského panování.
¤íjen je jiÏ po jedenácté ve znamení rytíﬁsk˘ch soubojÛ a gotické
hudby, kterou pﬁiná‰ejí na nádvoﬁí
„Merleti“ 14. a 15. ﬁíjna. Náv‰tûvníky po oba dny pﬁiveze parní vlak
s Albatrosem.
Vprosinci ãeká Kﬁivoklát opût ADVENT, tentokráte o sobotách a ne-

Po prázdninách v mûsících záﬁí a ﬁíjnu je hrad otevﬁen veﬁejnosti dennû kromû pondûlí od 9 do 16 (v ﬁíjnu do 15) hodin. Prohlídkové okruhy jsou dva – „Interiéry“ a „Velká vûÏ“. „Pﬁízraky Kﬁivoklátska“, které lze nav‰tívit v podzemí pivovarsk˘ch sklepÛ jsou otevﬁeny ve stejné
otvírací dobû hradu.
Ludûk Frencl, kastelán hradu

dûlích 9. a 10. 12. a 16. a 17. 12. 2006.
Velkou zajímavostí celého podzimu a vût‰iny zimy (i Vánoc) na hradû Kﬁivoklátû bude natáãení nûkolika dílÛ televizních pohádek pro nûmeckou stanici Pro 7, napﬁ. Kocour
v botách, Popelka, Jeníãek a Maﬁenka, atd.
Dolní nádvoﬁí se promûní v pohádkovou vesniãku. Tato zajímavá
kulisa bude dokonãena 23. ﬁíjna a
od tohoto data se zaãíná natáãet 1
mûsíc. Náv‰tûvnick˘ provoz nebude takﬁka omezen. Druh˘ blok natáãení probûhne v lednu a poãátkem
února 2007.
Kontaktní spojení
Telefon: 313558440
Fax: 313559165
e-mail: krivoklat@stc.npu.cz
www.krivoklat.cz
Po‰tovní adresa:
Národní památkov˘ ústav,
správa státního hradu
Kﬁivoklátu
270 23 Kﬁivoklát 47

Na Hamousovû statku ve Zbeãnû,
kter˘ patﬁí pod správu hradu Kﬁivoklátu, probûhlo slavnostní zatopení
v nov˘ch kachlov˘ch kamnech. Plnû funkãní replika 200 let star˘ch
kamen byla postavena ve velké svûtnici. Autorem kachlÛ s kamnáﬁem
je Petr Volf z Nového Stra‰ecí.
„Teplo“ v rychtû umoÏní konat i ﬁemesln˘ Advent ve Zbeãnû, zatím
pracovnû nazvan˘ „Mal˘“. Probûhne bûhem tﬁech adventních víkendÛ
v prosinci. Tû‰me se …

30 DNÒ MINULOSTI
• Na hradû probíhá 11. roãník Kﬁivoﬁezání. Úãastní se ho tﬁi desítky
ﬁezbáﬁÛ. Tématem je kﬁivoklátsk˘
drak, kter˘ je po 3 letech dokonãen.
Hlavním tématem dal‰ího roãníku
budou busty ãesk˘ch panovníkÛ,
kteﬁí pÛsobili i na Kﬁivoklátû.
• 2. obnoven˘ roãník Kﬁivoklátsk˘ch
divadelních slavností pﬁivedl bûhem
t˘dne tisícovku divákÛ vût‰inou na komedii Zkrocení zlé Ïeny.
• Stavební aktivity v areálu hradu neutichají ani bûhem prázdnin.

Dokonãena je vût‰ina páteﬁní kanalizace vãetnû dal‰ích sítí od budovy Hejtmanství do brány. Ke
konci se blíÏí i rekonstrukce schodi‰tû do vûÏe (nad pokladnou). Probíhají téÏ restaurátorské práce na
gotick˘ch sochách v expozici.
• Na historickém filmu o Kﬁivoklátû byl objeven zábûr z kaple, kde je
jasnû patrná vitráÏ svatého Václava a
svat˘ Jiﬁí v presbytáﬁovém oknû, coÏ
vedlo k vytvoﬁení kopií a jejich osazení do restaurovaného okna.

ZAJÍMAVÒSTKY
Dnes o vztahu státu k v˘znamné památce – hradu Kﬁivoklátu. Citováno z PrÛvodce, vydaného Okra‰lovacím a cizineck˘m spolkem v Kﬁivoklátû v r. 1936:
…„ pﬁevzetím hradu vzal na sebe ãsl. stát nemalou povinnost, pokud jde o jeho zachování. Z porozumûní jeho vedoucích ãinitelÛ jest na opravy hradu vydána kaÏdoroãnû znaãná penûÏitá ãástka, a tak památn˘ hrad prohlédá rok od
roku z ‰edi starobylosti veseleji ve své romantické okolí pro potûchu nám i budoucím“…
Co dodat – kéÏ by tato slova byla vysly‰ena u souãasn˘ch vedoucích ãinitelÛ.

ZE SPRÁVY CHKO K¤IVOKLÁTSKO
PROBLÉMY

Kﬁivoklátsko je chránûnou krajinnou oblastí a biosferickou rezervací UNESCO. Krajina tu v mnoha
místech pﬁipomíná spí‰ horské
a podhorské terény. Prudké svahy,
hluboce zaﬁíznutá údolí, úzké a bohatû meandrující ﬁíãní údolí Berounky. Zdej‰í obce jsou malé a vesmûs semknuté kolem vodních tokÛ
a historick˘ch komunikací, jejichÏ
dimenze odpovídají spí‰e 19. století. Silnice I. tﬁídy zde nevedou a silnice II. a III. tﬁídy jsou úzké, plné
prudk˘ch zatáãek, táhl˘ch i prudk˘ch stoupání a klesání(aÏ 18%).
Pﬁesto i zde se rozvíjí doprava, jejíÏ
dopad na Ïivotní prostﬁedí oblasti se
stává neúnosn˘m. Nejhor‰í je nárÛst
frekvence tranzitní kamionové dopravy v posledních letech. Na Kﬁivoklátsku jiÏ dnes vzniká situace,
kdy po silnicích II. a III. tﬁídy jezdí
nejen místní a veﬁejná doprava, zásobování a osobní doprava obyvatel a náv‰tûvníkÛ, ale i relativnû velké mnoÏství tranzitní kamionové
dopravy, zejména na trase mezi jihem a severem, tedy mezi dálnicí
D5 a mûsty Rakovník a Kladno,
resp. opaãnû ze severních oblastí
Stã. kraje na D5, pﬁípadnû i dál na
jih (na Pﬁíbramsko atd.). Dotãené
silniãní úseky nemají parametry pro
dal‰í roz‰íﬁení a úpravu. To se t˘ká
jak volné krajiny, kde tyto silnice
ãasto protínají 1. a 2. zónu CHKO
a ptaãí oblast NATURY 2000, tak
na prÛtazích obcemi, kde v zástavbû nejsou dostateãné odstupy domÛ
od komunikací a prÛjezdy tûÏk˘ch
kamionÛ zpÛsobují statická naru‰ení domÛ, niãí ve vozovkách vedenou kanalizaci apod. TûÏká náklad-
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ní doprava zpÛsobuje niãení silnic,
negativnû ovlivÀuje okolní pﬁírodu
a pﬁedstavuje potenciální nebezpeãí ekologick˘ch havárií, protoÏe
velkou ãást nákladÛ tûchto kamionÛ tvoﬁí chemikálie, dopravované
do Rakony a z Rakony ãi dal‰ích
podnikÛ. Místem hlavních nepﬁízniv˘ch dopadÛ nákladní dopravy na
prostﬁedí je zejména trasa Îebrák –
Kublov – Roztoky – Kﬁivoklát –
Mûsteãko - Rakovník, s alternativní trasou ze Zdic pﬁes Svatou – Karlov do Roztok a pﬁes Velkou Bukovou a V‰etaty na Rakovník, dále trasa Beroun – NiÏbor – Luby – Ploskov – Lány a trasa Beroun – NiÏbor
- Rakovník pﬁes Roztoky a Kﬁivoklát, resp. Velkou Bukovou. Není
vzácností, kdyÏ se v serpentinách
pod Velkou Bukovou nebo v Mûsteãku „za‰prajcuje“ kamion a musí
ho vypro‰Èovat autojeﬁáb. Také
v Prokopávce u Kﬁivoklátu se uÏ nûkolikrát stﬁetl kamion s protijedoucím osobním autem, protoÏe si musel do zatáãky nadjet. TûÏká nákladní doprava vytváﬁí také tlak na
udûlování vládní v˘jimky na chemick˘ posyp bûhem zimního období. PouÏívaná posypová sÛl v‰ak
znaãnû po‰kozuje v okolí „solen˘ch“ tahÛ pﬁírodní prostﬁedí, zejména vodu, lesní porosty a doprovodnou zeleÀ, následnû tedy
i krajinn˘ ráz oblasti. V pﬁípadû
kontaktu komunikace s v˘znamnou lokalitou, napﬁ. v pﬁípadû Nezabudick˘ch skal, âertovy skály ãi
Stﬁíbrného luhu, auta nezﬁídka zabíjí chránûné a ohroÏené Ïivoãichy
a ovlivÀují pﬁirozené ekosystémy.
¤e‰ení tohoto problému povaÏuje-

N A K ¤ I V O K L ÁT S K U

me za velmi nutné zejména pﬁi oãekávaném náporu kamionÛ na regionální silniãní sít po zavedení elektronického m˘tného na silnicích I.
tﬁídy, dálnicích a rychlostních ko-

–
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le ROP), kter˘ by mûl b˘t koncem
ﬁíjna pﬁedloÏen Evropské komisi
a uplatÀován od pﬁí‰tího roku. Jeho
hlavní prioritní osou, soudû podle
plánovaného mnoÏství alokovan˘ch

Silnice lipovou alejí okolo Karlova je nyní hodnû uÏívána ﬁidiãi jako spojka na dálnici D5.

munikacích, kterému se ﬁada dopravcÛ bude chtít vyhnout. Obáváme se, Ïe pﬁesun kamionové dopravy na zdej‰í silnice zpÛsobí velmi
závaÏné ‰kody na pﬁírodû i na nemovitostech, jejichÏ náprava bude
obtíÏná, ne-li nemoÏná. V souãasné
dobû se dokonãuje závûreãná etapa
pﬁípravy regionálního operaãního
programu pro NUTS II (evropská
územní statistická jednotka) Stﬁední âechy na období 2007-2013(dá-

prostﬁedkÛ, je doprava. Pod touto
prioritou je opatﬁení 1.1. Rekonstrukce a modernizace regionálních
silnic. Lze pﬁedpokládat, Ïe na toto
opatﬁení budou vûnovány v˘znamné prostﬁedky a z velké ãásti budou
pouÏity krajem, resp. organizacemi
krajem zﬁizovan˘mi a zaloÏen˘mi.
Je to zcela logické, protoÏe stav regionální silniãní sítû není dobr˘
a bez podpory z ROP se jeho stav
tûÏko mÛÏe zlep‰it. V této souvis-

¤E·ENÍ?

losti pﬁedkládáme krajskému zastupitelstvu námût na projekt, jehoÏ realizace by mûla v˘znamnû pomoci
vyﬁe‰it nûkteré problémy dopravy
v oblasti Kﬁivoklátska. Je postaven
na odvedení tranzitní, zejména tûÏké nákladní dopravy mimo centrální ãást CHKO Kﬁivoklátsko po komunikacích, které budou v rámci
modernizace regionální silniãní sítû uvedeny do takového stavu, aby
umoÏnily kamionov˘ provoz bez
závaÏn˘ch negativních dÛsledkÛ
pro pﬁírodu a Ïivotní prostﬁedí zdej‰ích obãanÛ. Mûlo by se jednat o navrÏení tras, jejich modernizaci s potﬁebn˘m znaãením, zaji‰tûní urãité
trvalé osvûty mezi dopravci a promítnutí do silniãních map, s cílem
pﬁesmûrování kamionové dopravy
na tyto trasy. Pokud by to bylo nezbytné, také vyvinutí krajské legislativní iniciativy na úpravu pﬁedpisÛ, aby byly odstranûny pﬁípadné legislativní pﬁekáÏky realizace tohoto opatﬁení. Vzhledem k tomu, Ïe se
jedná o opatﬁení, kde jsou koneãn˘mi pﬁíjemci kromû kraje i obce, resp.
organizace jimi zﬁizované, vûﬁíme
v podporu a spoluúãast obcí z centrální ãásti CHKO Kﬁivoklátsko,
v jejichÏ zájmu urãitû odklon kamionové dopravy je, neboÈ ‰kody
na soukromém i obecním majetku
jsou evidentní, nemluvû o bezpeãnosti obãanÛ a dal‰ích okolnostech. Doposud v‰ak v ﬁe‰ení této záleÏitosti brání neochota pﬁíslu‰n˘ch
orgánÛ státní správy a policie udûlat potﬁebné kroky.
Ivan Kasalick˘
Správa CHKO Kﬁivoklátsko

KULTURA – ZAJÍMAVOSTI
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LUDMILA ZBO¤ILOVÁ
OSLAVILA ÎIVOTNÍ JUBILEUM
Teì v záﬁí koneãnû probûhnou
oslavy 75 let na‰í ‰koly. A jen o pût
let pozdûji se narodila jedna ze zdej‰ích dlouholet˘ch ãlenek uãitelského sboru, Ludmila Zboﬁilová. A aby
toho nebylo málo, oslavila v mûsíci záﬁí se sv˘m chotûm Karlem dokonce i zlatou svatbu. A aÏ si pﬁeãte ná‰ mûsíãník, asi si to pûknû od-

Kde jinde zastihnout Ludmilu Zboﬁilovou neÏ
na své milované zahrádce.
Foto Milan Bednaﬁík

nesu, protoÏe oslavy v‰eho druhu
nemá ráda. A rozãílit se ona opravdu umí, coÏ by mi jistû potvrdili
v‰ichni její nûkdej‰í Ïáci. Jednou na
konci ‰kolního roku, kdyÏ se odevzdávaly uãebnice, jeden Ïáãek do
pﬁírodopisu k obrázkÛm zvíﬁat vepsal jména uãitelÛ. Kolegynû Lída
byla lvice a musím ﬁíci, Ïe jí to docela lahodilo, jak ji vystihli a na rozdíl od jin˘ch „potrefen˘ch“ se ani
nerozãilovala. Musím pﬁiznat, Ïe
puma, kterou tehdy obdaﬁili mû, se
mi taky líbila. Smûstnat jeden práce pln˘ Ïivot do jednoho novinového ãlánku není jednoduché, ale pokusím se o to. Po vystudování tehdy je‰tû stﬁední Pedagogické ‰koly
pro vzdûlání uãitelÛ národních ‰kol
pÛsobila na Tachovsku na malotﬁídní ‰kole, kde to ve zvichﬁen˘ch
pováleãn˘ch letech nebylo vÛbec

jednoduché. ¤íká, Ïe mûla ve tﬁídû
dûti sedmi národností, a domluvit se
s nimi, pﬁípadnû s jejich rodiãi, nebylo lehké. Do Kﬁivoklátu pﬁi‰la
s manÏelem a s malou dcerkou v roce 1958. Nejprve pÛsobila jen jako
v˘pomocná síla na nûkolik hodin
dennû v druÏinû a na národní ‰kole,
po absolvování dálkového studia
a po narození syna pak pracovala na
pln˘ úvazek aÏ do dÛchodu v roce
1991. Uãila hlavnû své pﬁedmûty, tj.
matematiku, r˘sování a v˘tvarnou
v˘chovu, ale v pﬁípadû potﬁeby i dílny a fyziku. Já jsem ji poznala jako
ãlovûka, kter˘ se umí postavit ke
kaÏdé práci, aÈ vezme do ruky jehlu nebo kladivo. Je‰tû po odchodu
do dÛchodu zastupovala za nepﬁítomné kolegy, vÏdy s pln˘m nasazením, perfektnû pﬁipravená na kter˘koliv pﬁedmût. Nena‰la-li dost názorn˘ch pomÛcek ve ‰kole, nosila si
je z domova. Pﬁed vyuãováním vûnovala svÛj ãas douãování, nelitovala ãasu ani pﬁes poledne a odpoledne. Nûkter˘m slab‰ím povahám
nahánûla obãas hrÛzu, ale mnozí
o ní s odstupem ãasu mluví s uznáním, od ní získané vûdomosti ze základní ‰koly jim umoÏnily s úspûchem sloÏit i maturitní zkou‰ku
z matematiky. Nûkolik let vedla
zpoãátku matematick˘ krouÏek, pak
oddíl Jiskra, spolu s manÏelem Karlem jezdili pravidelnû s atletick˘m
oddílem v létû na tábory, kde pÛsobila nejen jako vedoucí, ale i jako
hospodáﬁka. Spolu také pomáhali
pﬁi organizaãním zaji‰tûní dnes jiÏ
tradiãní „Malé kﬁivoklátské“. A její souãasné aktivity? AÏ pÛjdete ulicí U Koleãka, podívejte se na její
vzornû udrÏovanou zeleninovou zahradu. Maluje nádherné kraslice,
o které je mezi koledníky velká poptávka, ‰ije, plete, háãkuje, maluje,
kde co si umí spravit. A aby úplnû
neztratila kontakt s Ïáky, má stále
dost zájemcÛ o douãování. A ‰kole
do dal‰ích let pﬁeje pr˘ hlavnû
schopné ministry ‰kolství! A já za
celou redakci Kﬁivoklátsk˘ch novin
pﬁeji hodnû zdraví a elánu do dal‰ích let.
–gh–
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OBECNÍ KNIHOVNA
JAROSLAV VÁVRA: POVÍDÁNÍ O RUSKÉ LITERATU¤E V.
Slavnou epochu ruské klasické literatury19. století uzavírají dva velikáni – Lev Tolstoj (1828) a Anton
âechov (1860 – 1904), jejichÏ vliv
na svûtové písemnictví byl obrovsk˘ a stále trvá.
L. Tolstoj Ïil v mládí znaãnû nevázan˘m studentsk˘m Ïivotem. Záhy se v‰ak stal disciplinovan˘m, ctiÏádostiv˘m a stateãn˘m vojákem,
kter˘ pro‰el tvrdou zkou‰kou války
o Kavkaz a tragické Krymské války. Vût‰í ãást Ïivota proÏil ve svém
rodinném sídle Jasné Poljanû, kde
se vûnoval literární tvorbû, pedagogice, mravnímu sebezdokonalování
a upﬁímné, byÈ neúspû‰né snaze ztotoÏnit se s Ïivotem ruského rolníka.
Postupnû si získal svûtovou váÏnost
a autoritu, aãkoli jeho proslulá filozofie neodporování zlu násilím byla ãistou utopií. V‰ichni v˘znamní
lidé, kteﬁí tehdy pﬁijíÏdûli do Ruska,
neopomnûli zavítat do Jasné Poljany, mezi nimi napﬁ. i T.G.Masaryk.
âtenáﬁi, kteﬁí nemají ãas a trpûlivost k ãetbû obsáhlé románové epopeje Vojna a mír, podle mínûní mnoh˘ch nejlep‰ího díla, jaké kdy bylo
napsáno, nebo neménû vynikajícího
rodinného románu Anna Kareninová, pﬁicházejí samozﬁejmû o mnoho, protoÏe tak dokonalé vystiÏení
charakterÛ, prostﬁedí a doby sotva
najdou jinde. Tolstoj v‰ak myslil i na
nû a napsal spoustu skvûl˘ch povídek a novel. Tﬁeba povídka Cholstomûr, v níÏ kÛÀ vypráví druhÛm
ze stáda o svém strastiplném Ïivotû, je originální kritikou lidí, honících se jen za pustou zábavou a mamonem. Krutá, provokující a deprimující je novela Kreutzerova sonáta o manÏelství, naplnûném stﬁídavû
nenávistí
a
vá‰niv˘m,
Ïivoãi‰n˘m sexem a konãící tím,Ïe
muÏ svou Ïenu zabije, kdyÏ ji pﬁistihne pﬁi nevûﬁe. K lep‰ímu pochopení stále trvající kavkazské války
moÏná pﬁispûjí povídka Kavkazsk˘
zajatec a mikroromán HadÏi Murat.
Za pﬁeãtení urãitû stojí i ãetná dal‰í
„krat‰í“ díla – Smrt Ivana Iljiãe, Kozáci, Statkáﬁovo jitro, Sevastopolské povídky nebo Ïivotopisná trilo-

gie Dûtství, chlapectví, jino‰ství. A je‰tû si pﬁipomeÀme, Ïe osobním lékaﬁem Tolstého byl Slovák
Du‰an Makovick˘, jehoÏ
deníky jsou cenn˘m zdrojem poznání posledních
let spisovatelova Ïivota.
A. âechov pr˘ mûl silnou náklonnost k slabému
pohlaví – a byl úspû‰n˘,
aãkoli pÛsobil dojmem
ãlovûka spí‰e tichého, nenápadného, skromného,
aÏ snad nesmûlého a z jeho portrétÛ na nás hledí
tváﬁ seriózního uãence,
profesorsky pﬁísná a trochu sucharská.
Literární dráhu zaãal
âechov nenároãn˘mi humoristick˘mi povídkami,
kter˘ch musel pﬁedev‰ím
psát hodnû, aby si vydûlal
na lékaﬁské studium a je‰tû Ïivil rodinu. Záhy se
v‰ak projevil jeho bystr˘
pozorovací talent, schopnost kritického, satirického pohledu, umûní
vyjádﬁit na minimální plo‰e bohat˘
obsah. âasto si bral na pa‰kál otrockou poníÏenost mal˘ch úﬁedníãkÛ pﬁed pﬁedstaven˘mi. Napﬁíklad
v povídce Úﬁedníkova smrt hrdina
nechtûnû k˘chl do t˘lu vysokého
náãelníka a proÏíval svÛj „zloãin“
stále silnûji, aÏ od toho zemﬁel. Policajt Oãumelov pruÏnû mûní své
chování k nalezenému psovi podle
toho, jak se mûní jeho pﬁedpokládan˘ majitel (povídka Chameleon).
Hlubok˘m dojmem pÛsobí díla,
vûnovaná dûtem. Mal˘ chlapec VáÀa pí‰e ve stejnojmenné povídce dûdovi o svém nesnesitelném Ïivotû
u pána a prosí ho, aby si pro nûj pﬁijel. Na dopis napí‰e adresu Dûdeãkovi na vesnici. Otﬁesn˘ je pﬁíbûh
dûvãátka, které po vyãerpávající dﬁinû musí kolébat panské nemluvnû
a protoÏe je sv˘m pláãem nenechá
spát, v polospánku je zabije (povídka Spát a spát).
Postupnû v âechovovû tvorbû stále více sílí motivy nutnosti zmûnit

dosavadní Ïivot, vymanit se z jeho
nudy, ‰edivosti a planosti. Do popﬁedí vystupují noví hrdinové – snílci, neúnavní hledaãi ideálu v jakémsi novém budoucím Ïivotû, aktivním, ãinorodém, bohatém, krásném. Tyto tendence vrcholí v novelách DÛm s mezaninem, Nevûsta
a zejména v dramatech Tﬁi sestry
a Vi‰Àov˘ sad.
âechov je zakladatelem nového
Ïánru – tzv. lyrického dramatu,
v nûmÏ vnûj‰í dûj ustupuje do pozadí a tûÏi‰tûm se stává psychologie
postav. Jak jsme jiÏ dﬁíve uvedli,
dramata je lep‰í vidût neÏ ãíst. U âechova je to snadné, neboÈ ani dnes
nemizejí jeho hry ze svûtov˘ch i na‰ich scén. A kaÏdá nová inscenace
je v˘zvou pro reÏiséry i herce, protoÏe bohatstvím obsahu nabízejí stále nové moÏnosti v˘kladu.
A ãím se pochlubit na závûr? Vedle jména tohoto svûtového autora
je to i skuteãnost, Ïe první zahraniãní pﬁeklad âechova vy‰el u nás.
V r. 1886 to byla v pﬁekladu V. Mr‰tíka povídka PasaÏér 1. tﬁídy.

SILENTIUM, ADIEU!
ROZTOKY (kn). Dva a pÛl roku rozdával radost nejen na Kﬁivoklátsku vokálnû – instrumentální
soubor Silentium, kter˘ sestavila a vedla soukromá
uãitelka hudby Dagmar
Pavlíãková. Letos na jaﬁe
soubor pﬁeru‰il svoji ãinnost. DÛvod je prost˘ - polovina jeho ãlenÛ odchází
studovat mimo obec. Po
souboru zbyly dvû pûkná
CD – Zpívej s láskou
a Hvûzda nad Betlémem
(druhé natoãilo Silentium
spoleãnû s Kﬁivoklátsk˘mi
hudci a kﬁest bude mít
28. záﬁí). To v‰ak není v‰e.
V pátek 1. záﬁí mûlo komorní premiéru DVD nazvané Silentium, adieu!,
které natoãili Milan a Tomá‰ Bednaﬁíkovi z Fotostudia „B“. „Jedná se o stylizovan˘ hudební dokument, kter˘ byl cel˘ natoãen v interiérech a exteriérech
Státního
hradu
Kﬁivoklát. PouÏita byla

hudba z obou CD. DVD obsahuje
celkem deset nejlep‰ích písní z bûÏného repertoáru Silentia,“ pﬁibliÏu-

je jeho obsah scénárista a reÏisér Tomá‰ Bednaﬁík. „Chtûli jsme tímto
zpÛsobem podûkovat Silentiu za to,
Ïe obohatilo v˘razn˘m
zpÛsobem kulturní Ïivot na Kﬁivoklátsku.
A také zachovat jeho
tvorbu pro pﬁí‰tí generace,“ dodal kameraman Milan Bednaﬁík.
Kuriozitou je, Ïe DVD
je neprodejné. Jeho autoﬁi vûnovali po jednom v˘lisku kaÏdému
ze ãlenÛ Silentia a samozﬁejmû vyrobili i archivní kopii. „AÈ si
DVD ãlenové souboru
klidnû kopírují a darují komu chtûjí, ale nechceme, aby se prodávalo a stalo se obchodním artiklem. Je to totiÏ jakási symbolická
teãka za souborem,
kter˘ jsme mûli moc
rádi,“ vysvûtlil Tomá‰
Bednaﬁík.

âERNÁ KRONIKA
NA LUBECH HO¤ELA MAZDA
S¯KO¤ICE (bed). Dosud neznám˘ pachatel zapálil na Lubech
u S˘koﬁice zaparkovanou Mazdu SE
2200, která nemûla registraãní znaãku. PoÏár zlikvidovali profesionální hasiãi ze Stochova a SDH ze
Zbeãna. Na vozidle, které by mûlo
podle v˘robního ãísla patﬁit 34 letému muÏi z Berounska, vznikla ‰koda 100 tisíc korun. Policisté úmysln˘ poÏár ‰etﬁí jako po‰kozování cizí vûci.

MINA NA LEONT¯Nù
ROZTOKY (bed). ·ok zaÏil tﬁiatﬁicetilet˘ muÏ z Rakovnicka, kter˘ nalezl bûhem práce na okraji lesní silnice Leont˘nka podezﬁel˘
pﬁedmût pﬁipomínající minu. Na
místo byl pﬁivolán pyrotechnik, kter˘ upﬁesnil, Ïe se jedná o nevybuchlou protitankovou cviãnou minu. Tu pak odbornû zajistil a odvezl k likvidaci. Jak vidno, i 60 let po
válce, je moÏné se setkat s funkãní
municí.

KRADE SE I U ROZVùDâÍKA
NEZABUDICE (bed). Nepﬁíjemnou vzpomínku na náv‰tûvu
Kﬁivoklátska bude mít parta vodákÛ z PlzeÀska. Pﬁipluli po ﬁece Berounce aÏ k legendární hospÛdce
U Rozvûdãíka, kam se ode‰li obãerstvit. Loì nechali nezaji‰tûnou
na bﬁehu ﬁeky pod hospodou. KdyÏ
se vrátili a chtûli pokraãovat v plavbû, zjistili, Ïe loì je fuã a s ní i pádlo, barel na vodu a dva stany. Majitelka vûcí tak pﬁi‰la o 25 tisíc korun.

Informaãnû vzdûlávací stﬁedisko Budy, Kﬁivoklátsko o.p.s. ve spolupráci s Nauãn˘m stﬁediskem ekologické v˘chovy Kladno-âabárna pro Vás
pﬁipravilo v˘stavu fotografií „Památné stromy Kladenska a Kﬁivoklátska“, která potrvá do 31. 10. 2006.
Najdete zde lípu malolistou ze Zbeãna, dub letní z lesa nedaleko Nového Domu, buk letní z PoÏárÛ, jírovec maìal z aleje na Ploskovû, javor babyku ze S˘koﬁice, dub zimní u silnice Mûsteãko-Rakovník a dal‰í fotografie památn˘ch stromÛ vãetnû mapky.
Pro ‰koly a zájmové organizace o.p.s. Kﬁivoklátsko opût vydala vzdûlávací programy na ‰kolní rok 2006/2007. Pro M· a 1. stupeÀ Z· mohu doporuãit „Hrátky o lese s Ferdou mravencem a jeho kamarády“ nebo „ Hrajeme si se zvíﬁátky“ o ochranû zvíﬁat. Kromû exkurzí na nauãné stezky a do
pﬁírodních rezervací Kﬁivoklátska pﬁibyly pﬁedná‰ky „Zvíﬁena Kﬁivoklátska“, „Kvûtena Kﬁivoklátska“, „Les a mimolesní zeleÀ“, „Ochrana a pohoda hospodáﬁsk˘ch a volnû Ïijících zvíﬁat“.
Více informací zjistíte na nov˘ch webov˘ch stránkách na adrese www.iskrivoklat.cz. Zde také bude od ﬁíjna v provozu ekologická poradna. Na otázky t˘kající se ekologie a ochrany pﬁírody budou odpovídat pracovníci Správy CHKO Kﬁivoklát. Ekoporadenství v oblasti CHKO Kﬁivoklátsko a webové stránky finanãnû podpoﬁil Stﬁedoãesk˘ kraj z Fondu Ïivotního prostﬁedí.

SPOLEâENSKÁ STRÁNKA – ZAJÍMAVOSTI
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (X)
KAPLIâKY
V „ROKYTANSKÉ“
V ãásti obce Zbeãno, kde se ﬁíkalo v „Rokytanské“ (dnes je spí‰ vÏit
název na Riviéﬁe), stojí poblíÏ cesty
dvû v˘klenkové kapliãky vûnované
památce zavraÏdûného ãeského kníÏete Bﬁetislava II., kter˘ tu byl o vánocích roku 1100 pﬁepaden Vr‰ovcem Lorkem a proboden kopím. Na
místû vraÏedného útoku byla postavena zdûná kapliãka 3,40 m vysoká
na pÛdorysu 0,90 × 1,30 m. Vpﬁedu
i vzadu je pÛlkruhov˘ v˘klenek,
v nûmÏ b˘valy na omítce malované
obrazy hrÛzného v˘jevu. âasem
v‰ak vzaly za své. Smutná událost
má ale je‰tû jednu verzi. Podle ní byl
kníÏe Bﬁetislav zavraÏdûn v lese zvaném Hrozn˘ poblíÏ hradu Jivna,
kdeÏto na místû dne‰ní kapliãky byl
dostiÏen a ubit vrah Lorek.
Ve zbeãenské kronice lze najít
opis z deníku pana âerného ze S˘koﬁice, v nûmÏ je uvedeno, Ïe kapliãka nebyla postavena na pamûÈ
zavraÏdûného kníÏete, ale jakéhosi

koãího, kter˘ zde pﬁevrátil povoz naloÏen˘ kládami a pﬁi tom zahynul.
Pravdû chtûl na poãátku 20. století
pﬁijít na kloub ﬁídící uãitel Karel
Karlach a rozhodl se tehdy jiÏ chátrající kapliãku rozebrat a prohlédnout její základy. Proti tomu se ale
postavila Centrální komise pro
ochranu památek a rozhodla, Ïe kapliãka musí b˘t zachována a opravena. Restaurátor architekt Antonín
Cechner své rozhodnutí zdÛvodnil
zji‰tûním, Ïe spodek kapliãky pochází ze 14. století a její vrchní ãást
ze 16. století. Tím je prokázáno, Ïe
kapliãka nemohla b˘t postavena na
pamûÈ nehody, která se udála nûkdy
v 18. století. Zbeãensk˘ okra‰lovací spolek tedy kapliãku na své náklady opravil a vzal do ochrany. Dotãen˘ uãitel Karlach se v‰ak s rozhodnutím komise nechtûl smíﬁit,
a proto nechal nedaleko pÛvodní kapliãky postavit kapliãku novou, stejn˘ch rozmûrÛ i slohu, které se zaãalo ﬁíkat Vzdorokapliãka. Stalo se
tak v roce 1909 u pﬁíleÏitosti 60. v˘-
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DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ

roãí panování císaﬁe Franti‰ka Josefa I. V˘klenek nové kapliãky byl
opatﬁen obrazem sv. Václava. Ten
je ale dnes uÏ znaãnû po‰kozen˘,
a proto byl pﬁed lety z kapliãky odstranûn a uloÏen do depozitáﬁe.
Text a foto Tomá‰ Bednaﬁík

Byl jeden Ïebrák. KaÏd˘ den chodíval pﬁes les
do nedaleké vesnice a Ïivil se tím, co mu lidé
dali. Jednoho dne zrána, kdyÏ vy‰lo slunce, ‰el
na svoji pravidelnou obchÛzku. Procházel vesnicí kﬁíÏem kráÏem. Mûl ale smÛlu, nikdo mu
nic nedal. Den se pomalu ch˘lil ke konci, kdyÏ
míjel poslední chaloupku. Byl smutn˘ a zklaman˘, byl to pro nûho pern˘ den. Napadla ho
my‰lenka zaklepat na dveﬁe posledního domku.
Dodal si odvahu a zaklepal. Otevﬁely se dveﬁe
a v nich se objevila ruka a vsypala do Ïebrákov˘ch dlaní dvû hrsti r˘Ïe. Îebrák radostí poposkoãil a utíkal domÛ. ·el lesem, procházel planinou. Slunce pomalu zapadalo. V‰iml si v‰ak, Ïe záﬁ zapadajícího slunce
je ãím dál vût‰í. Najednou uvidûl, Ïe z té záﬁe se na planinû objevil zlat˘
vÛz s nûkolika páry bíl˘ch koní. S nad‰ením utíká ke zlatému koãáru. V oknû vozu se odkryla rou‰ka a Ïebrák uvidûl Pána Boha. A neÏ nûco ﬁekl, Pán
BÛh se zeptal Ïebráka: ,,Co mi dá‰?“ Îebrák udivenû sáhl do mo‰ny a dal
Pánu Bohu hrst r˘Ïe. Nato koãár zmizel. Îebrák stál jako opaﬁen˘. Divil
se nad tím, jak je to moÏné, Ïe Pán BÛh Ïebrá. Pak vyrazil k svému domovu a celou cestu nad tím pﬁem˘‰lel. KdyÏ do‰el do své chatrãe, poloÏil bra‰nu na stÛl a chtûl si pﬁipravit veãeﬁi. Udûlal kﬁíÏ, pomodlil se a sáhl do mo‰ny. Byl pﬁekvapen. V mo‰nû na‰el tolik zlata, kolik dal Pánu Bohu r˘Ïe.
Klekl si na zem, po tváﬁi mu stékaly slzy a hlasitû volal: ,,Proã jsem jen Pánu Bohu nedal v‰echno?“
J. P.

SPOLEâENSKÁ KRONIKA

KAPLIâKY
V „ROKYTANSKÉ“

KAPLIâKY
V „ROKYTANSKÉ“

DOBROT Y Z BABIČČINY KUCHAŘKY
aneb Expedice za tajemn˘mi vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní
„Recepty které mám ráda, protoÏe jsou rychlé a chutné“, tak to je
vûta, kterou zaãíná dopis od jedné
vûrné ãtenáﬁky Kﬁivoklátsk˘ch novin. Jsem nyní tak trochu na rozpacích jak zaãít, protoÏe dáma, která
do dne‰ního ãísla pﬁispûla sv˘m receptem, je povûdomûj‰í u mnoh˘ch
z nás v úplnû jiném oboru neÏ kuchaﬁském. Abych vás dlouho nenapínal, prozradím, Ïe pro dne‰ní recept jsem si za‰el do sousedních
Roztok k paní Dá‰e Pavlíãkové. „To
zas bude nûco zdravého,“ neodpustily si nûkteré ãlenky redakãní rady
jízlivou poznámku, kdyÏ se dozvû-

dûly, kam se pro recept chystám. Dá‰a je totiÏ povûstná sv˘m zdrav˘m
pﬁístupem k Ïivotu, jídelníãek nevyjímaje. Pﬁipravila si pro vás v˘born˘ lehk˘ mouãník, kter˘ mnû
moc chutnal, a musím konstatovat,
Ïe tato dáma dovede vládnout dokonale nejen smyãcem houslí ãi dirigentskou taktovkou, ale bezesporu i vaﬁeãkou, popﬁípadû jin˘m kuchyÀsk˘m náãiním. Abych ale dlouho nehovoﬁil, paní Pavlíãková si volbu dne‰ního receptu okomentovala
sama. Její pﬁíspûvek zaãal slovy:
„Mám tﬁi dûti, kter˘m jsem vÏdy
pekla k narozeninám dort. Jen ná‰

7. díl
Viktor, kter˘ je narozen˘ v ãervnu,
nikdy nemûl dort peãen˘, ale tento
tvarohov˘, protoÏe zrovna zrály jahody. Nyní si pûstuji jahody mûsíãní, které plodí i v záﬁí, ale pokud jahody nemáte, nevadí, mÛÏete do dortu vyuÏít jakékoliv ãerstvé ovoce.
Pokud ale nemáte ani toto, pouÏijete klidnû mraÏené nebo kompotované, dort je stejnû dobr˘.“
ÎELATINOV¯ TVAROHOV¯
DORT
2 lÏíce Ïelatiny namoãíme do
sklenky mléka na min. 5 hodin
(osvûdãilo se mi dát ho na noc do
ledniãky).
Dále u‰leháme 1 kostku másla
s 1 sklenkou pískového cukru, 2 lÏíce rumu (mÛÏe b˘t tﬁeba ovocná
tresÈ). Dále pﬁidáme 2 kostky mûkkého polotuãného tvarohu. Dáme
svaﬁit 1 sklenku mléka. Svaﬁené
mléko smícháme s mlékem s nabobtnalou Ïelatinou (jiÏ nevaﬁit) a aÏ
se Ïelatina rozpustí, nalijeme do mísy s u‰lehanou hmotou z tvarohu
a v‰e je‰tû vy‰leháme.
Na dno dortové formy dáme dûtské pi‰koty a na nû nalijeme polovinu hmoty. Poklademe jak˘mkoliv
ovocem (nejchutnûj‰í jsou jahody)
a do druhé poloviny hmoty vmícháme kakao. Potom nalijeme jako druhou vrstvu do formy a opût poklademe ovocem dle fantazie. Dort dáme
ztuhnout do chladniãky a pﬁed podáním jej je‰tû ozdobíme ‰lehaãkou.
Popﬁeji vám tedy dobré mlsání,
vyuÏijte skliznû posledního ãerstvého ovoce k pﬁípravû dne‰ního
receptu a slibuji, Ïe pﬁí‰tû to uÏ bude zase nûco od masa. Dobré chutnání pﬁejí
Dagmar Pavlíãková
a Milan Bednaﬁík

Dana Melichová
Eli‰ka Luká‰ová
Václav Pavlík
Kamil Tschuschner
Helena Bracková
Sta‰a Valentová
MUDr. Josef Poch
Marta âerná
BoÏena Rácová
Irena Z˘ková
Drahomíra ·ulcová
Marie Ma‰ková

17. 8.
22. 8.
31. 8.
11. 8.
20. 8.
20. 8.
9. 8.
6. 8.
29. 8.
20. 8.
30. 8.
13. 8

50 let
60 let
60 let
60 let
65 let
71 let
75 let
79 let
80 let
81 let
81 let
87 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 5
Kﬁivoklát 187
Kﬁivoklát 216
Kﬁivoklát 112
Kﬁivoklát 192
Kﬁivoklát 214
Kﬁivoklát 234
Kﬁivoklát 232
Kﬁivoklát 190
âastonice 7
Kﬁivoklát 165
Kﬁivoklát 238

Blahopﬁejeme

KERAMICKÉ KURZY
pro dûti i dospûlé od 18. záﬁí 2006
v objektu Keramika Sluníãko – Kﬁivoklát, Hradní 1.
Permanentka: dûti: 650 Kã/10 lekcí, dospûlí : 1500 Kã/10 lekcí
Jednotlivé hodiny: dûti – 100 Kã/lekci, dospûlí – 180 Kã/lekci
Pﬁihlá‰ky od 4. 9. – informace paní PraÏáková, tel: 724 008 997.
Rozvrh:
Po a Út:

13.30 – 15.00 hod men‰í dûti
15.30 – 17.00 hod star‰í dûti
18.00 – 20.00 hod dospûlí

So (urãené) – odborné semináﬁe – v˘roba amfor, drátování,
malba na hedvábí, malba akvarelÛ, práce se sklenûn˘mi korálky,
arteterapie, v˘roba panoramatického obrazu pomocí latexu, aj.

FOTOKRONIKA – HISTORIE

STRANA 8
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Bûhem léta se na nádvoﬁí hradu objevilo i toto velkoráÏní dûlo. K radosti hlavnû tûch mal˘ch
a mlad˘ch náv‰tûvníkÛ. Je to krása, Ïe?
Foto Ludûk Frencl

Ve ãtvrtek 27. ãervence nad Kﬁivoklátem zahﬁmûlo. V˘sledkem byly spadlé stromy pod
Eustachem, na Hradní ulici a jeden strom padl také na kﬁivoklátsk˘ hﬁbitov, kde poniãil
nûkolik náhrobkÛ.
Foto Pavel Friebert

Koncert smí‰eného hornického sboru z Kladna pod vedením Dr. Romana Makaria. Sbor zazpíval obecenstvu ve zcela zaplnûném kostele sv. Vavﬁince v Nezabudicích bûhem pouti.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

V sobotu 16. záﬁí pﬁivítaly zdi Kﬁivoklátu vzácnou náv‰tûvu. Do svého programu zaﬁadily prohlídku na‰eho hradu první dámy âR a SR – Livia Klausová a Silvia Ga‰paroviãová. Obsáhlej‰í
reportáÏ z náv‰tûvy pﬁineseme v pﬁí‰tím ãísle.
Foto Milan Bednaﬁík

Pﬁekrásné poãasí pﬁálo v sobotu 16. záﬁí 3. roãníku Kﬁivoklátského panování. PﬁíleÏitost setkání s hejtmanem Petrem Bendlem si nenechal ujít Ïádn˘ ze starostÛ ‰irokého regionu. Tato slavnost si získala za dobu svého konání velkou oblibu.
Foto Milan Bednaﬁík

Je‰tû jednou fotografií se vracíme k slavnostnímu okamÏiku v Hamousovû statku. Ve ãtvrtek
14. záﬁí zde byla uvedena do provozu nová kachlová kamna, která v síni památkového objektu postavil pan Petr Volf, keramik a stavitel kamen z Nového Stra‰ecí. Foto I. Kasalick˘

Kﬁivoklát‰tí hasiãi se starostou Nového Domu V. Tschuschnerem pﬁi v˘jezdu 10. záﬁí u poÏáru dûtského bunkru za b˘val˘m lihovarem.
Foto Pavel Friebert

OSUDY K¤IVOKLÁTSKÉHO PIVOVARU – VI
Nejúplnûj‰ím pramenem k historii pivovarsk˘ch sklepÛ jsou rukopisné poznámky b˘valého kníÏecího stavebního inspektora ing. Jana
Baptisty Urbana, uchované ve Státním oblastním archivu Praha. Ing.
Urban pÛsobil na Kﬁivoklátû v letech
1875 – 1913 a ﬁídil zde ve‰keré stavební práce pﬁi rekonstrukci hradu.
Jeho poznámky sumarizoval v
60. letech 20. století ãlen âSAV
JUDr. Franti‰ek Psota do strojopisu
nazvaném Popis renovace hradu
Kﬁivoklátu a stavební práce na panství Kﬁivoklát.
Podle Ing. J. B. Urbana b˘valy
v dobách poãátkÛ kﬁivoklátského pivovaru (16. a 17. století) sklepy na
mnoha místech hradu. Do dne‰ních
dnÛ se dochovaly sklepy vytesané

Tomá‰ Bednaﬁík

ve skále pod kﬁídlem královnin˘ch
komnat, do nichÏ byl pﬁím˘ vstup
z nûkdej‰í krãmy krále Václava IV.
„Podivno, Ïe o tomto velice památném sklepení není v popisech
hradních nejmen‰í zmínky,“ pí‰e ve
sv˘ch poznámkách J. B. Urban.
„Sklepy jsou pﬁístupny jedinû z pﬁízemní klenuté místnosti nalézající
se vlevo od prÛjezdu z prvního do
druhého nádvoﬁí, do které vedou
dveﬁe pod prampouchem … z této
místnosti sejde se vpravo od vchodu po svahovité rampû ku dveﬁím
chodby v tvrdé bﬁidliãnaté skále …
sklepní tato skr˘‰e zcela ve skále vylámané pouÏívalo se k rÛzn˘m potﬁebám pivovarním. Není zde Ïádn˘ch okenních otvorÛ, jest tedy úplnû tmavá.“

Křivoklátské noviny
list obãanÛ a pﬁátel Kﬁivoklátu
Vydává OÚ Kﬁivoklát • âíslo registrace MK âR E 10831
¤ídí redakãní rada
Adresa redakce: 270 23 Kﬁivoklát 93, e-mail: obec.krivoklat@iol.cz
Sazba a litografie Milan Bednaﬁík • Tisk: RAPORT s.r.o. Rakovník
Vychází mûsíãnû

Od Václava LaÀky z Rakovníka jsme obdrÏeli tyto dvû fotografie. Pokud pﬁem˘‰líte,
kde v Kﬁivoklátû to je foceno, tak odpovûì
je, Ïe nikde. Fotky jsou poﬁízeny v Bielych
Karpatoch na Slovensku a nejedná se o Kﬁivoklát, ale o Krivoklát. Foto Václav LaÀka

vem. Na rozdíl od vlastního pivovaru, kter˘ byl situován do jihozápadní ãásti dolního nádvoﬁí, se sklepy nacházely témûﬁ v celém hradním areálu.

Kﬁivoklát‰tí bednáﬁi na dobové fotografii.
Foto archiv

Teprve s pﬁíchodem Vald‰tejnÛ
(1685) a zejména FürstenberkÛ
(1743) vyrostl v hradním areálu cel˘ systém pivovarsk˘ch sklepÛ. Nûkteré slouÏily jako lednice, jiné
k uskladnûní sudÛ s vyroben˘m pi-

Jan B. Urban se je pokusil ve sv˘ch
poznámkách zmapovat: „Rozsáhl˘ch sklepÛ hradních bylo do roku
1875 pouÏito pﬁedev‰ím k úãelÛm
pivovarním. Pod palácem (zejména
pod b˘valou klenotnicí královskou)
se nacházela prostorná klenutá lednice, do které byl vchod z chodby,
jeÏ vede k parkánu hradnímu z prÛjezdu. Led se pﬁiváÏel skrze hlavní
bránu na první nádvoﬁí, odkud pak
se jelo druh˘m znaãnû úzk˘m prÛjezdem v znaãném stoupání do druhého nádvoﬁí, kdeÏ se kry ledové
shazovaly na hromadu a z této se led
tahal pak pomocí Ïelezn˘ch sekyrek
k otvoru, kter˘ byl pod nynûj‰ím balkonem ve zdivu ponechán a kdeÏ
druhdy b˘valy kamenné schody.
Otvorem tímto shazoval se led dolÛ
a pﬁi tom ne‰etﬁeno ani starobylého
sloupu, na nûmÏ spoãívá galerie druhého patra. Pﬁekotn˘m pﬁívozem ledu na hrub˘ch vozích ãtyﬁspﬁeÏních
bylo valnû po‰kozováno zdivo obou

prÛjezdÛ, rovnûÏ i kamenická práce
prÛjezdov˘ch gotick˘ch obloukÛ
a neménû také spodní ãást loggie.
Mohutn˘mi nárazy tûÏk˘ch nákladÛ
zpÛsobeny byly zvlá‰È váÏné trhliny
na prÛjezdním zdivu prÛjezdu pod
rytíﬁskou síní … Energicky zakroãil
jsem proti tomuto hrubému hubení
památek historick˘ch a poukázav na
nevhodnost umístûní lednice pod palácovou hradní budovou, která stál˘m podmáãováním vodou z roztaveného ledu v základech je znaãnû
ohroÏena, koneãnû docílil jsem toho, Ïe tato lednice byla zru‰ena
a místností sklepních pouÏito ku
skládce piva urãeného k v˘ãepu.“
K uskladnûní pivovarsk˘ch sudÛ
slouÏila v 19. století také velká kﬁivoklátská vûÏ, kdysi hladomorna.
„Pﬁízemní oddûlení vysoké vûÏe
hradní, siln˘mi zdûmi obehnané
a pﬁeklenuté, jsouc úplnû tmavé,
slouÏívalo za nejtuÏ‰í vûzení, do nûhoÏ se trestanci spou‰tûli otvorem
po provaze z první etáÏe. Teprve pozdûji byl do vûÏe z druhého nádvoﬁí probourán otvor dveﬁní, aby se
místnosti této jako skladi‰tû mohlo
pouÏíti k úãelÛm pivovarním.“
(Pokraãování pﬁí‰tû)

