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V K¤IVOKLÁTSKÉ
SOKOLOVNù SE
OPùT TANâÍ

POKRAâOVÁNÍ
MÍSTOPISNÉHO
SERIÁLU,
TENTOKRÁT O
SPORTOVI·TI
U KOLEâKA.

LUBOMÍR
JUNEK OSLAVIL
75. NAROZENINY
A NA K¤IVOKLÁT
STÁLE VZPOMÍNÁ

·KOLKOVÉ
VA¤ENÍ Z OVOCE
A ZELENINY
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âtûte na str. 9

âtûte na str. 7
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BLÍÎÍ SE
NEJKRÁSNùJ·Í
SVÁTKY

NOV¯M STAROSTOU MGR. MILAN NAë, MÍSTOSTAROSTOU PETR T¤ÍSKA ML.

BlíÏí se nejkrásnûj‰í svátky roku
a já se musím pﬁiznat, Ïe jsem letos dárky zaãala shánût na mne
dost pozdû – tedy aÏ v listopadu.
I kdyÏ sloveso shánût není asi ten
prav˘ v˘raz. V dne‰ní dobû uÏ se
vánoãní dárky na‰tûstí neshání, ale
spí‰ vym˘‰lí.
To kdyÏ si vzpomenu na dobu
svého bezstarostného dûtství
a mládí, v minulém století bylo
v‰echno jinak. Bezstarostná doba
to byla jen pro nás – dûti, dospûlí
v té dobû mûli starostí aÏ aÏ. Uvûdomuji si, jak se tenkrát leccos
shánûlo. Od obyãejného toaletního papíru aÏ po nábytek. Dûlaly se
záznamy a poﬁadníky na auta, a jak
se ﬁíká – stálo to (promiÀte mi ten
v˘raz) „za prd“.
O tom, Ïe se nechají sehnat jahody v zimû, jsem v dûtství sl˘chávala. Ale povedlo se to v té dobû
asi jen Maru‰ce z pohádky O dvanácti mûsíãkách. Shánûly se banány, na Vánoce mandle, kakao, takzvanû „pod pultem“ se kupovalo
kde co.
Jsem ráda, Ïe uÏ je jiná doba
a dneska se nechá v‰echno koupit.
Ale snad právû proto, Ïe se nechá
v‰echno koupit a nic se nemusí
shánût - tak se na to v‰echno musí
shánût peníze, a kdyÏ se shání peníze, tak se nûkdy musí shánût práce, a kdyÏ se shání práce, tak to
stojí také „za prd“.
Ale jak uÏ jsem ﬁekla, vánoãní
dárky se vym˘‰lí a i to mÛÏe b˘t nûkdy problém. Já ve vûku své neteﬁe jsem mûla úplnû jiná pﬁání neÏ
ona, Ïákynû druhé tﬁídy. Je to uÏ
relativnû velká sleãna s mobilem
na krku a s panenkami uÏ si dávno
nehraje.
TakÏe mi nezbylo neÏ pﬁem˘‰let
a ﬁádnû jsem se u toho zapotila.
A snad právû proto Vám v‰em pﬁeji, abyste mûli pﬁi nakupování dárkÛ nejen dobré nápady, ale hodnû
fantazie a udûlali s nimi tu patﬁiãnou radost.
–rok–

byl Petr Tﬁíska ml., kter˘ byl následnû v‰emi hlasy do této funkce
zvolen.

V¯SLEDKY
KOMUNÁLNÍCH
VOLEB 2006
Kﬁivoklát obãanÛm (336 platn˘ch hlasÛ)
Jiﬁí ·ilhav˘ (79 hlasÛ), Petr Tﬁíska (116 hlasÛ), Ing. Jan Rajsk˘ (60
hlasÛ), Boleslav ·ilhav˘ (39 hlasÛ),
Ale‰ Laviãka (42 hlasÛ)
Pro obãany Kﬁivoklátu I (657
platn˘ch hlasÛ)
Ing. Pavla HÛlová (185 hlasÛ),
Ale‰ Pavlík (124 hlasÛ), Ludûk
Frencl (82 hlasÛ), Radislav Holeãek
(59 hlasÛ), Milan Tau‰ (62 hlasÛ),
Gudrun Humlová (94 hlasÛ), Anna
Friebertová (38 hlasÛ), Luká‰ Vápeník (13 hlasÛ)

Mgr. Milan Naì (vlevo) pﬁijímá funkci starosty Kﬁivoklátu na ustavující schÛzi zastupitelstva 31. 10. 2006.

K¤IVOKLÁT (bed). Zásadní
zmûny ve vedení obce pﬁinesly leto‰ní komunální volby, které probûhly ve dnech 20. a 21. ﬁíjna 2006.
Z 546 zapsan˘ch voliãÛ se jich do
volební místnosti dostavilo 322,
o jednoho ménû pak vhodilo do volební urny obálku s platn˘mi hlasy.
Úãastí 58,97% se Kﬁivoklát pohyboval mírnû nad celostátním prÛmûrem.
Do obecního zastupitelstva kandidovala ãtyﬁi nezávislá volební
uskupení s celkem 29 kandidáty.
Voliãi jim dali 2.132 platn˘ch hlasÛ. Souhrnn˘ pﬁehled o tom, kolik
jednotliví kandidáti získali hlasÛ,
pﬁiná‰íme na konci tohoto ãlánku.
Z pﬁepoãtÛ hlasÛ pak vze‰lo nové
sedmiãlenné obecní zastupitelstvo,

POZVÁNKA
DO IVS LâR K¤IVOKLÁT
Ve stﬁedu 13. prosince 2006 v 18.00 hodin zveme v‰echny na‰e spoluobãany, kteﬁí se zajímají o kulturní a spoleãenské dûní u nás na Kﬁivoklátû na premiérov˘ podveãer, kde budou promítnuty originální
DVD filmy spolu s besedou. První veãer
uvidíte filmy Advent na Kﬁivoklátû 2005
a Návrat ztracen˘ch soch. Hostem bude
kastelán hradu pan Ludûk Frencl. Poﬁad pﬁipravili Tomá‰ Bednaﬁík a Milan Bednaﬁík,
videosnímky jsou z dílny Fotostudia B.

MOUDRÁ SLOVA
Komukoli prospûti mÛÏe‰, prospívej rád, moÏno-li celému svûtu.
SlouÏiti a prospívati je vlastnost povah vzne‰en˘ch.
(Jan Amos Komensk˘)

které tvoﬁí Ing. Pavla HÛlová (185
hl.), Mgr. Milan Naì (136 hl.),
Ale‰ Pavlík (124 hl.), Petr Tﬁíska
ml. (116 hl.), Ing. Jan Jungmann
(108 hl.), MUDr. Lenka Charvátová (101 hl.) a JUDr. TaÈána
DráÏníková (88 hl.).
O tom, kdo na dal‰í ãtyﬁi roky na‰i obec povede, rozhodlo ustavující
zasedání novû zvoleného zastupitelstva v Kﬁivoklátû, které se uskuteãnilo v restauraci Nad Hradem

Foto Milan Bednaﬁík

v úter˘ 31. ﬁíjna. Uchazeãi o nejvy‰‰í post byli dva: stávající starostka Ing. Pavla HÛlová ze sdruÏení
Pro obãany Kﬁivoklátu I a Mgr. Milan Naì z uskupení Nezávislí –
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ.
Z hlasování vy‰el vítûznû Mgr. Milan Naì, kter˘ byl do funkce nového starosty zvolen ãtyﬁmi hlasy, zatímco pro Ing. Pavlu HÛlovou hlasovali pouze tﬁi zastupitelé. Jedin˘m
kandidátem na post místostarosty

Pro obãany Kﬁivoklátu II (445
platn˘ch hlasÛ)
Ing. Jan Jungmann (108 hlasÛ),
Vûra Svobodová (78 hlasÛ), TaÈána
Friebertová (73 hlasÛ), Petr Mare‰
(80 hlasÛ), Hana Gorãíková (16 hlasÛ), Josef Skleniãka (43 hlasÛ), Ing.
Pavel Weigl, CSc. (47 hlasÛ)
Nezávislí – SdruÏení nezávisl˘ch
kandidátÛ (694 platn˘ch hlasÛ)
Mgr. Milan Naì (136 hlasÛ),
Mgr. Jitka Rajni‰ová (75 hlasÛ),
Karel Breník ml. (83 hlasÛ), Milan
Hauner (55 hlasÛ), Petr Spurn˘ (44
hlasÛ), Ludmila Fuksová (58 hlasÛ), Libu‰e Vokounová (54 hlasÛ),
JUDr. TaÈána DráÏníková (88 hlasÛ), MUDr. Lenka Charvátová
(101 hlasÛ)

MALÁ K¤IVOKLÁTSKÁ PO T¤ICÁTÉ âTVRTÉ
V tradiãním termínu první listopadové soboty probûhl jiÏ 34. roãník lesního bûhu Malá Kﬁivoklátská.
Pﬁedpokládan˘ zimní ráz závodu, z
pohledu pﬁedchozího dne, odradil
urãitû mnohé zájemce o start na na‰em závodû. Nakonec v‰ak bylo poãasí pﬁíznivé, i kdyÏ po ránu trochu
mrazivé. Celkem si cestu do sportovního areálu U Koleãka, kde je
start i cíl závodu, na‰lo 212 závodníkÛ ve v‰ech vûkov˘ch kategoriích.
Nejatraktivnûj‰í podívanou byl hlavní závod na 6000 metrÛ, jehoÏ vítûzem se stal Franti‰ek Zouhar z AC
Praha 1890 v ãase 21:02. Nejrychlej‰í Ïenou byla Petra Havlová v ãase 24:50. Poﬁádající Tûlocviãnou
jednotu Sokol Kﬁivoklát vzornû reprezentoval úãastník v‰ech roãníkÛ
Alan Breník. „Jsem rád, Ïe se v‰e vydaﬁilo, závod se mohl uskuteãnit a s
prÛbûhem jsem spokojen. Chtûl
bych podûkovat v‰em pﬁíznivcÛm,
kteﬁí aÈ jiÏ jakoukoli formou pomohli
uskuteãnit tento závod. Pﬁí‰tí roãník
bude jubilejní 35., zaslouÏil by si trochu vût‰í pﬁípravu, a proto bych rád
k sobû získal spolupracovníky, kteﬁí by pomohli s organizací závodu“,

ﬁekl ﬁeditel závodu Pavel Ka‰par.
Nezb˘vá neÏ s jeho slovy souhlasit
a uÏ teì se tû‰it na dal‰í roãník zá-

vodu, jeÏ má své stálé místo v Lize
stﬁedoãesk˘ch vytrvalcÛ.
Tomá‰ Pavlík

Kﬁivoklátsk˘ rodák Alan Breník se startovním ãíslem 205 bûÏel lesní závod Malá kﬁivoklátská letos uÏ po ãtyﬁiatﬁicáté.
Foto Milan Bednaﬁík
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V S O K O L O V N ù S E O P ù T TA N â Í
JiÏ od 16. záﬁí leto‰ního roku panuje kaÏdou sobotu v kﬁivoklátské
sokolovnû slavnostní nálada, neboÈ
pﬁesnû v tento den zaãaly dal‰í taneãní kurzy. Poﬁádá je opût obãanské sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska. V leto‰ním roce je pﬁihlá‰eno 21 párÛ,
které se uãí tanãit pod vedením manÏelÛ Tenglerov˘ch z Nového Stra‰ecí. V souãasné dobû máme za sebou

uÏ druhou prodlouÏenou, ta byla
11. listopadu a poprvé s Ïivou hudbou. Je‰tû dvû lekce a ãeká nás vûneãek. ProtoÏe jsem se i já stala gardedámou své dcery, dovolte, abych
se s vámi podûlila o pár postﬁehÛ.

To, Ïe první taneãní jsou velk˘m
záÏitkem, to je prostû fakt. Nedbejte otravn˘ch poznámek jejich
úãastníkÛ, zdánlivû laxních a lhostejn˘ch, z nichÏ nûkteré pak potkáváte o pﬁestávkách venku s cigaretkou. Prostû to, Ïe to „mají na
háku“, je opravdu jen zdání. Staãí
se podívat na dvû rozechvûlé ﬁady,
jednu pﬁeváÏnû ãernobílou, druhou

pÛvabnou a v nejrÛznûj‰ích barvách, jak stojí proti sobû a ãekají
na magické „pánové, zadejte se“.
Najednou je v‰echny vidíte úplnû
jin˘ma oãima. Sleãny vídáme nastrojené a nalíãené bûÏnû, to je

pravda, ale v ‰atech a stﬁevíãkách
jsou stejnû najednou nûjak jiné.
A co teprve mladí muÏi, obleky,
mot˘lky a rukaviãky, jen nevûﬁíte
sv˘m oãím, jak moc jim to slu‰í.
Pro mû osobnû bylo zajímavé sledovat, jak rychle se v‰ichni uãí a jak
mají jednotlivé tance v oblibû. Bûhem jednoho veãera byli schopni
vstﬁebat i tﬁi nové tance. Co jsem postﬁehla, jednoznaãnû vede ãaãa, foxtrot, waltz a polka. ZároveÀ mû napadá, Ïe jim drÏím palce, aby v‰echno náleÏitû zúroãili a hlavnû brzy nezapomnûli, protoÏe darmo mluvit,
spoleãensk˘ch akcí, kde vyuÏijete
svoje taneãní schopnosti, pﬁíli‰
mnoho není. Doufám jen, Ïe to s nimi nedopadne jako s vût‰inou z nás,
protoÏe ruku na srdce, kdyÏ my dospûlí jdeme na ples, zvládáme maximálnû polku a valãík, ti zdatnûj‰í
z nás je‰tû waltz, jinak na pomalé
melodie tanãíme „plouÏáky“ a na ty
rychlé se svíjíme v kruhu a snaÏíme
se o nejrÛznûj‰í kreace. Jistû, jsou
mezi námi v˘jimky, tûm se omlouvám, o tûch ﬁeã není. Bylo by opravdu krásné, kdybychom umûli tanãit.
Nevûﬁili byste, jak tﬁeba na znám˘
hit Mama mia od skupiny ABBA
nádhernû pasuje ãaãa. Taneãní
v místní sokolovnû se mi moc líbí,
protoÏe to, Ïe se tady skoro v‰ichni
navzájem znají, vytváﬁí pﬁíjemnû
komorní atmosféru. Vzpomínám
matnû na svoje taneãní, ale opravdu
jen matnû, protoÏe z obrovského sálu, kde nás krouÏil bezpoãet a nikoho jsem neznala, opravdu Ïádné záÏitky nemám. Doprovod mi dûlala

soudruÏka vychovatelka z internátu
a v‰echno bylo tak tro‰ku anonymní a chladné.
A tak sedím na divácké Ïidli jako
pﬁikovaná a bedlivû sleduji, co se
dûje na parketû. Ukládám do pamûti kroky, zasním se a pﬁedstavuji si,
aÏ pÛjdu na ples a vystﬁihnu nûco
podobnû úÏasného. Uji‰Èuji vás, Ïe
uÏ na cestû domÛ zaãínám b˘t realista a vím, Ïe zÛstanu zase u plouÏákÛ.
TáÀa Friebertová

ZAMYKÁNÍ
LESA
Jako kaÏd˘ rok i letos jsme se se‰li 9. listopadu v 16.30 u amalínského rybníka, abychom se spoleãnû s dûtmi z okolí vydali do lesa ,,zamknout les“ na zimu. ProtoÏe se brzy zaãalo ‰eﬁit, postupnû se zaãal
rozsvûcovat jeden lampiónek za
druh˘m. Malé dûti si oblékly ãepiãky zvíﬁátek a za hudebního doprovodu paní Dá‰i Pavlíãkové a zpûvu
dûtí z M· Kﬁivoklát a Sedmikrásek
se vypravily na cestu. Po malém putování po Kﬁivoklátû za‰el prÛvod
do lesa. Na lesní cestiãce bylo vidût
jen spoustu barevn˘ch svût˘lek. Na
hﬁi‰ti v lese se dûti zastavily a spoleãnû zavolaly pana Huberta. Pan
Hubert podûkoval dûtem za to, Ïe se
v lese hezky chovají a v zimû nezapomínají na zvíﬁátka. Spoleãnû s panem Pechou potom ,,zamkl“ les na
zimu a zatroubili do v‰ech ãtyﬁ svûtov˘ch stran na vûdomost, Ïe nastává období klidu a odpoãinku. Po rozlouãení s panem Hubertem se je‰tû
dûti se sv˘mi rodiãi zastavily u
Rumcajse a Manky, kteﬁí pro nû mûli za splnûní úkolÛ drobné sladkosti. Potom uÏ se v‰ichni pomalu rozcházeli domÛ. I kdyÏ je les zamãen˘ a spí, rádi do nûj chodíme na vycházky a aÏ nastane opravdová zi-

TO JSOU MI
POVOLEBNÍ VùCI
Tak máme po volbách. „Královna je mrtva, aÈ Ïije Král“,
kﬁiãeli by poslové z hradních
ochozÛ ve stﬁedovûku. Máme
rok 2006, a tak hrad mlãí. Je to
dnes samá SMS a e-mail, tak
moÏná proto. Nûkdo v˘sledky
voleb pﬁivítal, nûkdo ne, ale tak
to bude asi vÏdy. A protoÏe je
z hradu ticho, zaznûly hlasy
z podhradí. Pr˘ „informaãní
‰um“. Tﬁeba Ïe ta na‰e Pavla je
hodná holka, ale ten Pavel (jako já) na ní mûl ‰patn˘ vliv. Pﬁiznávám se, obãas na mû ‰tûká
i ná‰ pes. A tak slibuji, Ïe uÏ
exstarostku kazit nebudu,
opravdu! Ani úﬁad nebyl u‰etﬁen, a tak jsem mûl b˘t odejit ze
stavebního odboru („stejnû je
nás tam moc“, zaznûlo, ale proã
zase já?). Ale pr˘ to není pravda, tak nechápu, kdo to vymyslel. Drby jsou váÏnû hrozná vûc,
jestli nebyli lep‰í ti poslové na
cimbuﬁí a král. Za leÏ krat‰í
o ruku, jazyk ãi hlavu (podle
králova rozpoloÏení). To musely b˘t objektivní zprávy!
Stﬁídání starostÛ je normální,
aÏ budeme mít Kﬁivoklátské
království, moÏná to bude jinak
a starostenská sesle se bude dûdit. Zatím nám musí staãit volby. A buìme rádi, Ïe u nás není povolební pat jako ve státû.
Sice se ukazuje, Ïe to docela
dobﬁe jde i bez vlády, ale o na‰e vûci kﬁivoklátské se pﬁece
nûkdo starat musí.
Jsou ale vûci, kter˘m nerozumím. Lidé se scházejí, spoleãnû ﬁe‰í spoleãné problémy
a ãlovûk by myslel, Ïe proto budou i na jedné lodi. A ejhle, ona
to není pravda. S nadsázkou
jednomu v údolí je líto, Ïe pﬁi‰el o kolegyni, a jin˘ na kopci
si veﬁejnû mne ruce, jak dostala ta HÛlová na frak. A je‰tû
vãera to bylo i na kopci paní starostko sem, paní starostko tam.
Nevím, jestli exstarostka HÛlová dostala na frak, ale pokud mû
nûkdy pozve na kafe, bude mi
velkou ctí a kdykoliv pﬁijdu rád.
A protoÏe mi pamûÈ slouÏí, na
pozvání od mal˘ch lidí neãekám, stejnû bych ho odmítl.
Pavel Friebert
PS: Hezké Vánoce v‰em.

ma, budeme chodit ke krmelci s dobrotami pro lesní zvíﬁátka.
Jarka Vimrová
Foto Lubo‰ Vokoun

DAGMAR PAVLÍâKOVÁ SE SV¯MI ÎÁKY VÁS
SRDEâNù ZVE NA ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ
• Nedûle 10. 12. v 11.30 hodin na Hamousovû statku ve Zbeãnû scénické pásmo koled „Nesem vám noviny“ (hrají dûti M·, Sedmikrásky, Ïáci, rodiãe).
• Sobota 16. 12. v 11.30 hodin kaple hradu Kﬁivoklátu – sváteãní
hudba v podání Silentia.
• Nedûle 17. 12. v 11.30 hodin na nádvoﬁí hradu Kﬁivoklátu „Nesem vám noviny“.
• Pátek 22. 12. v 9.30 hodin kostel sv. Petra na Kﬁivoklátû - zpívání ‰kol a ‰kolek.
• Sobota 23. 12. v 16.00 hodin u jezu v Roztokách – Plovoucí nadûje.
• Sobota 6. 1. v 17.00 hodin kostel sv.Petra na Kﬁivoklátû - Tﬁíkrálov˘ koncert s charitativní sbírkou.
Pokojné svátky pﬁeje Dagmar Pavlíãková.
PS. Kdo si chce zakoupit CD koled „Hvûzda nad Betlémem“ souborÛ Silentia a Kﬁivoklátsk˘ch hudcÛ v cenû 150 Kã za témûﬁ 60
minut koled má moÏnost na tûchto místech: novinov˘ stánek Roztoky, prodejna pana Breníka v Budech, hrad Kﬁivoklát – galerie Nakﬁivo, galerie Sluníãko a pﬁi koncertech.

PROâ SE NESTAVÍ STÁNEK NA PARKOVI·TI?
K¤IVOKLÁT(paf). Podzim stavbaﬁÛm pﬁeje a pﬁitom na stavbû stánku na parkovi‰ti se nic moc nedûje?
Proã se stánek rychle zboural je‰tû pﬁed
Kﬁivokláním a alespoÀ pﬁi nûm nemohl je‰tû stát? Jistû v Kﬁivoklátû takové otázky padají. Proã tedy?
Od samého zaãátku se vûdûlo, Ïe na
celé stavbû bude nejnároãnûj‰í stavba
základÛ. V ‰edesát˘ch letech minulého století se zavezla rokle a na zaváÏce vzniklo parkovi‰tû a pÛvodní stánek. ZaváÏka rokle je nestabilní a star˘ kiosek vykazoval takové statické
poruchy, Ïe byl neopraviteln˘, a i proto se zboural. Bez jeho odstranûní ale
Ïádn˘ projektant nebo statik nemohl
úplnû zjistit stav podloÏí a nemohl ani
odpovûdnû navrhnout základy nové
stavby. Proto se bouralo jak nejrychleji to ‰lo. BohuÏel stav star˘ch základÛ a zaváÏky rokle neznamenal
dobré zprávy. Po posouzení projektanti s pﬁizvan˘m statikem navrhli
provedení 16 pilot o prÛmûru 60 cm
pod základy nového stánku. Jiné technické provedení základÛ statik nebyl
schopen garantovat. Následovala
úprava projektÛ a zmûna povolení
stavby. Samozﬁejmû to znamená také

Pracovníci firmy Svoboda pﬁi vrtání zku‰ebních vrtÛ na stavbû kiosku. Pracovníci firmy vyvrtali 3 vrty o prÛmûru 180 mm.
Foto Pavel Friebert

zdraÏení stavby (o cca 300.000 Kã,
ale pﬁesná ãástka bude známa aÏ po
vyvrtání pilot, nikdo neví, do jaké
hloubky se jednotlivé piloty budou vrtat) a také nepﬁíjemné zdrÏení stavby.
Ukázalo se totiÏ, Ïe rychle sehnat firmu, která by dokázala vrtat piloty o
prÛmûru 60 cm, je takﬁka nemoÏné.
Po nûkolikat˘denním ãekání se ko-

neãnû 27. listopadu vrtalo. Sice se jednalo jen o zku‰ební vrty o men‰ím prÛmûru za úãelem ovûﬁení, zda „to vÛbec pÛjde“, ale men‰í vrty dopadly
dobﬁe, a v brzké dobû cca 10 dnÛ (stav
ke dni 28. 11.) by se piloty mûly provést. Závûrem jen na dokreslení, Ïe
zku‰ební vrty narazily na tvrdé skalní podloÏí v hloubce 8 aÏ 9 metrÛ.
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ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA

ANEB O âEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO OBCE 10. LISTOPADU 2006
Zasedání zastupitelstva obce Kﬁivoklát probûhlo ve stﬁedu dne
13. 11. 2006 od 16 hodin na OÚ Kﬁivoklát.
Pﬁítomni byli v‰ichni ãlenové zastupitelstva, za OÚ Kﬁivoklát Pavel
Friebert, za veﬁejnost pan Kri‰tof.
Jednání zahájil starosta obce
Mgr. Milan Naì a konstatoval, Ïe
zastupitelstvo je usná‰eníschopné.
Schválen byl navrÏen˘ program zastupitelstva.
Svatby na hradû
Starosta pﬁivítal kastelána hradu
pana Luìka Fencla a pﬁedal mu slovo. Pan Frencl pﬁednesl zastupitelstvu plány na úpravu obﬁadní sínû
na hradû a zároveÀ sdûlil zv˘‰ení poplatku za pronájem sínû o 1 000 Kã.
Bylo dohodnuto, Ïe první svatební
obﬁady na hradû v novém roce budou zahájeny aÏ 24. 2. 2007.
Ustavení v˘borÛ
Zastupitelstvo na svém jednání
ustavilo v˘bor kontrolní a finanãní
ve sloÏení:
kontrolní v˘bor: pﬁedseda: HÛlová, ãlenové DráÏníková, Jungmann;
finanãní v˘bor: pﬁedseda: Pavlík,
ãlenové Pelesná, Vávra Petr.
Mûsíãní odmûny zastupitelstvu
Zastupitelstvo projednalo v˘‰i
odmûn starostovi, místostarostovi a
ãlenÛm ZO. Starosta bude pobírat
33.827 Kã, místostarosta 2.500 Kã
a ãlenové ZO 500 Kã. V˘‰e odmûn
je stanovena platnou vyhlá‰kou a je
stejná jako v minulém funkãním období.
Zimní údrÏba obce
Zastupitelstvo projednalo pﬁedloÏené nabídky na provádûní zimní
údrÏby místních komunikací a povûﬁilo starostu obce podepsáním
smlouvy s CD sluÏby s.r.o., zastoupenou jednatelem ing. Dloho‰em.
Stavba kiosku na parkovi‰ti
Zastupitelstvo se zab˘valo zmûnou projektu pﬁi zakládání stavby na
násypu (nutno provést pilotáÏ) a odsouhlasilo jej. Jedná se o navrtání

pilot aÏ na pevné podloÏí, které bude stabilizovat stavbu samotnou a
zároveÀ i hranu parkovi‰tû nad roklí.
Peãovatelská sluÏba
Zastupitelstvo po rozpravû povû-

Staré dva topoly v parku pod kostelem byly pokáceny 16. a 17. listopadu. Na‰e fotografie je
ze soboty, kdy padnul druh˘ strom.
Foto Pavel Friebert

ﬁilo starostu jednáním s Obecnû prospû‰nou spoleãností Peãovatelská
sluÏba v Novém Stra‰ecí o vstupu
do této organizace. K 31. 12. 2006
zaniká systém peãovatelské sluÏby
zastﬁe‰en˘ krajem a povinnost zajistit tyto sluÏby pﬁechází od 1. 1. 2007
na jednotlivé obce.
Park pod kostelem
Zastupitelstvo schválilo proﬁezání parku, odstranûní pﬁestárl˘ch a
nebezpeãn˘ch stromÛ jako první
krok k znovuobnovení parku.
Dal‰í postup pﬁi obnovû parku
(odstraÀování koﬁenového systému
náletov˘ch dﬁevin, osazení dﬁevinami, laviãky atd.) probûhne následnû
v závislosti na poãasí a agrotech-

DOKTORKA CHARVÁTOVÁ ODCHÁZÍ
Doktorka Charvátová odchází,
doktorka Kasalická odmítá registrovat kﬁivoklátské obãany.
Koncem prázdnin jsem se od ﬁeditele VZP dozvûdûla, Ïe MUDr.
Charvátová chce od 1. 1. 2007 ukonãit práci praktické lékaﬁky na Kﬁivoklátû a zaãít pracovat jako posudková lékaﬁka OSSZ Rakovník.
I kdyÏ mám sama obvod velk˘, a tím
i práce více neÏ dost, myslela jsem,
Ïe ty Kﬁivoklátské obãany, kteﬁí by
se chtûli ke mnû zaregistrovat, bych
vzala do své péãe. JenÏe asi pﬁed ãtrnácti dny jsem se dozvûdûla, Ïe obvod paní doktorky Charvátové je
velmi mal˘ (pro srovnání, paní doktorka registruje 1 100 pacientÛ a já
1 700 pacientÛ). Pﬁeregistrováním
ãásti pacientÛ bych tedy zmen‰ila
obvod paní doktorky, a tím bych
zmen‰ila i pﬁíjem nového lékaﬁe od
zdravotních poji‰Èoven, a tím ohrozila jeho nástup. Je tedy pro obãany
Kﬁivoklátu v˘hodnûj‰í, kdyÏ je nyní odmítám, zároveÀ v‰ak nezmen‰uji nadûji pro získání nového léka-

nick˘ch termínech.
Obsazení funkce tajemníka
Starosta seznámil zastupitelstvo
s nutností obsazení této funkce (zákonná povinnost).
Do doby vypsání v˘bûrového ﬁí-

ﬁe ãi lékaﬁky pro tento zdravotní obvod. Dva obvody najednou opravdu nelze stíhat, zku‰enosti s odchody lékaﬁÛ a zastupováním jiÏ za dvacet let praxe, které jsem v leto‰ním
srpnu zde dovr‰ila, mám víc neÏ
dost. Také je potﬁeba zastoupení
v mé nepﬁítomnosti. Myslím, Ïe by
se nikomu nelíbilo, kdyby o moji dovolenou musel jezdit za lékaﬁem do
Rakovníka. Proto nejlep‰ím ﬁe‰ením této situace je nov˘ lékaﬁ. Najde-li se! A my v‰ichni ostatní se
musíme snaÏit mu jeho nelehkou
úlohu usnadnit. Nov˘ lékaﬁ musí mít
jistotu, Ïe z pﬁíjmu od zdravotních
poji‰Èoven zaplatí náklady na nájem,
plat sestﬁiãky a zbude mu i nûco na
Ïivobytí. Já sama se budu snaÏit novému lékaﬁi pomoci, jak to pÛjde.
Prvním krokem je i to, Ïe nyní neregistruji nikoho od paní doktorky
Charvátové. Pacienty prosím, aby si
udûlali zásobu lékÛ pro pﬁípad, Ïe
by nov˘ lékaﬁ nenastoupil hned po
Novém roce.
MUDr. Eva Kasalická

Pracovníci firmy Fronûk Rakovník pﬁi pokládce nového povrchu silnice z Roztok do NiÏboru. Dnes je pomysln˘ úsek hrÛzy jiÏ minulostí.
Foto Milan Bednaﬁík

zení musí starosta dle zákona povûﬁit touto funkcí nûkterého z úﬁedníkÛ povûﬁeného obecního úﬁadu.
Obsazení obvodu praktického
lékaﬁe
MUDr. Charvátová seznámila zastupitelstvo s kroky k získání nového lékaﬁe, které provedla v souvislosti se sv˘m odchodem z lékaﬁského obvodu. Jde o jednání s kolegy
na Berounsku, jednání s VZP, ale
i soukromé inzeráty.
Starosta jiÏ vznesl dotaz na VZP,
ov‰em reakce VZP na vzniklou situaci vyznûla do ztracena.
Starosta se snaÏí tento urgentní
problém ﬁe‰it jako prvoﬁad˘.
Milan Naì, starosta obce

CO NÁM P¤INESE
NOV¯ STAVEBNÍ
ZÁKON?
Nov˘ stavební zákon
ã. 183/2006 Sb. zaãne platit od
1. ledna. Co nám pﬁinese?
Otázka na velmi dlouhou
a obtíÏnou odpovûì. ¤íká se,
jak bude od nového roku v‰e
jednoduché, jak se budou stavût rodinné domy na ohlá‰ení,
na co v‰e nebude tﬁeba povolení vÛbec. Názor zasvûcen˘ch je
trochu jin˘.
Nov˘ stavební zákon je velmi
odli‰n˘ od toho dne‰ního, ale
jednodu‰‰í? Pﬁíli‰ ne. Samozﬁejmû pﬁiná‰í úlevy a zjednodu‰ení, ale také velmi ãasto prav˘ opak. Cel˘ rozsah Kﬁivoklátsk˘ch novin by nestaãil na
seznámení s nov˘m zákonem.
Plánujete v novém roce stavût a zajímá vás, jak to bude?
Po‰lete nám dotaz (písemnû, emailem), zavolejte nebo se zajdûte zeptat na stavební úﬁad.
Pokusíme se na v‰echny dotazy obratem odpovûdût, byÈ asi
ne vÏdy hned. I my se nov˘ zákon teprve uãíme, ale budeme
se snaÏit vám vyhovût opravdu
jak nejrychleji to pÛjde.
A také na stránkách Kﬁivoklátsk˘ch novin se k novému
stavební zákonu budeme vracet.
Závûrem si dovolujeme mít
takové netradiãní vánoãní pﬁání, a to, aby pﬁechod na nov˘
stavební zákon byl bez velk˘ch
problémÛ pro vás i pro nás.
Snad na nás JeÏí‰ek nezapomene.
S pﬁáním hezk˘ch Vánoc
Pavel Friebert a kolektiv
SÚ Kﬁivoklát
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VÁÎENÍ OBâANÉ
MùSTYSU K¤IVOKLÁT
Ano. Toto oslovení obyvatelÛm Kﬁivoklátu opût náleÏí od 1. prosince 2006, kdy nám byl navrácen po 110 letech statut mûstysu, kter˘ byl na‰í obci poprvé udûlen roku 1896 c.a k. místodrÏitelstvím.
K jeho zru‰ení do‰lo 17. 5. 1954 zákonem ã. 13/1954 o národních
v˘borech.
Dne 22. listopadu jsem v Praze obdrÏel ustavující dokument z rukou pﬁedsedy Poslanecké snûmovny, pana Miloslava Vlãka. Zavr‰ilo se tak úsilí pﬁede‰lého zastupitelstva obce Kﬁivoklát, které se
pﬁihlásilo k iniciativû ostatních b˘val˘ch mûstysÛ, o navrácení tohoto statusu.
Co nám to vlastnû pﬁinese? Nûkdo mÛÏe namítnout, Ïe je to zbyteãnost. Já si myslím, Ïe bychom mûli b˘t na oznaãení mûstys hrdí
i pﬁesto, Ïe Ïádné finanãní ãi jiné poÏitky nám z toho zatím neplynou. Kﬁivoklát byl vÏdy správním centrem pro své okolí, máme ve
svém katastru hrad – b˘valé sídlo ãesk˘ch králÛ, povûﬁen˘ úﬁad, b˘val zde i soud, lesnická ‰kola atd. To v‰e pﬁedurãuje na‰i obec k tomu, aby mohla takové oznaãení nést. MoÏná jednou budou mít mûstysy lep‰í daÀovou v˘tûÏnost neÏ obce. Prozatím musíme zmûnit
razítka, cedule na úﬁadû, coÏ bude nûco stát, ale vûﬁím, váÏení obãané, Ïe tyto nutné v˘daje nebudete povaÏovat za zbyteãné.
Na na‰em úﬁadû (od 1. 12. na radnici) do‰lo bûhem listopadu
k pﬁedání agendy celého úﬁadu mezi mnou a ing. HÛlovou. V‰e je
protokolárnû pﬁedané a podepsané. Pﬁi této pﬁíleÏitosti bych rád podûkoval odstupující paní starostce nejen za hladké pﬁedání úﬁadu,
ale i za práci pro obec v uplynul˘ch letech. Mûl jsem moÏnost s ní
poslední ãtyﬁi roky spolupracovat jako ãlen zastupitelstva. Spoleãnû se nám v‰em podaﬁilo zbavit se bﬁemen jako byl napﬁíklad rozestavûn˘ dÛm ã. 106 a jeho zatíÏení státní dotací, oddluÏit obec a pﬁipravit se na nadcházející období moÏn˘ch investic.
Nyní pﬁipravujeme rozpoãet na r. 2007. Zastupitelstvo si musí
ujasnit priority pro nadcházející období. V‰em nám je jasné, Ïe je
to pﬁedev‰ím dotaÏení územního plánu do finále a Ïe nejvût‰í investicí by mûla b˘t v˘stavba vodovodu a kanalizace, která by ov‰em
mûla b˘t z vût‰í ãásti financována z fondÛ Evropské unie. Na tyto
stavby logicky navazuje pokládka nového povrchu obecních komunikací. Je zﬁejmé, Ïe na tak rozsáhlé stavby jsou pﬁí‰tí ãtyﬁi roky relativnû krátká doba, ale nic není nemoÏné.
Do doby realizace tûchto rozsáhl˘ch a nákladn˘ch projektÛ se
bude zastupitelstvo mûstysu vûnovat, dle finanãních moÏností vlastních i financí z pﬁípadnû získan˘ch grantÛ, akcím men‰ího rozsahu. V plánu je vybudování vsypové louãky na hﬁbitovû, dokonãení
jiÏ probíhající realizace kiosku na parkovi‰ti, úprava parku pod kostelem, dále nás ãeká oprava opûrné zdi u Z·. Ve v˘hledu jsou dal‰í potﬁebné akce. Rád uvítám jak˘koliv námût na vylep‰ení vzhledu obce od Vás, od obãanÛ na‰eho mûstysu. Tû‰ím se na va‰i úãast
na jednáních zastupitelstva a va‰e podnûtné nápady a pﬁipomínky.
Na závûr mi dovolte, abych vám v‰em popﬁál krásné a niãím neru‰ené vánoãní svátky a v novém roce pevné zdraví a hodnû ‰tûstí
a lásky.
Milan Naì, starosta obce

VÁÎENÍ OBâANÉ,
na Ïádost Kﬁivoklátsk˘ch novin mi pﬁipadl nelehk˘ úkol - rozlouãit se s Vámi po osmi letech práce pro obec. Nejprve bych ráda
v‰em, kteﬁí mû podpoﬁili, podûkovala za obrovskou dÛvûru vyjádﬁenou ve volbách. Ráda bych je‰tû jednou zopakovala, jak moc si
této podpory váÏím. Pokud mi po osmi letech práce tolik spoluobãanÛ dalo svÛj hlas, chápu to jako velké zadostiuãinûní a ocenûní
své práce. Nebudu zde vyjmenovávat, co v‰e se podaﬁilo, k tomu
staãí si vzít k ruce Kﬁivoklátské noviny a zalistovat nûkolika roãníky zpût. Zaãínali jsme se zadluÏenou pokladnou, jedna kontrola stíhala druhou.
Pﬁi práci starosty je vÏdy nutno nalézat rozumnou míru mezi praxí a úﬁedniãinou. K tomu, aby dotace mohly slouÏit svému úãelu, je
tﬁeba mnoho a mnoho hodin peãlivé mravenãí práce „zahrabané
v papírech“. Práce, která samozﬁejmû není nikde konkrétnû vidût.
S touto prací starostovi nemÛÏe pomoci zastupitelstvo. To se schází jednou mûsíãnû a ãiní pﬁeváÏnû zásadní rozhodnutí, jejichÏ plnûní starostovi ukládá. Pﬁíprava v‰ech akcí je tedy velmi dlouhodobá. Napﬁíklad o vyãi‰tûní parku pod kostelem rozhodlo jiÏ minulé
zastupitelstvo letos v bﬁeznu. Stejnû tak je pﬁipraveno, stavebnû povoleno a poÏádáno o dotaci na v˘stavbu vsypové louãky na kﬁivoklátském hﬁbitovû. Stavebnû povolena je i oprava opûrné zdi u základní ‰koly. Územní plán je rozpracován, stavba nového kiosku na
parkovi‰ti rovnûÏ v bûhu. Nebudu zastírat, Ïe mÛj pohled na profesionalitu práce starosty je velmi vyhranûn˘. Nejsem zvyklá úﬁadovat v hospodû a o témûﬁ milionov˘ch zakázkách rozhodovat bez hlubokého rozboru a peãlivé pﬁípravy pﬁi hodnocení nabídek. ChuÈ do
práce je jedna vûc. âlovûk se v‰ak mnohokrát snaÏí aÏ na hranice
sv˘ch moÏností, a k dohodû v dané chvíli nelze dospût. Práce starosty je o morálce, pokoﬁe, kombinování, hledání kompromisÛ, ale
také o vizi, neústupnosti a hledání nov˘ch cest. Obecní prostﬁedky
je nutno chránit více neÏ své vlastní a za v‰ech okolností velmi striktnû dodrÏovat v‰echny zákonné normy. K tomu je samozﬁejmû nezbytné je v‰echny podrobnû znát. Nezb˘vá mi neÏ konstatovat, Ïe
zanechávám obec Kﬁivoklát v daleko lep‰ím stavu, neÏ jsem ji pﬁebírala. Zanechávám ji nezadluÏenou, s nûkolika miliony uloÏen˘mi
na úãtech, mnoha úspû‰nû ukonãen˘mi, rozbûhl˘mi i pﬁipraven˘mi
akcemi, fungující ‰kolou a ‰kolkou, Kﬁivoklátsk˘mi novinami, jejichÏ úroveÀ nám závidí cel˘ okres. Z obecního úﬁadu byl postupnû
vybudován profesionální úﬁad, jehoÏ v‰ichni úﬁedníci sloÏili státní
zkou‰ky odborné zpÛsobilosti. ZtotoÏÀuji se s motem, Ïe slu‰nost není slabost a pﬁedev‰ím v úﬁedním jednání by mûla b˘t zakotvena
profesionalita i kultura.
Pan starosta ve svém velmi struãném projevu na ustavujícím zasedání obãanÛm sdûlil, „Ïe by chtûl na‰i obec NùKAM posunout“.
Neﬁekl v‰ak bohuÏel kam. Proto mu pﬁeji mnoho úspûchÛ, pﬁeji mu,
aby pro nás pro v‰echny posunoval slu‰nû, poctivû a peãlivû, neboÈ
Kﬁivoklát si to zaslouÏí.
Pavla HÛlová
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PODZIM V IVS LâR K¤IVOKLÁT
Podzim v IVS LâR Kﬁivoklát byl
opravdu naplnûn˘. Od zaãátku ‰kolního roku se u nás konalo 17 akcí,
pﬁeváÏnû pro ‰kolní kolektivy a to
od mateﬁsk˘ch ‰kol aÏ po stﬁedo‰koláky. Prohlídka expozice byla ve
vût‰inû pﬁípadÛ spojena s doprovodn˘m programem, hlavnû pﬁedná‰kami. Probûhl u nás zajímav˘ cyklus alternativního vyuãování pro
Ïáky 6. tﬁíd 3. Základní ‰koly v Rakovníku, velmi hezkou spolupráci
jsme navázali s handicapovan˘mi
dûtmi ze Základní ‰koly v Îebráku.
K vyuÏití budovy IVS pﬁispûlo konání nûkolika semináﬁÛ pro Krajsk˘
úﬁad Stﬁedoãeského kraje. Na‰i stálou expozic nav‰tívilo od jejího
otevﬁení kolem dvou tisíc lidí. S jejím celot˘denním zpﬁístupnûním
poãítáme v pﬁí‰tím roce opût, a to od
zaãátku turistické sezóny. V souãasné dobû ji náv‰tûvníci mohou vidût kaÏd˘ v‰ední den do 16.00 hodin, o víkendech pak po pﬁedbûÏné
domluvû.
Tolik nûco k minulosti a teì mám
pro Vás pozvání na jednu zajímavou akci: 13. prosince 2006 v 18.00
hodin zveme v‰echny na‰e spoluobãany, kteﬁí se zajímají o kulturní
a spoleãenské dûní u nás na Kﬁivoklátû a nemají vÏdy moÏnost aktivnû se zúãastnit, na premiérov˘ podveãer, kde budou promítány originální DVD filmy ze zajímav˘ch akcí v obci doplnûné o besedy se zajímav˘mi hosty. Ten nadcházející
první veãer bude vûnován filmÛm
Advent na Kﬁivoklátû a Návrat ztracen˘ch soch. Hostem bude kastelán
hradu pan Ludûk Frencl. Poﬁad pﬁipravili Tomá‰ Bednaﬁík a Milan
Bednaﬁík, filmy jsou z dílny Fotostudia B. Doufám, Ïe alespoÀ tro-

chu pﬁispûjeme ke slavnostní pﬁedvánoãní náladû a pﬁejeme si, abyste
si i v tom tradiãním shonu na‰li tro-

pochodu, bude se konat uÏ 3. roãník
úspû‰né akce „Dny s Lesy âeské republiky“. Ale o tom v‰em vás bu-

Na na‰í fotografii se vracíme k veleúspû‰né besedû s MUDr. Jiﬁím Pertlem o jeho putování
po JiÏní Africe.
Foto Pavel Friebert

chu ãasu a pﬁi‰li k nám do budovy
IVS LâR v Hradní ulici. V pﬁí‰tím
kalendáﬁním roce bychom rádi pokraãovali a pﬁipravili dal‰í zajímavé projekty z tohoto cyklu. KdyÏ
jsem zmínila ten nadcházející rok,
tak alespoÀ v kostce nûco z toho, co
dále pﬁipravujeme: pro veﬁejnost budeme uvádût dal‰í besedu, tentokrát
o historii a souãasnosti myslivosti
na Kﬁivoklátsku, po dohodû s cestovatelem MUDr. Pertlem dal‰í
pﬁedná‰ku o jeho cestovatelsk˘ch
záÏitcích, na jaﬁe vás pozveme na
pﬁírodovûdnou vycházku, v plánu
máme také organizaci turistického

deme vãas informovat.
Na závûr mi dovolte, abych Vám
za cel˘ kolektiv Lesní správy Kﬁivoklát popﬁála pokojné a ‰Èastné vánoãní svátky a hodnû zdraví a úspûchÛ do dal‰ího roku.
T. Friebertová

dl, jednak proto, Ïe jeho pﬁíprava
není sloÏitá, a hlavnû proto, Ïe v‰em
dûtem opravdu chutná. V obchodû
jsme koupili listové tûsto, paní kuchaﬁka nám pﬁinesla jablka a mohli jsme se
pustit do
práce. Nûkteré dûti
vyvalovaly tûsto,
jiné zatím
loupaly
a strouhaly jablka.
Do práce
se s chutí
zapojily
nejen dívky,
ale
velk˘mi
pomocní-

âERNÁ KRONIKA
ZMATKUJÍCÍ ¤IDIâKA
BRANOV (bed). Vysoká rychlost se nevyplatila ‰estadvacetileté
Ïenû z Prahy, která jela ve Fabii
z Branova smûrem na Roztoky. Pﬁi
klesání pﬁed nepﬁehlednou zatáãkou
zapomnûla vãas pﬁibrzdit, lekla se
rychlosti, zazmatkovala a prudce zabrzdila. Vozidlo dostalo smyk a zastavilo se aÏ po ãtyﬁiceti metrech.
Pﬁitom vystﬁelilo do protismûru, kde
narazilo do protijedoucí ·kody Favorit, kterou ﬁídila jednaãtyﬁicetiletá Ïena z Rakovnicka. Ta pﬁi stﬁetu
utrpûla lehké zranûní. ·koda na Favoritu byla vyãíslena na 10 tisíc korun, Fabia dopadla hÛﬁe, tady bude
oprava stát 100 tisíc korun.
VYBAVIL SI DÍLNU
ÚJEZD NAD ZBEâNEM (bed).
Jediná „náv‰tûva“ v rekreaãní chatû pomohla neznámému pachateli
vybavit si domácí dílnu. Stalo se tak
na úkor ãtyﬁiapadesátileté Ïeny
z Kladna. Ta vloupání do rekreaãního objektu v místech zvan˘ch Vlãí jáma na katastru Újezdu nad

Zbeãnem zjistila, kdyÏ se do chaty
vrátila po dvou dnech. Zlodûj ji pﬁipravil o elektrickou le‰tiãku, vaﬁiã,
pﬁíklepovou vrtaãku, elektrickou vrtaãku, bateriovou vrtaãku, motorovou pilu, sadu ruãního náﬁadí, elektrickou sváﬁeãku, letovací sadu, sadu s vrtaãkou, bruskou a rozbruskou
a úhlovou brusku. ·koda byla vyãíslena na 30 620 Kã.
OBA P¤EDJÍÎDùT NEMOHOU
MùSTEâKO (bed). Na to, Ïe má
zpûtné zrcátko, nejspí‰ zapomnûl 44
let˘ ﬁidiã Citroënu, kter˘ jel po silnici z Mûsteãka smûrem na Rakovník. Za obcí zaãal pﬁedjíÏdût pﬁed
ním jedoucí nákladní automobil a
nev‰iml si, Ïe ke stejnému manévru se jiÏ rozhodl za ním jedoucí 49ti let˘ ﬁidiã vozu ·koda Octavia z Tachovska. Do‰lo k boãnímu stﬁetu
obou osobních aut, pﬁi nûmÏ byla
Octavia po‰kozena za 40 tisíc a Citroën za 10 tisíc korun. Nehoda se
obe‰la na‰tûstí bez zranûní, alkohol
u obou ﬁidiãÛ vylouãila dechová
zkou‰ka.

âTENÁ¤I NÁM PÍ·Í
KRIST¯NO, DÍKY!
Málokterému uãiteli základní ‰koly se stává, Ïe by si na nûj po letech
vzpomnûli b˘valí Ïáci. Obãas sice ano, nûkteﬁí „dobﬁí holubi“ na‰i ‰kolu
nav‰tíví v rámci ‰kolní akce urãené pro veﬁejnost nebo se pﬁijdou podívat
do hodin a popovídat si s uãiteli, aby „nasáli“ tu starou dobrou atmosféru.
Taky se stane, Ïe na sebe narazíme nûkde mimo ‰kolu – tﬁeba v supermarketu pﬁi nákupu. Letmo se pozdravíme, pﬁípadnû prohodíme pár slov, pokud zrovna nespûcháme je‰tû do masny ãi jinam. Nûkteré tﬁídy také zvou
své uãitele na tﬁídní srazy, ale to je asi tak v‰e. Ani já nejsem v˘jimkou.
Jsem ráda, kdyÏ se ke mnû moji b˘valí Ïáci hlásí. A protoÏe ãlovûk by se
mûl o svou radost podûlit s ostatními, sedla jsem k poãítaãi a rozhodla se
napsat tyto ﬁádky.
Pondûlí 30. 10. 2006 nebylo nijak v˘jimeãn˘m dnem. Bylo ráno po podzimních prázdninách a mû ãekal na stole ve sborovnû lístek s upozornûním,
Ïe si mám na po‰tû vyzvednout balík. Îádn˘ jsem si neobjednala, takÏe mi
to bylo divné, o to vût‰í napûtí ve mnû vyvolávalo zji‰tûní, Ïe odesilatelkou byla Ïákynû Krist˘na Spoustová z mojí b˘valé tﬁídy, kterou jsem v roce 2001 „vypou‰tûla do svûta.“ Byla to vÏdycky fajn holka, slu‰nû se uãící a hlavnû velmi cílevûdomá. Volba povolání v 9. roãníku ji rozhodnû netrápila, protoÏe uÏ od niÏ‰ích roãníkÛ mûla jasno: chtûla se vûnovat jezdectví a pracovat s koÀmi. V‰ak jsem ji nejednou nachytala s odborn˘mi
ãasopisy o koních pod lavicí! A právû téhle „koÀaﬁce“ jsem pﬁi pﬁedávání
závûreãn˘ch vysvûdãení pﬁála, aby to jednou dotáhla aÏ na Velkou pardubickou. Byla to moÏná trochu nadnesená slova pronesená ve slavnostní
chvíli, jenÏe tahle dívka mi teì poslala velikou krabici a v ní obrovskou,
nádhernû vyzdobenou perníkovou podkovu ze 116. Velké pardubické a k tomu jako pohlazení na du‰i velice mil˘ dopis. Z nûj jsem se dozvûdûla, Ïe
Velkou pardubickou sice nevyhrála, ale Ïe se podílela na pﬁípravû a tréninku vítûzného konû, coÏ bere jako svoje osobní vítûzství a je z toho moc
‰Èastná. A pak Ïe se sny neplní!
Jsem moc ráda, Ïe si na mû po letech vzpomnûla. Beru to jako velkou
poctu a zároveÀ podûkování za práci uãitele a v‰em kantorÛm bych pﬁála,
aby takov˘ch ÏákÛ bylo více. Aby nezapomínali. A mnû nezb˘vá neÏ je‰tû jednou konstatovat to, co v úvodu: Krist˘no, díky!
Mgr. Lada Razímová
(uãitelka Z· Kﬁivoklát od r. 1993)

NA ADVENT LETOS TAKÉ DO ZBEâNA
ZBEâNO (bed). Národní památkov˘ ústav, správa státního
hradu Kﬁivoklátu pﬁipravila pro
náv‰tûvníky Hamousova statku
tzv. Mal˘ advent. Kromû Adven-

·KOLKOVÉ VA¤ENÍ Z OVOCE A ZELENINY
Na podzim si s dûtmi povídáme
o ovoci a zeleninû. Aby nezÛstalo
jen u slov, vyzkou‰eli jsme si, jak
chutnají ovocné dobroty. Z rÛzn˘ch
návrhÛ jsme vybrali jableãn˘ ‰trÛ-
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ky byli i chlapci. Spoleãnû jsme si
potom na hotov˘ch ‰trÛdlech pochutnali. Ze zeleniny jsme se rozhodli pro klasickou ,,bramboraãku“. Do pﬁípravy se zapojily v‰echny dûti. U stoleãkÛ se loupalo, krájelo a strouhalo. KaÏd˘, kdo mûl
chuÈ, mohl se do pﬁípravy zapojit.
KdyÏ jsme polévku zaãali vaﬁit, museli jsme dávat velk˘ pozor, aby se
nûkdo nespálil o vaﬁiã. KdyÏ byla
polévka hotová, v‰ichni jsme si i na
ní spoleãnû pochutnali.
Jarka Vimrová

tu na hradû mohou tedy zájemci
zavítat do 8 kilometrÛ vzdáleného Zbeãna a tady se podívat, jak
v dávn˘ch ãasech probíhal Ïivot
na statku v zimním období.
My‰lenka, uspoﬁádat na Hamousovû statku Mal˘ advent, není nová. Ale teprve letos, po postavení kachlov˘ch kamen ve velké svûtnici, kdy se dá tento prostor vytápût, ho lze realizovat. Jak
známo, kamna vyrobil a za pﬁispûní rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ postavil Ing. Petr Volf, hrnãíﬁ a keramik z Nového Stra‰ecí, kter˘ se
téÏ adventu zúãastní. ¤emeslníci,
kter˘ch bude oproti ·afáﬁovû dvoreãku ménû, se vtûsnají do vnitﬁních prostor obytného domu a pﬁispûjí k pﬁíjemné pﬁedvánoãní atmosféﬁe.
Na dny 25. a 26. listopadu, 2. a 3.,
9. a 10., 16. a 17. prosince pﬁipra-

vil správce statku Lubo‰ Vokoun
pro náv‰tûvníky atraktivní program. S Betlémsk˘m pﬁíbûhem se
pﬁedstaví Marcela Slavíková se
sv˘m divadlem jednoho herce Tereza (vystoupí 25. 11., 9., 16. a
17. 12.). Kﬁivoklát‰tí hudci zahrají a zazpívají v sobotu 9. 12. od 13
hodin. O den pozdûji – 10. prosince - sehrají v 11.30 hodin dûti pod
vedením Dagmar Pavlíãkové na
dvoﬁe statku vánoãní pásmo Nesem
vám noviny. To v‰ak není zdaleka
v‰echno. „KaÏdou sobotu budu
pﬁedvádût peãení chleba a Ïenské
zase peãení koláãÛ. V nedûli pak
budu na dvoﬁe ruãnû tesat kmen
modﬁínu na dal‰í dﬁevûn˘ kﬁíÏ,“ zve
na Mal˘ advent na Hamousovû statku ve Zbeãnû Lubo‰ Vokoun.
Vstupné pro dospûlé je 30 Kã a pro
dûti od 6 let 15 Kã. Mlad‰í mají vstup
zdarma.

NÁ· PRVNÍ ROK NA SPORTOVI·TI U KOLEâKA
Sportovní areál U Koleãka nám
jiÏ zapadal listím a kaÏdou chvíli ho
pokryje bílá snûhová peﬁina. Nezb˘vá neÏ se zamyslet nad leto‰ní
sezónou a pomalu se zaãít pﬁipravovat na novou. Po nelehk˘ch zaãátcích s vyﬁizováním nájemních
vztahÛ se nám pﬁeci jen podaﬁilo
otevﬁít a areál zaãal slouÏit úãelu, ke
kterému byl postaven. Dlouh˘ maratón sportovních akcí a turnajÛ zaãal dne 30. dubna prvním volejbalov˘m turnajem a byl zakonãen
4. listopadu Malou kﬁivoklátskou.
Dnes mÛÏeme ﬁíct, Ïe v podstatû
kaÏd˘ víkend se v areálu konala nûjaká sportovní akce. Nicménû nebyl
to jen sport, kter˘ lákal lidi ke Koleãku. Za zmínku jistû stojí Dûtsk˘
den uspoﬁádan˘ 27. kvûtna, na kter˘ i pﬁes nepﬁízeÀ poãasí dorazila
spousta dûtí a v neposlední ﬁadû
sportovní den pro dûti uspoﬁádan˘
první prázdninov˘ víkend. Vrcholem leto‰ní sezóny byl extraligov˘
turnaj muÏsk˘ch volejbalov˘ch t˘mÛ za úãasti zahraniãních muÏstev
(Polska a Rakouska), kter˘ by mûl
mít tradici i v dal‰ích letech, a jiÏ
teì je pﬁislíbena úãast kompletní
ãeské ‰piãky v roce 2007. Vedle extraligového turnaje ve volejbale se
nám povedly dva nohejbalové turnaje, které chceme tradiãnû poﬁádat
o státních svátcích v ãervenci (na
Cyrila a Metodûje) a v záﬁí (na sv.
Václava), na nûÏ pﬁijeli hráãi a hráãky z ãeské reprezentace. Samozﬁej-

mû areál vyuÏívali i ãlenové místní
Tûlocviãné jednoty Sokol Kﬁivoklát, kteﬁí zde pravidelnû pilnû trénovali, aby své dovednosti mohli
zhodnotit na Svatováclavském tenisovém turnaji. I kdyÏ poãasí si s námi letos pûknû zahrávalo, o prázdninách nás zaãaly nav‰tûvovat maminky s dûtmi, které zde hojnû vyuÏívaly dûtské hﬁi‰tû. A to je jeden
z cílÛ pro dal‰í roky, roz‰íﬁit dûtské
hﬁi‰tû a pﬁilákat ty nejmen‰í, proto-

Ïe dle mého názoru, kde jinde by si
dûti mûly hrát, neÏ v tomto pﬁekrásném prostﬁedí. Do pﬁí‰tích let plánujeme ke Koleãku opût vrátit kulturní akce, av‰ak v men‰í míﬁe neÏ
tomu bylo v loÀsk˘ch letech. Závûrem na‰eho ohlédnutí chci podûkovat v‰em lidem, kteﬁí nám zachovali pﬁízeÀ a nepﬁestali areál U Koleãka nav‰tûvovat a dále v‰em, kteﬁí
nám celou sezónu pomáhali.
Tomá‰ Pavlík

Mezi pravidelné závodníky Malé kﬁivoklátské patﬁí i Václav a Nikola Georgievovi.
Foto Milan Bednaﬁík

ZPRAVODAJSTVÍ Z HRADU
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…

Dovolte podûkovat v‰em, kteﬁí
svou prací a umem poslouÏili Kﬁivoklátu, v‰em kteﬁí krásnou krajinu
nav‰tívili, ãi jakkoli prezentovali
ná‰ domov. Dovolte, abych pﬁedev‰ím jako obãan vyslovil dík obyvatelÛm za v‰e, co pro svÛj domov
dûlají. Pﬁeji mnoho zdraví, ‰tûstí, porozumûní a splnûní Va‰ich pﬁání
v pﬁí‰tím roce. Kﬁivoklátsk˘m novinám pﬁeji stále tak optimistickou
du‰i, mnoho pﬁispûvatelÛ, více v˘tiskÛ, více ãtenáﬁÛ a hlavnû mnoho
dal‰ích roãníkÛ.
Ludûk Frencl

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

PODùKOVÁNÍ
S P¤ÁNÍM

NA HRADù JE A BUDE…
Z nádvoﬁí hradu – natáãení
1. etapy televizní „Pohádkové hodinky“ skonãilo
Témûﬁ po mûsíci natáãení skonãila 23. listopadu 1. etapa pÛsobení
televizního ‰tábu v prostorách areálu hradu. V‰echny díly „Pohádkové hodinky“ se zde úspû‰nû dotoãily a Popelka, Princezna na hrá‰ku,
Kocour v botách, Jeníãek a Markétka, po stûhování do praÏsk˘ch ateliérÛ dokonãují poslední zábûry. Celá série by mûla pﬁijít na obrazovky
nûmecké televize PRO 7 v prÛbûhu
jara. TakÏe, kdo máte satelit, sledujte (název „Pro Sieben Märchenstunde“).

BlíÏí se konec roku, ãlovûk tradiãnû bilancuje. Leto‰ní rok lze nazvat
rokem urãitû úspû‰n˘m. Ale co je úspû‰n˘ rok pro hrad Kﬁivoklát? Poãet
spokojen˘ch náv‰tûvníkÛ, mnoÏství
realizovan˘ch oprav, v˘nosová sloÏka rozpoãtu, ãi nûco i nehmatatelného? Ano a obrovsk˘m dílem. To je
pocit uspokojení, Ïe vût‰inu ãinÛ co
dûláme, nedûláme pro sebe. Ano, opût
se budu opakovat: „Kﬁivoklát není jen
hrad, je to i obec, neménû v˘znamná.
Jeden bez druhého je pÛl.“
Kﬁivoklát se vydává na cestu v ãele s nov˘m rychtáﬁem. Dosud byla tato cesta stále pﬁímena, nerovnosti
s velkou pílí vyspravovány. Bude i
nadále taková?

pestré a program pﬁilákal dal‰ích více jak 31tisíc náv‰tûvníkÛ. Vûﬁím,
Ïe i sezóna 2007 bude tak pﬁíznivá.
Podûkování patﬁí pﬁedev‰ím v‰em
12 zamûstnancÛm, bez kter˘ch by
tak dobr˘ v˘sledek nevznikl.
Co letos je‰tû bude na hradû
Kﬁivoklátû
Tradiãní Advent na Kﬁivoklátû letos probíhá ve dnech 9. –10. a 16.–17.
prosince. Na nádvoﬁí hradu stojí jiÏ od
konce listopadu velk˘ vánoãní smrk,
nádhernû osvûtlen˘. Hradní kaple a
Královsk˘ sál jsou opût adventnû vyzdobeny. Podrobn˘ program mÛÏete
získat na na‰ich www stránkách.

30 DNÒ
MINULOSTI

HAMOUSÒV STATEK VE ZBEâNù
Tato v˘znamná památka lidové
architektury je jiÏ neodmyslitelnou
souãástí Kﬁivoklátska, témûﬁ 15 let
je spravována spolu s hradem Kﬁivoklátem.
Leto‰ní rok, kter˘ pﬁinesl i oãekávaná kachlová kamna, byl i zral˘
na pﬁedvedení zimního Ïivota na
statku. Tak vznikla my‰lenka Malého adventu na statku ve Zbeãnû.

Náv‰tûvnost leto‰ního roku
JiÏ dnes (26. listopadu) mÛÏeme
ﬁíci, Ïe interiéry hradu nav‰tívilo
opût velké mnoÏství náv‰tûvníkÛ.
K tomuto datu jiÏ pﬁi‰lo více jak 90
tisíc náv‰tûvníkÛ. Prosincové adventní víkendy pﬁinesou zajisté je‰tû nûkolik tisíc náv‰tûvníkÛ. Kulturní aktivity byly rovnûÏ velmi

Adventní m‰e svatá bude tradiãnû slouÏena vikáﬁem Jánem Petroviãem o nedûlích 10. a 17. prosince vÏdy o pÛl jedenácté a dále i ve
svátek sv. ·tûpána 26. prosince
rovnûÏ o pÛl jedenácté.
V mûsíci listopadu a prosinci je
hrad otevﬁen veﬁejnosti o sobotách,
nedûlích a svátcích vÏdy od 9 do
15 hodin. Posledním dnem leto‰ního roku, kdy lze prohlídkové trasy
hradu nav‰tívit, je 17.prosinec. Po
tomto datu se hrad krom dolního nádvoﬁí uzavﬁe do konce bﬁezna 2007.
Ludûk Frencl,
kastelán hradu

Foto Ludûk Frencl

Druhá etapa natáãení vypukne po
20. lednu pﬁí‰tího roku a nejpozdûji na konci února by nemûlo b˘t po
kulisách ani památky. Kdo je‰tû nevidûl zajímavé filmové mûsteãko na
nádvoﬁí hradu, má velkou pﬁíleÏitost
tﬁeba bûhem AdventÛ.

Foto Sláva Vaic

• Stavební aktivity v areálu hradu
neutichají ani pﬁed zimou. Díky pﬁíjemnému a teplému poãasí se dokonãuje napojení vnitﬁní kanalizace
z budovy Hejtmanství na hlavní ﬁad.
Opravuje se dal‰í ãást silnû po‰kozené zdi lednice SklepÛ pivovaru
(u Bednáﬁské cesty). Realizovaly se
dal‰í spadi‰tû pro odvodnûní jiÏního parkánu.
• Zastupitelstvu obce je pﬁedloÏena studie rekonstrukce prostorÛ obﬁadní sínû. Její 1. etapa zaãne probíhat v prosinci a první svatební obﬁad v novém kabátû probûhne jiÏ
24. února 2007.
• Dokonãuje se dal‰í projektová
dokumentace na pﬁí‰tí rok, pﬁedev‰ím na opravu stﬁech jiÏních budov
vãetnû kaple.
• V ﬁíjnu byl pozván odborník na
posouzení moÏnosti osadit hradní
vûÏe zvony, které byly rekvírovány
za 1. sv. války. Mgr. Petr Vácha provedl zamûﬁení a z historick˘ch materiálÛ doloÏil dva asi 300 kg váÏící zvony v Prochodité vûÏi, které byly bûhem první republiky nahrazeny souãasn˘mi cimbály. Dal‰ím doloÏen˘m zvonem byl asi 30 kilov˘
„mrÀous“ v malé vûÏiãce (lucernû)
nad stﬁechou kaple.
• S navrácením v‰ech zvonÛ se poãítá a asi nejdﬁíve usly‰íme právû
zvuk malého zvonu ze stﬁechy kaple.
• V nedûli 12. listopadu opût pﬁijel na nádvoﬁí hradu „Kﬁivoklátsk˘
had“ na krku populárního herce
Václava Vydry. Dusot koÀsk˘ch kopyt ohlásil krátce po 13 hodinû hlavní zastávku tohoto putování. Obãerstvení a nezbytné focení zpﬁíjemnilo odpoãinek pﬁedev‰ím pro
jezdce. Bez konû se setkání zúãastnila i taneãní partnerka Václava Vydry ze soutûÏe StarDance Petra Kostovãíková.

Foto Ludûk Frencl

Mûsíc ﬁíjen a listopad byl abnormálnû tepl˘, ale i such˘. Padají teplotní rekordy. ¤íjen pﬁivábil i vût‰í
poãet náv‰tûvníkÛ neÏ obvykle.

Jak se podaﬁilo v‰e pﬁipravit mÛÏete posoudit i vy. KaÏdou sobotu a nedûli aÏ do 17. prosince lze HamousÛv statek nav‰tívit od 10 do 17 hodin. Pro ty, kteﬁí to mají daleko,
vznikla reportáÏ z prvního je‰tû
pﬁedadventního víkendu, jeÏ bude
odvysílána âT1 v poﬁadu Toulavá
kamera.
– LF –
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OBECNÍ KNIHOVNA
JAROSLAV VÁVRA: POVÍDÁNÍ O RUSKÉ LITERATU¤E VI.
O ruské literatuﬁe 19.století rozhodnû nelze tvrdit, Ïe se vyvíjela
v klidném, harmonickém prostﬁedí,
bez dramatick˘ch zvratÛ a tragick˘ch
koncÛ. Byly popravy, nucené práce,
vyhnanství a emigrace. Byla samozﬁejmû cenzura, nûkteﬁí nepohodlní
autoﬁi byli posíláni do bojující armády s tich˘m pﬁedpokladem, Ïe tam
padnou. Pu‰kin a Lermontov zahynuli v soubojích, v jejichÏ zosnování
mûla zﬁejmû prsty i carská moc.
To v‰echno se nám ov‰em dnes
jeví jako nevinná idyla ve srovnání
s tím, ãím musela ruská literatura
projít ve 20. století.V sovûtském období (1917 – 1991) se rozdûlila do
tﬁí proudÛ:
1. oficiální sovûtská literatura, jejíÏ pﬁedstavitelé, organizovaní ve
Svazu spisovatelÛ SSSR (vznikl
v r. 1934), byli podﬁízeni diktátu
komunistické strany a byli nuceni
dodrÏovat principy „stranickosti“,
„lidovosti“ a „metody socialistického realismu“,
2. tzv. samizdatová literatura, roz‰iﬁovaná ilegálnû ve strojopisn˘ch
opisech, pozdûji i magnetofonov˘ch
nahrávkách (napﬁ. básnû a písnû
B. OkudÏavy, A. Galiãe a V. Vysockého). Od roku 1995 vycházela
dokonce celá ﬁada samizdatov˘ch
ãasopisÛ a almanachÛ. Poãet takov˘ch ãasopisÛ o 10 – 10 000 exempláﬁích ãinil napﬁ. v roce 1986 10,
v r. 1989 jiÏ 323.

P O D Z I M V K L U B U Î E LV I â K A
Od poãátku ﬁíjna mají kﬁivoklátské (roztocké, ãastonické…) maminky opût moÏnost setkávat se
v klubu Îelviãka. Tak jako v loÀském roce vyuÏíváme prostory v pﬁízemí M· Kﬁivoklát. Novû si mohou
dûtiãky v klubu uÏívat terapeutick˘
bazének a „plavat“ mezi mal˘mi
míãky. Îelviãka jej (díky aktivitû
Jany Rajské) získala darem z Domova Ráãek. A Ïe se v nûm mrÀátkÛm tuze líbí, se mÛÏete pﬁesvûdãit
na fotografii.
Ná‰ klub uÏ se patrnû dostal do
povûdomí místních rodiãÛ, neboÈ
náv‰tûvnost Îelviãky stále stoupá
a dokonce nás se svou dcerkou nav‰tívil i první odváÏn˘ tatínek. Udûlal nám tím velkou radost a já jen
pﬁipomínám, Ïe spolu s dûtmi uvítáme i babiãky, dûdeãky ãi jiné spoleãensky zaloÏené blízké.
Leto‰ní novinkou je Zpívání dûtí
a maminek, které pro nás (vÏdy jedenkrát do mûsíce) zaji‰Èuje paní
Dagmar Pavlíãková. Její první hodina zpívání sklidila velk˘ úspûch,
a také vytvoﬁila rekord v náv‰tûvnosti klubu (12 dûtí + 12 dospûl˘ch).
V ﬁíjnu jsme spoleãn˘mi silami
vytvoﬁili barevnou housenku, poté
jsme vyuÏili darÛ podzimu a vyrábûli obrázky z listí a nakonec si
ozdobili triãka barvami na textil.
Listopadov˘ program jsme zahájili
v˘‰e zmínûn˘m zpíváním, pokraão-

vali v˘robou papírov˘ch drakÛ
a nav‰tívili Informaãní stﬁedisko LesÛ âR. Nyní se je‰tû tû‰íme na v˘robu ‰perkÛ z alobalu a na vitráÏové obrázky z barev na sklo.
V prosinci si ozdobíme voÀavé
pomeranãe (7.12.), zazpíváme
(14.12.) a pak uÏ se budeme chystat
na Vánoce v˘robou nepeãeného
cukroví (21.12.).
Tû‰íme se na vidûnou.
Jana Povolná

Od listopadu probíhá v Îelviãce také Zpívání dûtí a maminek pod vedením Dá‰i Pavlíãkové.
Foto Jana Povolná

NA VYCHÁZCE
S NAëOU
Moje milá kolegynû Naìa Kramelová, sama velmi zdatná turistka,
se rozhodla, Ïe svou vá‰eÀ pro chození do terénu pﬁenese i na dûti ‰kolou povinné, a sice ty nejmen‰í, které se je‰tû nejspí‰ dají nalákat a taky moÏná nebudou moc zlobit. Od
záﬁí byla se svou partiãkou, ãítající
devût dûtí ze druhé a tﬁetí tﬁídy uÏ
na tﬁech v˘pravách. Dvou z nich
jsem se zúãastnila i já se svou vûãnû „malou“, a tudíÏ dobﬁe do party
zapadající ·árkou. Stálou ãlenkou
Nadin˘ch vycházek je i dal‰í zaslouÏilá matka Libu‰ka Vokounová, která s sebou bere i svou pﬁed‰kolaãku Aniãku a paneãku, jak jí
to ‰lape! Putování je vÏdy pﬁipraveno tak, aby se dûti pﬁíli‰ neunavily
a aby si to pûknû uÏily. KdyÏ jsme
‰li na Velkou Bukovou a pak do Kﬁivoklátu na Amalín, kde jsme uÏ se
·árkou zÛstaly, zatímco ostatní museli je‰tû ke ‰kole, kde je start
i cíl,byl nádhernû barevn˘ a sluneãn˘ podzimní den. Pﬁí‰tû, to uÏ byl
listopad, nám poãasí tolik nepﬁálo,
ale aspoÀ nepr‰elo. ·li jsme od ‰koly podél ﬁeky, stateãnû zdolávali
skálu a balvany, kolem ·piãatky do
âastonic a pﬁes kopec zas zpátky ke
‰kole. Tentokrát nepﬁi‰lo ani tûch
devût dûtí, ale nevadí, i tak to zas
bylo moc pûkné. Dokonce se i foti-

3. emigrantská literatura, v níÏ
rozli‰ujeme tﬁi vlny – první byla bezprostﬁedním dÛsledkem obãanské
války a vrcholila v r. 1920 (ta je pro
nás zvlá‰È zajímavá, neboÈ tehdy se
v˘znamn˘m emigrantsk˘m centrem
stala vedle Berlína a PaﬁíÏe i Praha),
druhá vyplynula z moÏnosti uniknout ze zemû s nûmeckou armádou
nebo zÛstat v r. 1945 v Západním
Nûmecku, tﬁetí má svÛj pÛvod ve
zklamání inteligence z návratu k totalitû po krátkém období „tání“ po
Stalinovû smrti a dosáhla vrcholu
v 70. letech.
Teprve poãátek Gorbaãevovy perestrojky umoÏnil zahájit postupn˘
proces sjednocování tûchto umûle,
násilnû vznikl˘ch proudÛ.
Ztráty ruské literatury v sovûtském období byly nezmûrné a nenahraditelné. VraÏdûní zaãalo je‰tû
za Lenina (v r. 1921 byl napﬁ. zastﬁelen pro domnûlou úãast v kontrarevoluãním spiknutí vynikající
básník N. Gumiljov, muÏ A. Achmatovové) a dosáhlo nestvÛrn˘ch
rozmûrÛ za Stalinova kultu, zejména v letech 1937 - 8. Z 1 500 delegátÛ ustavujícího sjezdu Svazu spisovatelÛ SSSR v r. 1934 bylo persekvováno 90%. V literární encyklopedii, která zaãala vycházet v dobû ãásteãného uvolnûní po kritice
Stalinova kultu na XX. sjezdu
KSSS, mÛÏeme témûﬁ pravidelnû po
obrácení nûkolika stran ãíst stereotypní formulaci „V období kultu
Stalinovy osobnosti byl nezákonnû
pronásledován. Po smrti rehabilitován.“ V koncentraãních táborech
zemﬁelo rÛzn˘m zpÛsobem pﬁes tisíc spisovatelÛ.
O to vût‰ího obdivu si zaslouÏí
skuteãnost, Ïe tato nepﬁetrÏitû deptaná, vybíjená, pronásledovaná
a umlãovaná literatura nezahynula,
ale dokázala vytvoﬁit umûlecké hodnoty, srovnatelné s kteroukoli velkou literaturou. Napﬁ. se mÛÏe py‰nit pûti laureáty Nobelovy ceny,
ov‰em, bohuÏel, i v tomto pﬁípadû
s pﬁíznaãn˘mi okolnostmi. První
rusk˘ laureát byl v r. 1933 Ivan A.
Bunin (1870 – 1953), v˘born˘ básník, zejména v‰ak prozaik a novelista, jehoÏ v‰echna nejlep‰í díla (napﬁ. Antonovská jablka, Pán ze San
Franciska, Pﬁípad korneta Jelagina,
Îivot Alexeje ArseÀjeva ) jsou pﬁeloÏena do ãe‰tiny. Cenu pﬁebíral jako emigrant, Ïijící jiÏ 13 let ve Francii. Druh˘m byl v r. 1958 básník,
prozaik a pﬁekladatel Boris L. Pasternak (1890 – 1960), kter˘ si pr˘
troufl ﬁíci Stalinovi, Ïe jeho básnické pokusy jsou slabé, a jehoÏ román
Doktor Îivago, dokonãen˘ v r.1956,
se stal okamÏitû svûtovou literární
senzací, v Rusku v‰ak mohl vyjít aÏ
r. 1988 (ãesky 1990). Za vlády
N. S. Chru‰ãova, v období tání, rozpoutali proti nûmu literární funkcionáﬁi ‰tvavou kampaÀ takov˘ch roz-

mûrÛ, Ïe byl nucen se ceny vzdát
a krátce nato zemﬁel. Michail A. ·olochov (1905 – 1984) se stal r. 1965
tﬁetím rusk˘m laureátem. Ten to mûl
zdánlivû snadné, cenu si mohl pﬁevzít se v‰í parádou. Dodnes ov‰em
není zcela jasné, zda ji dostal proto,
Ïe Západ chápal jeho epopej Tich˘
Don jako dílo protisovûtské nebo to
bylo velkorysé gesto vÛãi „ﬁí‰i zla“.
âtvrtému, Alexandru A. SolÏenicynovi (1918), nedovolil L. I. BreÏnûv
v r. 1970 Nobelovu cenu pﬁevzít,
protoÏe stále více zlobil. Nejdﬁíve
napsal na základû vlastní Ïivotní
zku‰enosti o Ïivotû v táboﬁe nucen˘ch prací novelu Jeden den Ivana
Dûnisoviãe (tu dovolil publikovat
N.S.Chru‰ãov), pak v‰ak jeho kritika sílila aÏ k otﬁesnému dokumentu
Souostroví GULAG, za nûjÏ byl v
r. 1974 spisovatel vyho‰tûn z SSSR.
A poslední laureát, básník Iosif
A.Brodskij (1940 – 1996), byl
r. 1964 odsouzen k pûti letÛm nucen˘ch prací za „ pﬁíÏivnictví“ (nepracoval poctivû, Ïivil se literaturou!!!). R.1972 emigroval do USA,
Nobelovu cenu pﬁebíral r. 1987 jiÏ
jako americk˘ obãan, ov‰em v té dobû ho i doma vzali na milost, neboÈ
v r. 1985 zaãala Gorbaãovova perestrojka.
Jaroslav Vávra

ÎHAVÁ NOVINKA

âachtická paní – ëábel s tváﬁí
andûla.
Autorem a zároveÀ dárcem této
knihy obecní knihovnû je Tomá‰
Bednaﬁík, za coÏ jménem v‰ech ãtenáﬁÛ vﬁele dûkuji. A hned se také musím zmínit, Ïe to není jeho první kniha o neblaze proslulé AlÏbûtû Báthoryové. Máme tu i jeho ëábla v andûlském rouchu a Krvavou hrabûnku. Vedle této spí‰e literatury faktu
si ov‰em ãtenáﬁ za dlouh˘ch zimních
veãerÛ pﬁijde na své, kdyÏ si je‰tû
pﬁeãte âachtickou paní od JoÏa NiÏnánského, nebo nedávno vy‰lé dokonce ãtyﬁi díly âachtické paní Andreje ·tiavnického. Tak se krásnû
bojte!
–gh–

Je‰tû památeãné foto u památeãné lípy a mÛÏe se pokraãovat v cestû. Foto Luká‰ Vokoun

lo. Tﬁeba tenhle mÛj ãláneãek na nûkoho z rodiãÛ zapÛsobí a pﬁí‰tû nás
pÛjde víc. Je to ‰koda nevyuÏít, kdyÏ

uÏ se pro dûti nûco dûlá a stále se po
tom volá.
–gh–
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LUBOMÍR JUNEK OSLAVIL 75. NAROZENINY A NA K¤IVOKLÁT STÁLE VZPOMÍNÁ

N A N ÁV · T ù V ù U B ¯ VA L É H O K A S T E L Á N A
RADOTÍN/K¤IVOKLÁT.
V úter˘ 26. záﬁí leto‰ního roku se
doÏil v˘znamného Ïivotního jubilea
75 let b˘val˘ dlouholet˘ kastelán
hradu Kﬁivoklátu, pan Lubomír Ju-

pÛvodní byt jsme vymûnili se sousedem na chodbû za men‰í. Úplnû
nám staãí,“ ﬁíká. Na Kﬁivoklát pan
Junek ale nezapomíná. Pﬁipomínají
mu ho nejen ãtyﬁi díly tlust˘ch kronik, které poctivû den za dnem psal
a doplÀoval fotografiemi, ale také
Kﬁivoklátské noviny, které si nechává kaÏd˘ mûsíc z obecního úﬁadu posílat a poctivû je ãte. „To víte,
na ta léta se nedá zapomenout. KdyÏ
si tak listuji v kronikách, ani se mi
nechce vûﬁit, kolik jsme toho na hradû proÏili,“ pﬁitaká b˘val˘ kastelán.
V˘ãet pozitiv pÛsobení Lubomíra Junka na Kﬁivoklátû by zabral
pûkn˘ odstavec. KdyÏ v lednu 1969
na hrad pﬁi‰el, na‰el ho v dezolátním stavu. Objekt byl zchátral˘ nejen po stavební stránce, ale i po
stránce „duchovní“. Tehdy osmatﬁicetilet˘ Lubomír Junek mûl plnou hlavu nápadÛ, jak hrad opût po-

zvednout k jeho slávû. Díky sv˘m
kontaktÛm v praÏsk˘ch umûleck˘ch
kruzích se rozhodl Kﬁivoklát oÏivit.
Je‰tû v roce 1969 – jako první v tehdej‰ím âeskoslovensku – byly v historick˘ch prostorách hradu zahájeny koncerty staré hudby. Soubory
jako Symposium musicum, Collegium flauto dolce nebo PraÏ‰tí pozounéﬁi sem pak jezdily dlouhá léta
obohacovat letní sezónu. Ve spolupráci s Místním národním v˘borem
Kﬁivoklát byla z b˘valé královské
krãmy zﬁízena obﬁadní síÀ. Tady se
zaãaly poﬁádat nejen svatební obﬁady, které byly snoubeneck˘mi páry
hojnû vyuÏívány, ale v zimních mûsících také pravidelné cykly koncertÛ váÏné hudby Komorního orchestru okresního osvûtového domu
v Rakovníku za ﬁízení Otakara Pihrta. Na zeì v pﬁedhradí bylo nainstalováno slavnostní osvûtlení. NáStﬁídání stráÏí aneb poslední svatební obﬁad oddávajícího Lubomíra Junka v záﬁí 1992.
Foto archiv autora

Lubomír Junek dnes, pﬁi náv‰tûvû v Radotínû.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

nek. V na‰í obci proÏil takﬁka ãtyﬁiadvacet let. Klíãe od brány hradu
pﬁevzal po krátkém pÛsobení u tehdej‰ího Stﬁediska státní památkové
péãe a ochrany pﬁírody Stﬁedoãeského kraje 1. ledna 1969 a svému
nástupci je pﬁedal 30. záﬁí 1992. Mezi tím ubûhla ﬁada let, kdy se hrad
díky jeho práci (a samozﬁejmû také
práci jeho kolegÛ) zmûnil na jeden
z nejnav‰tûvovanûj‰ích ãesk˘ch
hradÛ. Vhodná pﬁíleÏitost k náv‰tûvû a malému zavzpomínání.
Lubomír Junek se svojí manÏelkou Marcelou (také dlouholetou zamûstnankyní hradu Kﬁivoklátu) Ïijí
dnes v Radotínû. „Jaké to je, vymûnit stﬁedovûk˘ hrad za tuctov˘ panelák?“ ptám se Lubomíra Junka.
„UÏ jsem si zvykl. Máme tu klidné
prostﬁedí, v domû bydlí vût‰inou uÏ
star‰í lidé, takÏe Ïádn˘ rámus. Ná‰

Lubomír Junek s hereãkou Vlastou Fabianovou pﬁi natáãení pohádky Sol’nad zlato v roce
1982.
Foto archiv autora
Lubomír Junek pﬁi besedû s hereãkou Helenou RÛÏiãkovou v roce 1983.
Foto archiv autora

JANA NùMEâKOVÁ VYSTAVOVALA
SVOJI KERAMIKU V PRAZE
Dne 1. listopadu jsem byla pozvána Janou Nûmeãkovou na vernisáÏ v˘stavy do Svato‰ova nakladatelství v Praze. Jméno Ivan Svato‰
mi díky Janû nebylo neznámé, mám
jeden z jeho pÛvabn˘ch kalendáﬁÛ
Prahy, také jím ilustrovanou Prahu
oãima Jaroslava Seiferta a Ivana
Svato‰e a Chválu vína Radovana

Lukavského rovnûÏ s jeho ilustracemi. S Janou se manÏelé Naìa
a Ivan Svato‰ovi seznámili právû díky její keramice. Nûkde v Praze uvidûli nûkolik jejích vûcí a hned se za
ní rozjeli, protoÏe chtûli její v˘robky vystavovat a prodávat ve své Letní minigalerii ve Tﬁech Studních na
Vysoãinû, kde pﬁes léto pob˘vají.
No a letos ji poÏádali, aby zkusila
pár novinek i pro jejich praÏskou galerii. A Jana se dala jako vÏdy s pln˘m nasazením do práce a experimentovala s glazurami a toãila a hlínu umûlecky tvarovala, no a v˘sledek jejího snaÏení si kaÏd˘ aÏ do

konce tohoto roku mÛÏe prohlédnout a koupit právû ve Svato‰ovû nakladatelství a galerii v Praze. ZároveÀ s ní vystavoval kniÏní kuriozity ze své sbírky Vratislav Ebr, zakladatel a majitel legendárního Arbesova knihkupectví a syn majitele
galerie, Jan Svato‰ vystavoval své
fotografie. TakÏe Janiny v˘robky
tam jsou v té
nejlep‰í spoleãnosti. A jsou
to
opravdu
umûlecká dílka. A sama si je
tam aranÏovala, i s vkusn˘mi
such˘mi vazbami z vlastní
zahrady. A je‰tû pﬁed zahájením v˘stavy
byly nûkteré
vûci z v˘lohy
prodány. Zahájení v˘stavy
v komorním
prostﬁedí galerie bylo pr˘
moc pûkné, ale
já u toho bohuÏel nebyla, ani mÛj redakãní kolega Milan Bednaﬁík, my
totiÏ mûli právû redakãní radu. Jana
nyní spolupracuje s brnûnskou autorkou, která pﬁipravuje pohádkov˘
pﬁíbûh pro dûti a místo ilustrací se
v knize objeví roztomilé keramické
postaviãky hlavních hrdinÛ nafocené v pﬁírodním prostﬁedí. Svato‰ovo nakladatelství je pr˘ asi 500 m od
stanice metra Kaãerov a teì právû
je taky ta správná chvíle na to, abyste si tﬁeba koupili kalendáﬁ Ivana
Svato‰e pro rok 2007 Vltavská nábﬁeÏí.
Gudrun Humlová

TVO¤IVÉ
ODPOLEDNE
S RODIâI
Mezi oblíbené akce s rodiãi patﬁí
tvoﬁivá odpoledne v M·. Tentokrát
jsme rodiãe pozvali, aby nám vypomohli pﬁi v˘robû drakÛ. U stoleãkÛ
bylo ru‰no, v‰ude se stﬁíhalo, kreslilo a lepilo a pod ‰ikovn˘ma rukama rodiãÛ a dûtí vznikali nádherní
draci. Draci papíráci nemûli jen klasickou podobu, objevil se nám tu
drak auto, drak prasátko, drak Rákosníãek, drak pavouk a dal‰í. Spoleãnû jsme si pohráli a pak jsme si
je‰tû pﬁi ãaji a cukroví, které dûti samy napekly, pûknû popovídali.
Jsme rády, Ïe si rodiãe udûlají volnou chvilku a pﬁijdou mezi nás si
spoleãnû pohrát a nûco pûkného vytvoﬁit. Dûkujeme.
Jaroslava Vimrová

v‰tûvnick˘ okruh byl obohacen
o novou expozici lovectví ve velké
vûÏi. Hrad se otevﬁel filmaﬁÛm a nejrÛznûj‰ím institucím pro poﬁádání
kulturnû-spoleãensk˘ch akcí. A to
nebylo zdaleka v‰e. V dal‰ích letech
se pﬁidaly divadelní pﬁedstavení
a koncertní cykly na prvním nádvoﬁí, stﬁedovûké jarmarky a od roku
1983 proslulá Kﬁivoklátská kulturní léta, která probíhala o cel˘ch
prázdninách. „Byla to spousta práce, ale uÏili jsme také hodnû legrace. No, a také nûjaké to víno a pivo
jsme pﬁi tom vypili,“ smûje se Lubomír Junek. S láskou vzpomíná na
b˘valé kﬁivoklátské kamarády –
Mirka a Va‰ka Friebertovi, MíÈu
Butoviãe, Jindru Bednaﬁíka, Mirka Slapniãku, Karla Tomse, Láìu
Krumnikla, Pepíka Klímu a mnohé dal‰í. S úctou pak mluví o b˘val˘ch spolupracovnících – Fran-

ti‰ku a BoÏenû Mar‰íkov˘ch, Helenû Fuzziové, Evû Králové… bohuÏel, hodnû z nich je uÏ dnes na
„pravdû boÏí“.
Lubomír Junek nepozdvihl jenom hrad Kﬁivoklát, ale angaÏoval
se také v dûní v obci, hlavnû v Osvûtové besedû a Divadelním spolku
Hrádek, kter˘ spolu s Karlem Tomsem st. v roce 1983 zaloÏili. Jako
reÏisér nastudoval nûkolik her – mimoﬁádn˘ úspûch sklidili Bambini
di Praga Bohumila Hrabala a Horníãkovi Tﬁi Alberti a sleãna Matylda. Populární byl pan Junek také jako oddávající pﬁi svatebních obﬁadech. „To, co jsme tu za tûch skoro pûtadvacet let zaÏili, by vydalo
na celou knihu,“ uzavírá b˘val˘
kﬁivoklátsk˘ kastelán. A bÛh ví, Ïe
by to bylo poãteníãko. Tak snad zase aÏ nûkdy jindy.
Tomá‰ Bednaﬁík

EKOPORADENSTVÍ V OBLASTI
CHKO K¤IVOKLÁTSKO
Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko Budy – Kﬁivoklátsko o.p.s. v Kﬁivoklátû otevﬁelo ekoporadnu.
Najdete ji na na‰ich interneto-

v˘ch stránkách www.is-krivoklat.cz.
Bude slouÏit nejen jako doplnûní
environmentálního vzdûlávání pro
‰koly, ale celé ‰iroké veﬁejnosti.
Zajistí tak správn˘ pﬁístup obãanÛ k Ïivotnímu prostﬁedí. Odpoví
jim na otázky, které si bezesporu
kladou. Stále pﬁib˘vá dotazÛ, které
se t˘kají ekologie a ochrany Ïivotního prostﬁedí – co s odpady, jak si
udrÏet ãisté Ïivotní prostﬁedí, kam
se obrátit v pﬁípadû velké hluãnosti, nebezpeãí ptaãí chﬁipky, jak
správnû zemûdûlsky hospodaﬁit na
území CHKO atd.
Otázky obãanÛ budou konzultovány s lektory Správy CHKO Kﬁivoklátsko, zamûstnanci obcí a mikroregionÛ.
Tento projekt byl dotován z Fondu Ïivotního prostﬁedí Stﬁedoãeského kraje.
Jiﬁina Pro‰ková,
Kﬁivoklátsko o.p.s.

VÁNOâNÍ K¤ÍÎOVKA
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Tajenkou dne‰ní kﬁíÏovky je pﬁání Kﬁivoklátsk˘ch novin. Pﬁejme nám v‰em, (1. díl tajenky), aby vánoãní (2. díl tajenky) a (3. díl tajenky) i po (4. díl tajenky) pﬁí‰tích.

Nápověda
KEH, UDU,
RI, ASK,
AN, VIKA

PILÍŘ

1. DÍL
TAJENKY

NULA

MĚSÍC
MAYSKÉH
O KALEN.

ŽENSKÉ
JMÉNO

CH. ZN.
DUSÍK

Nápověda
OTMAN,
TAURUS,
DIA, ND

KOJEN.
JED.
HYG.
DÉLKY
POTŘEBA JAPONSKO

ČÁST ŽEN.
TĚLA
AFR. KM.
SUDÁN

SPORTOVEC
NÁZEV
PÍSM. N
EVROPSKÁ
MĚNA

SOLMIZAČ
NÍ SLABIKA

CIZOKR.
PLOD
MPZ
URUGUAY

HALDY

NĚMEC.
SOUHLAS
JED. HM.
ČÍNA

JEHLIČN.
STROM
MPZ
THAJSKO

BRATROVRAH
ČÁST PÁN.
OBLEKU
(MN. Č.)
CHYTIT

ASIAT
CH. ZN.
TITAN
PLATIDLO
NIZOZEMÍ

ZASTAR.
KDYŽ
CH. ZN.
UHLÍK

ZAST.
HLAVEŇ
Ř. Č. 1

MPZ
NORSKO

CH. ZN.
FOSFOR

SPZ STARÁ
ĽUBOVŇA
MPZ
NĚMECKO
SOUHLÁSKA

NEPOHODA

CH. ZN.
DRASLÍK
UDĚLENÍ
JMÉNA
LODI

SESKUPENÍ
KARET V
POKRU

DRUŽINA

CH. ZN.
NIOB

PÍSMENO
PÉ

MEZ. NÁZEV
SOUH. BÝK

MPZ
LUCEMB.
CH. ZN
DUSÍK

POHYBOVAT SE
VE VODĚ

CITOSLOVCE
POCHOPENÍ

ŽENSKÉ
JMÉNO

MPZ
RAKOUSKO

KRÁSA

Ř. Č. 1000

VLÁKNO

SMÝKAT

EVROPSKÉ
POHOŘÍ

MUŽ.
JMÉNO

ANTILOPA
ČÁST
OPERY
PÁR
JED.
DÉLKY
SSSR

ENERGIE

ČESKÝ
TANEC

ÚTVAR NA
MARSU

LÉK.
POMŮCKA
NA
ZLOMEN.
ROČNÍ
OBDOBÍ

PTAČÍ
KRMIVO

SPOJKA
PŘEDLOŽKA

Nápověda
MÍSTO
MOCE,
KLIDU
APAR, ITA,
ADAS, PIC ST. HMOTA

ŘÍMSKÝ
CÍSAŘ

♣

PLUS

PIÁNO
(MN. Č.)

ZN.
FOTOAP.
KONEC V
ŠACHU
UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

♣

ÚKON

Ř. Č. 5

PŘEDPIS

PODLITINA
NA TĚLE

PŘEDLOŽKA

DELEGACE

MPZ
ŠPANĚLSKO

BARVA

RAK. STAV.
FIRMA

JED. OBJ.
KYPR
PLATIDLO
BARMA

PŘÍDOMEK
ŠLECHTIC
KÝ

SEVEŘAN

DŮL

VÝPOTEK

MPZ ITÁLIE

UMĚL.
PRŮM. ŠKOL

MANĚ

ČÍN. HUD.
NÁSTROJ

BÁSNÍK

ZIMA

ZN. NĚM.
AUTA
SPZ
PRAHA

BALDACHÝN

BOB.
SLABIKA

MPZ
ŠVÝCARSKO

SPZ
PRAHA
TRUMFY V
KARTÁCH
SKŘÍTEK
ZN. LYŽÍ

SÍŇ

JED.
DÉLKY
BRAZIL.
POZDRAV

MÍRA NA
KOŽEŠINY

PŘEDLOŽKA

TABÁK

ZN. PRO
TUNU

PLATIDLO
FRANCIE

ODRAZ
NOTES

HUDEBNÍ
POMLKA

3. DÍL
TAJENKY
CH. PRVEK
PB

CH. ZN.
BOR
SPOJKA

EVROPAN

MAT. ZN.
PRO ČAS

PÁSOVEC

PALMA

PLANETKA

PŘESUN

POLOMĚR

ANTILOPA

SPOJKA

MUŽSKÉ
Nápověda
JMÉNO
AI, NO, ADI,
MO, DAME JED. DÉL.
KYPR

21 PÍSM
ABECEDY
NĚM.
SOUHLAS
PÍSM. V
ABEC. PO I
CH. ZN.
CÍN

ZÁCHRANA

LÉK PROTI
KAŠLI

PŘEDSTAVA

AFR.
VELETOK

PF 2007

NÁVŠTĚVNÍK

INIC. SL.
FILMOVÉ
HEREČKY
(FRANC.)

POLNÍ
MÍRA

JED. OBJ.
FINSKO
MPZ ITÁLIE

ZANECHEJ

JED.
PLOŠNÉHO
OBSAHU

VOSA

CH. ZN.
NEODYM
REKR.
STAVBA

Ř. Č. 99

Ř. Č. 4

PŘEDLOŽKA

PLATIDLO
ČÍNA

Nápověda ŠLEHNUTÍ
TIMBER,
COVADO, PODVOD
TACET

CH. ZN.
KYSLÍK

ČÁST
VOZU
DĚT.
POZDRAV

DŮM

KOZÁCKÝ
VEL.(MN. Č.)

LESKLÝ
NÁTĚR
HOVOR.
PRVNÍ ROČ.

DAMENIZA
NÁŘ.
2. DÍL
ČNÍ
CISLOVCE KROKODÝL
TAJENKY SLABIKA
INU

ZN.
MILIMETRU

PRYČ

PROČ

Ř. Č. 500

VÁHOVÁ
JEDNOTKA
CH. ZN.
MANGAN
CH. ZN.
RADON
CH. ZN.
DUSÍK

ZN. AM.
AUTA
JED. OBJ.
FINSKO

ERB

TROPICKÝ
SAVEC

SVÁZANÉ
OBILÍ
ZN. RUS.
LETADEL

TOK

NÁR.
VÝBOR

PÁN

DOPR. ZN.
STŮJ
UDATNÝ
ČLOVĚK

PLATIDLO
MALEDIVY

ZDE

Nápověda
AHU, YAN,
CATE, TI,
BLAZE, NB

4. DÍL
TAJENKY
RYBA

SPOJKA

ČÁST
STROJE

SNAD

EPILOG
SEDADLO
VLÁDCE

GAZELÍ
VLNA
ČÁST
CHRÁMU

ORIENTÁL
NÍ HUD.
NÁSTROJ

Nápověda
AM, KIR,
KARTAS,
SONA, AO

Nápověda
MPZ
ENO, PE, PORTUGAL
LAAR,
SKO
MAS, TZU
CITOSLOVCE
POZDR.
VODÁKŮ

OPÁLENÍ

Nápověda
IMPALA,
DJUM,
VESPA

SRÁZ

CH. ZN.
UHLÍK

SOUKROMÍ

PRŮMĚR

ČÁSTICE

OBVOD

MĚSÍC
MAYSKÉHO

RUSKÝ
VLADAŘ
CITOSLOVCE

KALEND.
365 DNÍ
POLOMĚR

ŽENA

CH. ZN.
MOLYBDEN

SPZ
TŘEBOŇ

CH. ZN.
HLINÍK
PALIVO
CH. ZN.
NOBELIUM

NULA

ÚPLNĚ

ČISŤ. PROSTŘEDEK
TAKTO

LENOCHOD

BOBIZ.
SLABIKA

SPOJKA
UHLOVODÍK

TEČKA

SAMOHLÁSKA

MPZ
ŠVÉDSKO

CH. ZN.
SÍRA

ŽURNÁL

Sestavil Pavel Friebert, foto Milan Bednaﬁík

(Pﬁejme nám v‰em, kaÏdému zvlá‰È i celé obci, aby vánoãní atmosféra vzájemnosti a pochopení pﬁetrvala i po mnoho dnÛ pﬁí‰tích.)
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SPOLEâENSKÁ STRÁNKA – ZAJÍMAVOSTI

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (XIII)
tûch Krabec jiÏ ve v˘sluÏbû. Míval
dlouhá léta v opatrování vodovod do
kníÏecího pivovaru ve hradû. Tamûj‰í sládek Josef Klime‰ byl náruSportovní hﬁi‰tû v Kﬁivoklátû by- Ïiv˘m ptáãníkem a pradûdeãek mu
lo zﬁízeno na takzvané Panské lou- obstarával za nûjaké to vûd˘rko pice. AÏ do první tﬁetiny 19. století ce- va mravenãí vajíãka pro jeho opelá tato louka patﬁívala kﬁivoklátské ﬁence. KdyÏ vybral mravenãí vajíãvrchnosti. V té dobû ãást louky „od ka z nûkolika mraveni‰È, jichÏ bylo
brÛdku aÏ k potÛãku“ vûnoval kní- tehdy v lesích hojnost, odnesl je
Ïe Fürstenberk patnácti poddan˘m, v pytli na pﬁipravené místo. Mûl tam
kteﬁí z pﬁíkazu rychtáﬁe stﬁídavû do- struÏku vykopanou do kruhu. Kruh
ná‰eli pro panstvo v dobû honÛ den- (neboli koleãko) mûl asi tﬁi metry
nû ãerstvé peãivo z Kﬁivoklátu na v prÛmûru. Uprostﬁed kruhu udûlal
lánsk˘ zámek bez nároku na odmû- mûlkou jamku, kterou pﬁikryl smrnu. Nejvût‰í kus louky získali kﬁi- kov˘mi vûtviãkami. Do struÏky nalil vodu a mravence
i s vajíãky vysypal
dovnitﬁ kruhu. Mravenci, kteﬁí byli z nûkolika mraveni‰È, dali se do sebe, jiní
chtûli utéci, ale pﬁibûhli k vodû a nemohli dál. Museli se
vrátit. Pranice netrvala pﬁíli‰ dlouho
a pak se nûjak domluvili. KdyÏ si v‰e
U KOLEâKA
dobﬁe prohlédli, poãali spoleãnû vajíãka
ukládat do pﬁipravevoklát‰tí obãané Dubsk˘, S˘kora ného dÛlku pod klest, aÏ je v‰echny
a Tolman.
Po první svûtové válce byly nûkteré dílce vykoupeny a bylo na nich
zﬁízeno sportovní hﬁi‰tû U Koleãka.
Proã U Koleãka?
Na pravém bﬁehu Rakovnického
potoka jsou dvû skalky, které ãní do
potoka. Tûsnû nad dolej‰í skalou se
brával jíl na vyplÀování mezer pﬁi
stavbû dﬁevûn˘ch staveb. ¤íkalo se
mu ãervená maznice. Tam si udûlal
pan Vojtûch Krabec zaﬁízení na získávání mravenãích vajíãek. Podobná zaﬁízení byla i v Mûsteãku a jinde. Dejme slovo pamûtníkovi panu
Franti‰ku Krabcovi, jehoÏ vyprávûní o vzniku jména U Koleãka zachytil ve sv˘ch pamûtech regionalista Marcel Havlík. Mimo jiné pí‰e: „V osmdesát˘ch letech minulého století byl mÛj pradûdeãek Voj-

SPORTOVNÍ AREÁL
U KOLEâKA

snesli na urãené místo. Nûkdy byla
snÛ‰ka hodnû vydatná, jeden aÏ dva
litry vajíãek. âast˘mi diváky na pracující mravence byli letní hosté na‰í obce a samozﬁejmû dûti. Tak povstalo pojmenování tohoto místa
U Koleãka.“ Tolik pamûtník Franti‰ek Krabec, jak jeho vyprávûní zachytil Marcel Havlík.
Z citace jasnû vypl˘vá, jak nesmyslné je pojmenování sportovního areálu, kter˘ byl na louce vedle
koleãka (tedy u koleãka) pozdûji postaven, Koleãko nebo dokonce Na
Koleãku. Tato pojmenování zaãali
poprvé v 90. letech 20. století z neznalosti roz‰iﬁovat poﬁadatelé koncertÛ okolo rakovnické agentury
Regia a pozdûji ho (bohuÏel) pﬁevzala i souãasná vedoucí garnitura
kﬁivoklátského Sokola. Argument,
Ïe do sportovi‰tû investovali znaãné ãástky finanãních prostﬁedkÛ,
a tak si ho mohou pojmenovávat jak
chtûjí, svûdãí o neúctû k tradici a aroganci nûkolika jedincÛ. Sté v˘roãí
zaloÏení Sokola, které se blíÏí, je
vhodnou pﬁíleÏitostí, jak se tohoto
ne‰varu jednou provÏdy zbavit
a vrátit jednomu z nejkrásnûj‰ích
míst v obci pÛvodní pojmenování.
Tomá‰ Bednaﬁík

U KOLEâKA

DOBROT Y Z BABIČČINY KUCHAŘKY
aneb Expedice za tajemn˘mi vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní
Pﬁeji pﬁíjemn˘ den v‰em milovníkÛm dobré ba‰ty a hned na zaãátku
povídání musím dodat, Ïe pro dne‰ní recept vedly mé kroky do nejv˘‰e poloÏen˘ch konãin Kﬁivoklátu. Pﬁi
jedné z m˘ch procházek podzimní
pﬁírodou mû napadla my‰lenka, coÏ
takhle zavítat do lesa i pﬁi pﬁípravû
dne‰ního pokraãování kulináﬁské expedice. Je pﬁeci doba honÛ, a tak by
nebylo od vûci, kdyby nám nûkdo
pﬁichystal zajímavou pochoutku ze
zvûﬁiny. Tato my‰lenka se mi usadila v hlavû a byl jsem ztracen, pﬁestoÏe i ostatní nabídky do dne‰ního
pokraãování byly také více jak lákavé. Bylo rozhodnuto. Se zvûﬁinou se
mÛÏeme v na‰ich konãinách setkat
pomûrnû ãasto a není tak vzácná jako ve mûstû, zahnal jsem pochybo-

vaãné my‰lenky mínûné na problém
se shánûním surovin. Hospodynûk,
které umûjí pﬁipravit zvûﬁinové pochoutky je jistû u nás na Kﬁivoklátû
více, ale rozhodnû se mnou budete
souhlasit, kdo jin˘ by umûl tuto kulináﬁskou symfonii chutí pﬁipravit lépe neÏ Ïena myslivce. O jedné takové kouzelnici na zvûﬁinové recepty
náhodou vím, proto jsem ‰el takﬁka
najisto. KdyÏ jsem zazvonil u branky jejich domku a vyslovil své pﬁání, dle oãekávání jsem neobjevil
v hlase mé hostitelky ani stín neochoty, a tak za pár dní jsem mohl
pro vás zaznamenat níÏe popsan˘
recept na zvûﬁinové medailonky,
jenÏ jsem pﬁirovnal ke koncertu
chutí, co vznikl pod pomyslnou taktovkou paní Blanky Tﬁískové.

9. díl
ZVù¤INOVÉ MEDAILONKY
Suroviny: 1 kg svíãkové ze zvûﬁiny
(jelen Sika, danûk, srnãí), sÛl, citrónové oregáno, ãtyﬁbarevn˘ pepﬁ drcen˘, drcen˘ kmín, worchester, ·paldova (celozrnná) mouka, olej na
smaÏení. Obloha podle fantazie –
v na‰em pﬁípadû: syrová kapie, mandarinky, nakládaná d˘nû, hoﬁãice,
majolka, cibulky, ãerstvé byliny.
Postup: Maso nakrájíme na porce asi
1 cm silné, zabalíme do potravináﬁské fólie a naklepeme (fólie zamezí
potrhání masa), osolíme. Mouku
smícháme s pepﬁem a kmínem a v této smûsi obalíme naklepané plátky
masa. Na pánvi na oleji zprudka upeãeme po obou stranách do mûkka.
Opeãené maso vyjmeme do pekáãku, pﬁikryjeme alobalem a dáme do
mírnû zahﬁáté trouby, aby maso nevychladlo. Do v˘peku pﬁidáme 1 lÏíci ·paldovy mouky, 3 lÏiãky worchesteru a zasmaÏíme. KdyÏ mouka
zezlátne, pﬁidáme 250 ml vody a mírnû povaﬁíme. Pro zv˘raznûní chuti
pﬁidáme ke konci vaﬁení citrónové
oregáno a tímto sosem pﬁelijeme hotové maso. Servírujeme soblohou dle
fantazie, pro vût‰í pikantnost mÛÏeme na maso pﬁidat volské oko z vejce. Jako pﬁílohu doporuãujeme Americké brambory nebo hranolky.
Mnû uÏ nezb˘vá nic jiného neÏ paní
Blance Tﬁískové podûkovat za dne‰ní nev‰ední labuÏnick˘ záÏitek a vûﬁit, Ïe za nûjak˘ ãas nám bude ochotna prozradit opût nûco ze svého kuchaﬁského mistrovství. Mysliveck˘m pozdravem „Lovu zdar“ se z loveckého pokoje u TﬁískÛ louãí Milan
Bednaﬁík.
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DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
Z VùÎE SE OZVALY ZVONY
V jednom velkém královském mûstû stál nádhern˘ kostel. Od vchodu bylo sotva moÏno dohlédnout ke krásnému oltáﬁi, kter˘ se nacházel
na druhém konci. U kostela se tyãila ‰tíhlá vûÏ,
tak vysoká, Ïe její cimbuﬁí bylo rozeznatelné jenom tehdy, kdyÏ bylo krásné a jasné poãasí. Vysoko na vûÏi byly zvony, o kter˘ch se povídalo,
Ïe jsou nejkrásnûj‰í na celém svûtû, ale které nikdy nikdo nesly‰el zvonit. Byly to zvony vánoãní a jenom o vánoãní vigilii bylo moÏno sly‰et
jejich vyzvánûní, a to jenom tehdy, kdyÏ nûkdo
poloÏil na oltáﬁ prav˘, krásn˘ a neobyãejn˘ dar BoÏímu Dítûti. Îel, uÏ léta a léta nikdo nepoloÏil na oltáﬁ tak vzne‰en˘ dar, aby se zvony rozhlaholily. A pﬁece, na kaÏdou vánoãní vigilii se lid hrnul pﬁed oltáﬁ a pokládal
na nûj dary. V‰ichni se navzájem pﬁedhánûli, aby pﬁinesli co nejkrásnûj‰í
dar, ale nikdo nedosáhl toho, po ãem v‰ichni touÏili. TﬁebaÏe byl kostel pﬁímo nabit˘ a bohosluÏby byly velmi slavnostní, tam nahoﬁe na vûÏi bylo sly‰et jen skuãení vûtru. V jedné vesniãce dost vzdálené od na‰eho mûsta Ïil
chlapec jménem Petr spolu se sv˘m bratﬁíãkem. I oni sly‰eli vyprávûní lidí o vzácn˘ch darech vánoãní vigilie a cel˘ rok plánovali, jak se dostat do
mûsta, aby byli pﬁítomni pﬁi odevzdávání dárkÛ BoÏímu Pacholátku. Ráno
pﬁed vánoãními svátky velmi brzy zaãalo snûÏit. Dva bratﬁi se i pﬁesto vydali na cestu do mûsta. ·li cel˘ den, a kdyÏ se stmívalo, byli koneãnû pﬁed
bránou mûsta. Najednou uvidûli na cestû pﬁed sebou starou Ïenu zapadlou
ve snûhu. Byla velmi unavená, nemocná, bezvládná, málo obleãená. Petr
se k ní sehnul, chtûl ji nadzvednout, ale nemohl. ,,Nemohu ji zvednout, bratﬁíãku mÛj,“ ﬁekl Petr, ,,je pﬁíli‰ tûÏká! Bude‰ muset pokraãovat v cestû beze
mne.“ ,,Já? Sám?“ zvolal men‰í bratr. ,,No a ty nebude‰ na vánoãní slavnosti odevzdávání darÛ?“ ,,Nemohu jinak. VÏdyÈ se jen podívej na tu ubohou Ïenu. Její tváﬁ je podobná tváﬁi sochy Panny Marie v na‰í vesnické kapliãce. Zmrzne tady, kdyÏ ji opustíme. V‰ichni uÏ ode‰li do kostela. Já zÛstanu u ní a budu se o ni starat, dokud neskonãí bohosluÏby. Ty sem potom
nûkoho pﬁiveì, aby mi pomohl odnést staﬁenku. Ale poãkej, bratﬁíãku. Vezmi si tento stﬁíbrn˘ peníz a poloÏ ho na oltáﬁ. Je to moje obûÈ pro JeÏí‰ka.
A teì bûÏ!“ A zatímco se mal˘ bratr vydal ke kostelu, Petr se musel velmi
pﬁemáhat, aby mu z oãí nevytryskly slzy. Ve velkém kostele byly bohosluÏby o vigilii BoÏího narození velmi slavnostní. Varhany vyhrávaly, vûﬁící
nad‰enû zpívali a na konci bohosluÏeb se chudí i bohatí ubírali v prÛvodu
k oltáﬁi, aby na nûj poloÏili své dary. Sám král uzavíral prÛvod obûtujících.
Velmi slavnostnû nesl pﬁed sebou na ãervené podu‰ce svou zlatou královskou korunu. KdyÏ to lidé vidûli, uÏasli a ‰eptali si mezi sebou: ,,Tentokrát
se zvony jistû rozezvuãí a budeme moci poslouchat jejich majestátní hlas.“
Ale nic. KdyÏ král poloÏil korunu na oltáﬁ, zvony zÛstaly nûmé a jen ostr˘
vítr hvízdal kolem vûÏe. Procesí skonãilo a sbor uÏ byl pﬁipraven zazpívat
závûreãn˘ zpûv, kdyÏ najednou varhaník pﬁestal hrát na varhany, jako by
ochrnul. Z vûÏe se ozvalo lahodné vyzvánûní zvonÛ, které stále zesilovalo,
aÏ koneãnû naplnilo cel˘ kostel. V‰ichni lidé pﬁítomní v katedrále se zvedli, aby se podívali, kdo a jak˘ vzne‰en˘ dar poloÏil na oltáﬁ, Ïe se zvony koneãnû probudily z dlouhého mlãení. A nevidûli nic jiného neÏ drobnou postaviãku Petrova bratra, kter˘ potichouãku, jakoby tajnû, poloÏil na oltáﬁ
stﬁíbrn˘ peníz.
J. P.
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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 92
Kﬁivoklát 191
Kﬁivoklát 191
Kﬁivoklát 226
Kﬁivoklát 17
Kﬁivoklát 101
Kﬁivoklát 234
Kﬁivoklát 197
Kﬁivoklát 191
Kﬁivoklát 190
Kﬁivoklát 80
âastonice 14

Blahopﬁejeme

PF 2007
„Nepravidelnou tradicí“ redakãní rady Kﬁivoklátsk˘ch novin je pﬁedvánoãní setkání. Úãastní se ho nejen redakãní rada, ale dá se ﬁíci Ïe i nejbliÏ‰í pﬁátelé Kﬁivoklátsk˘ch novin a také
nejpilnûj‰í dopisovatelé. Leto‰ní setkání probûhlo v Hotelu S˘kora a jako vÏdy bylo velmi milé. Bilancovalo se, vym˘‰lely dal‰í plány do pﬁí‰tího roãníku Kﬁivoklátsk˘ch novin, a nakonec, jak to b˘vá, povídaly veselé historky „z mládí“.
Setkání zakonãila spoleãná fotografie. Jsou na ní zvûãnûni ti, co se vám snaÏili cel˘ rok
v Kﬁivoklátsk˘ch novinách pﬁiná‰et jen dobré zprávy a informovat vás slovem i obrazem
o kﬁivoklátském dûní. Budeme se o to snaÏit i v roce 2007, do kterého vám pﬁejeme hodnû
zdraví, rodinné pohody, pracovní spokojenosti a také trochu toho ‰tûstíãka, které potﬁebuje
kaÏd˘ z nás.

FOTOKRONIKA – HISTORIE
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

O tom, kdo na dal‰í ãtyﬁi roky povede obec Kﬁivoklát, rozhodlo ustavující zasedání novû zvoleného zastupitelstva, které se uskuteãnilo v restauraci Nad Hradem v úter˘ 31. ﬁíjna. Na prvním snímku je zachyceno hlasování o postu starosty:
Pavla HÛlová získala 3 hlasy, Milan Naì 4 hlasy a stal se nov˘m starostou. Na druhém snímku skládá slib zastupitele do rukou doyena zastupitelstva Jana Jungmanna Ale‰ Pavlík. Na tﬁetím zábûru dûkuje odstupující starostka Pavla HÛlová obãanÛm za dÛvûru a hlasy, které jí ve volbách dali.
Foto Pavel Friebert a Milan Bednaﬁík

Ani letos nezapomnûly dûti z M· na tradiãní „zamykání lesa“. Nechybûl lesÛ pán Hubert, kterého
opût ztvárnil Petr Mare‰. Foto Lubo‰ Vokoun

V b˘valé prodejnû Sluníãko poﬁádá paní Ivana PraÏákové keramické kurzy pro dûti
i dospûlé.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Taneãní kurzy se uÏ ch˘lí k závûru. Vûneãek je na poﬁadu v sobotu 16. prosince.
Foto Pavel Friebert

Vladimír Brát pokraãuje v restauraci Nad Hradem v tradici zimních hudebních produkcí. Na
Cimbálovou muziku novostra‰eckého âtyﬁlístku bylo nabito.
Foto Vladimír Brát

Témûﬁ mûsíc natáãela na hradû nûmecká produkce ãtyﬁi pohádky pro televizní stanici Pro 7. Ná‰ objektiv zachytil filmaﬁe pﬁi realizaci zábûrÛ pohádek Princezna na hrá‰ku a Jeníãek a Markétka.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

OSUDY K¤IVOKLÁTSKÉHO PIVOVARU – VIII
Areál byl je‰tû téhoÏ roku oplocen
a vytvoﬁil uzavﬁen˘ komplex, kter˘ pﬁevzal pojmenování po nejvût‰ím z objektÛ – Sklepy pivovaru. Pro pﬁehlednost si zrekapitulujme, Ïe v uzavﬁeném
komplexu byly následující objekty:
vlastní pivovarské sklepy s poÏahovnou
a bednáﬁskou dílnou (tento objekt nesl
popisné ãíslo 141), pﬁiléhající pivovarská lednice, elektrárna a kovárna.
V ãervnu 1922 odhlasovalo kﬁivoklátské zastupitelstvo elektrizaci obce
a pﬁistoupilo ke Stﬁedoãeskému svazu
elektráren. Ke slavnostnímu elektrickému osvûtlení Kﬁivoklátu do‰lo
6. prosince 1924. Proud byl odebírán
z fürstenberské elektrocentrály Vilma
na Bel‰ance u Rakovníka. Následujícího roku byla zru‰ena elektrárna
v komplexu sklepÛ pivovaru na hradû

a místo ní zﬁízena truhláﬁská dílna.
V roce 1929 pﬁevzal cel˘ areál sklepÛ pivovaru ãeskoslovensk˘ stát v rámci odkoupení kﬁivoklátského panství od
kníÏat z Fürstenberka. Státní pivovar ho
vyuÏíval aÏ do svého uzavﬁení v roce
1951. V prÛbûhu let 1929 aÏ 1951 zaznamenaly sklepy pivovaru jedinou zásadnûj‰í zmûnu. V roce 1937 do‰lo
k adaptaci budovy ãp. 141 podle projektu kﬁivoklátského stavitele Maxmiliána ·nobla. Z projektové dokumentace
vypl˘vá, Ïe se jednalo o adaptaci pomûrnû zásadního charakteru. Zachovány zÛstaly pouze pivovarské sklepy
v prvním podzemním podlaÏí a ãtyﬁkomorová lednice. V pﬁízemní ãásti objektu byl na západní stranû zﬁízen v˘tah
a poÏahovna, ve stﬁední ãásti um˘várna
sudÛ, um˘várna lahví, bednáﬁská dílna,
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Strojovna kﬁivoklátského pivovaru.

skladi‰tû a ve v˘chodní ãásti byt správce o dvou pokojích, kuchyni a pﬁedsíni.
Tento vnitﬁní komplex byl od lednice,
která se nacházela na severní ãásti objektu, oddûlen prÛjezdem. Vprvním patﬁe se nacházela pÛda, na které se su‰il
chmel askladovaly dal‰í ingredience potﬁebné k v˘robû piva.
Po zru‰ení pivovaru na podzim roku
1951 pﬁevzal cel˘ oplocen˘ areál sklepÛ pivovaru Lesní závod Kﬁivoklát, kter˘ v jeho vût‰í ãásti zﬁídil opravárenské
dílny pro svÛj strojov˘ park. Byt byl vy-

uÏíván zamûstnanci lesÛ, pﬁedsínû byly pﬁestavûny na kanceláﬁ
a podzemní sklepy pronajaty s. p.
Ovoce – Zelenina
k uskladnûní ovoce a zeleniny.
Tento stav trval aÏ
do pﬁelomu 70.
a 80. let, kdy Lesní závod Kﬁivoklát pﬁestûhoval
dílny do nového
komplexu v RozFoto archiv autora tokách a areál
sklepÛ pivovaru
zÛstal nevyuÏit˘. Dva pokusy o jeho nové vyuÏití zÛstaly pouze ve stadiu úvah
resp. projektové dokumentace. A tak
k zásadní zmûnû do‰lo aÏ v roce 1998,
kdy komplex zakoupila od LesÛ Kﬁivoklát, a. s. organizace Státní hrady Kﬁivoklátska, a po letech zase scelila kdysi související majetek.
Projekt Správy CHKO Kﬁivoklátsko na vyuÏití pivovarsk˘ch sklepÛ
Po roce 1980, kdy se z areálu nû-

kdej‰ích pivovarsk˘ch sklepÛ hradu Kﬁivoklát odstûhovaly opravárenské dílny
Lesního závodu Kﬁivoklát, byly pﬁipravovány dva projekty na jeho ekonomické vyuÏití. I kdyÏ se jednalo v podstatû o dva zajímavé projekty, nedo‰lo
ani v jednom pﬁípadû k jejich realizaci.
První váÏnûj‰í projekt pﬁipravovala
v polovinû 80. let Správa Chránûné krajinné oblasti Kﬁivoklátsko. Bylo to v dobû, kdy správû, která sídlila v kﬁivoklátském podhradí, hrozilo, Ïe se bude muset z uÏívaného objektu vystûhovat, neboÈ ten bude zbourán pﬁi roz‰iﬁování silnice zRakovníka do Berouna. Svûdectví
o tom podává tehdej‰í zástupce vedoucího Správy CHKO Kﬁivoklátsko ing.
Ivan Kasalick˘.
„Správa CHKO Kﬁivoklátsko oslovila posluchaãe katedry architektury Vysoké ‰koly stavební v Praze, aby vypracovali zámûr ekonomického vyuÏití areálu pivovarsk˘ch sklepÛ na hradû Kﬁivoklátû. Vy‰li jsme z úvah, které byly
v souvislosti se sklepy pivovaru diskutovány jak na tehdej‰ím Místním národním v˘boru Kﬁivoklát, tak ve SD Jednota Rakovník. Jejich cílem bylo zﬁídit
z b˘valé bednárny restauraci pro náv‰tûvníky hradu.
(Pokraãování pﬁí‰tû)

