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JE TU PODZIM…
Není to tak dávno, co jsme si mysleli, Ïe léto nûjak nechce skonãit.
Sluníãko jakoby nám chtûlo vynahradit leto‰ní, témûﬁ nekoneãnou,
zimu. Taky vás to horko a sucho
tak unavovalo? Jak se ﬁíká, v‰eho
moc ‰kodí. Slunce jakoby nás sv˘m
svitem stále vybízelo k nûjaké ãinnosti a ãlovûk si pak pﬁipadá jako
vyprahlá savana, nedoãkavû ãekající na spásnou vláhu v období de‰ÈÛ. Podzim má totiÏ také nûco do
sebe. Kdo nemusí sklízet úrodu na
zahrádce, coÏ je taky docela prima, mÛÏe podzimní de‰tíky vyuÏít
k tomu, aby se koneãnû dospal, pﬁeãetl si oblíbenou kníÏku a postupnû se zklidnil.
Del‰í veãery, mlÏné opary kolem
vody a v lese nám svou melancholickou náladou pﬁipomínají, Ïe se
blíÏí „Du‰iãky“. Období, kdy se
nedíváme moc dopﬁedu, nám dává
moÏnost si uvûdomit, Ïe je to poﬁád lep‰í, neÏ b˘t v pozici tûch na‰ich mil˘ch, na které vzpomínáme
se zapálenou svíãkou u pomníãku
a jejichÏ podobu nám pﬁipomínají
jiÏ jen staré fotografie a nûkolik
drobností schovan˘ch ve skﬁíni.
Odpoãívají… A my si ten odpoãinek taky zaslouÏíme. A spoleãnû se
sluneãním kotouãem, kter˘ si veãer
navléká ‰arlatovou noãní ko‰ilku,
aby se pak spokojenû zavrtal do
modrofialov˘ch duchen, poset˘ch
mraziv˘mi hvûzdami, si mÛÏeme
nechat zdát nûjakou pûknou podzimní pohádku.
–Sim–

PRVNÍ DÁMY SI PROHLÉDLY HRAD

K¤IVOKLÁT (paf). Na zaãátku léta byla na internetov˘ch stránkách obce (www.obec-krivoklat.cz)
umístûna anketa s jednoduchou
otázkou: „Pﬁi sv˘ch náv‰tûvách Kﬁivoklátu k nám dorazíte: autem - autobusem – vlakem – na kole – na lodi – pe‰ky?“.
Do dne‰ních dnÛ (13. 10.) hlasovalo celkem 261 respondentÛ. V˘sledky jsou docela zajímavé. Shodn˘ poãet zúãastnûn˘ch (26,8 %)
uvedl, Ïe do Kﬁivoklátu dorazí autem nebo vlakem. Tﬁetí místo obsadilo kolo s 14,6 %. Pû‰ky k nám dojde cel˘ch 13,4 % hlasujících osob.
Na konci poﬁadí, opût se shodn˘mi
9,2 %, je autobus a loì!

CYKLOTRASA

Na hrad Kﬁivoklát pﬁijíÏdí v sobotu 16. záﬁí 2006 – pár minut po
deváté – vzácná náv‰tûva. ManÏelky prezidentÛ âeské a Slovenské republiky, paní Livie Klausová a paní Sylvie Ga‰paroviãová, si prohlí-

TANEâNÍ OâIMA TANâÍCÍCH I NETANâÍCÍCH
Tanãící:
Proã se pﬁihlásili?
• Z dÛvodÛ rodinné tradice.
• Abych se nauãila tanãit, abych
nebyla úplné dﬁevo. Docela mû to
baví, aÏ na bolavé nohy a roztrhané
silonky. (Marcela Luká‰ová)
• Z donucení.
• Je to fakt úÏasnej záÏitek. Moc
se mi tam líbí. Je to
taková pﬁíprava na
plesy a bály. Tanec je
hezká vûc a kaÏdej
by do nûj mûl mít
alespoÀ základy. Pokud se budou konat i
dal‰í rok, tak 100 %
pÛjdu.
(Karolína
Friebertová)
• Pﬁihlásil jsem se
sám. Je celkem trapas, kdyÏ vás vyzve
na nûjakém plese pÛvabná dívka a vy jí
ﬁeknûte, Ïe neumíte
tanãit. Celkem trapas! (Václav Frolík)
Co je pﬁekvapilo?
• Îe to umím.
• Pﬁekvapil mû poãet dûtí. Ti, kte-

ANKETA NA
INTERNETOV¯CH
STRÁNKÁCH

ﬁí tancují podruhé, co v‰e jiÏ dokázali. (Petr Dubina)
• To, Ïe se tam celkem vÏdycky
tû‰ím a baví mû to. (Klára Skleniãková)
• Pﬁekvapilo mû, Ïe jsou tam hezké holky.
Netanãící:
Proã se nepﬁihlásili?
• Dal jsem si slib, Ïe mû
tam nikdy nikdo nedostane.
• Myslím, Ïe je to vcelku dÛleÏitá vûc, ale to
není nic pro mû. Ti, kteﬁí chtûjí, tak aÈ si tam
chodí, já mám na taneãní svÛj názor.
• Nepﬁihlásila jsem se
proto, Ïe to není nic
pro mû. A vím, jak
mnohem lépe vyuÏít
sobotní veãer. (Eli‰ka
Vlachová)
• V tuto dobu mám málo ãasu. (Erik Varga)
• Na co budu platit asi
1 500 Kã, kdyÏ mû to máma mÛÏe
nauãit zadarmo.
Z odpovûdí ÏákÛ 9. tﬁídy Z· Kﬁivoklát pﬁipravila Marcela Kasíková

MOUDRÁ SLOVA
Stárnutí není nic jiného neÏ zlozvyk, na kter˘ opravdu
zamûstnan˘ ãlovûk naprosto nemá ãas.
(Andre Maurois)

Ïejí dolní nádvoﬁí hradu, kde zaãínal jarmark Kﬁivoklátského panování. Za doprovodu hudby nav‰tûvují interiéry hradu, procházejí nejv˘znamnûj‰ími místy na‰í (i spoleãné) historie. Pﬁed sv˘m odjezdem

se je‰tû setkaly se stﬁedoãesk˘m
hejtmanem Petrem Bendlem. Po celou dobu prohlídky interiérÛ hradu
a nádvoﬁí byly doprovázeny kastelánem hradu Luìkem Frenclem
a starostkou obce Pavlou HÛlovou.

Na jednání zastupitelstva 20. záﬁí
starostka Pavla HÛlová seznámila
zastupitele s návrhem Svazku mûst
a obcí Rakovnicka v zastoupení Radka Dvoﬁáka na vedení cyklotrasy
z Rakovníka mimo státní silnici
v úseku mezi Mûsteãkem a Kﬁivoklátem. Spolupodíl Obce Kﬁivoklát
na zpracování projektu je od svazku
poÏadován ve v˘‰i 4.500 Kã. Zastupitelstvo obce finanãní spoluúãast
v uvedené v˘‰i schválilo s tím, Ïe se
jedná o velmi nebezpeãn˘ úsek. NavrÏenou novou trasu by pak mimo
cyklistÛ mohli vyuÏívat také pû‰í
(dûti pﬁi chÛzi ze ‰koly, lidé cestou
na zdravotní stﬁedisko a podobnû.)
–Pap–

·KOLE UÎ BYLO 75 LET
V souãasné dobû je to tak zhruba
prÛmûrn˘ vûk. A pﬁece, kolik uÏ se
za tu dobu ve ‰kamnách na‰í ‰koly
vystﬁídalo generací! Pﬁihlásil se Ïák
první tﬁídy z roku 1931, pan Franti‰ek Bure‰ z Nezabudic, do druhé a
tﬁetí tﬁídy tu chodila paní Jarmila
Pouznarová, pozdûji dlouholetá vedoucí zdej‰í ‰kolní druÏiny, které
zdravotní stav nedovolil se osobnû
oslav zúãastnit, ale poslala nám fotky. Dne 23.záﬁí 2006 úsilím v‰ech
zamûstnancÛ i ÏákÛ ‰koly slavnostnû vyzdobená budova otevﬁela své
brány dokoﬁán, aby uvítala prarodiãe, rodiãe a dûti, prostû své Ïáky minulé, souãasné, ale uÏ i ty budoucí a
díky nádhernému podzimu se jim
ukázala v tûch opravdu nejpestﬁej‰ích barvách. PÛvabnû omalovaná a
polepená totiÏ byla doslova od suterénu aÏ po pÛdu. A mohli jste nahlédnout do v‰ech tﬁíd, taky do ﬁeditelny a do sborovny, prohlíÏet si
v˘robky dûtí, staré kroniky. A ti, co
tu uÏ dlouho nebyli, se divili a nevûﬁili sv˘m oãím. Slu‰elo by se napsat nûco o historii zdej‰ího ‰kolství,
ale to udûlá osoba nad jiné povolaná, ná‰ znalec regionální historie,
PhDr. Tomá‰ Bednaﬁík. Já se spí‰ zamûﬁím na dojmy z toho v‰eho hemÏení. U hlavního vchodu se zapisovali b˘valí Ïáci, zamûstnanci a hosté,
kaÏd˘ byl náleÏitou barvou ostuÏkován a dostal pamûtní list. TamtéÏ
si kaÏd˘ mohl najít svÛj roãník a své

uãitele na nástûnce, tedy pokud dohlédl do v˘‰ky, ãi se nebál vylézt na
pﬁistavenou Ïidli. V tûlocviãnû
v‰echny uvítala ﬁeditelka ‰koly Marcela Kasíková a starostka Kﬁivoklátu Pavla HÛlová a následoval program, kter˘ pﬁipravila Lada Razímová. Ta byla nejvíc v‰em na oãích,
ale musela bych jmenovat opravdu
v‰echny zamûstnance ‰koly, protoÏe na pﬁípravû oslav se podíleli naprosto v‰ichni. Nebyla to jen pastva
pro oãi, ale na chodbách bylo pﬁi-

praveno pro v‰echny náv‰tûvníky i
nûco na zub. Jedna tﬁída byla vyhrazena pro posezení b˘val˘ch i nynûj‰ích zamûstnancÛ ‰koly, kteﬁí se zas
rádi po mnoha letech vidûli. Byli tu
b˘valí ﬁeditelé ‰koly, Miroslav
Somr, Zdenûk Peãinka, Josef Vávra
a Milan ·imek a celá ﬁada uãitelÛ,
které ani nebudu jmenovat, protoÏe
jich bylo opravdu hodnû a zabralo
by to moc místa, a taky bych na nûkoho mohla zapomenout a to by bylo nemilé. (pokraãování na str. 2)

Vystoupení dûtí vehnalo mnoh˘m náv‰tûníkÛm slzy dojetí do oãí.

Foto Milan Bednaﬁík
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·KOLE UÎ BYLO 75 LET
(dokonãení ze strany 1)
Ale bylo nám spolu moc fajn, i veãer v Hotelu S˘kora a vzpomínání
nebralo konce. A bylo milé, Ïe byli
pozváni i starostové obcí, jejichÏ dûti k nám do ‰koly chodí. A v‰ech li-

dí, kteﬁí za ten den pro‰li ‰kolou, bylo podle zápisÛ 300, ale ve skuteãnosti jich mohlo b˘t je‰tû víc, protoÏe se tﬁeba kaÏd˘ nepodepsal.
A jestli to nûkdo nestihl, se pﬁijít podívat, tak b˘vají Dny otevﬁen˘ch

dveﬁí, a i kdyby zrovna nebyly, tak
zájemcÛm se urãitû dveﬁe na‰í ‰koly pohostinnû otevﬁou kdykoliv (tedy po dohodû, Ïe, neboÈ se taky musí nûkdy uãit).
Gudrun Humlová

KOMUNÁLNÍ VOLBY SE BLÍÎÍ
SESTAVTE SI SVÉ ZASTUPITELSTVO

¤editelka Z· Kﬁivoklát Mgr. Marcela Kasíková spolu se starostkou obce Ing. Pavlou HÛlo- V‰ichni úãastníci oslav obdrÏeli pﬁi prezenci paFoto Tomá‰ Bednaﬁík
vou pﬁi slavnostním projevu.
Foto Milan Bednaﬁík mûtní list a stuÏku.

Ve dnech 20. a 21. ﬁíjna probûhnou opût komunální volby. Obãané
tak mají moÏnost rozhodnout o tom,
kdo je bude po následující ãtyﬁi roky zastupovat pﬁi rozhodování v zastupitelstvu na‰í obce. V˘bûr je
v Kﬁivoklátû opravdu ‰irok˘ – o místo v zastupitelstvu se uchází 29 kandidátÛ ze 4 „volebních stran“.
V‰echny ãtyﬁi kandidátky jsou sdruÏeními nezávisl˘ch kandidátÛ. Ná-

SOUTùÎ NA OBNOVU SOCH U HRADU VYHLÁ·ENA
„Hrad jest vy‰‰ími vrchy obklopen neÏ ten, na nûmÏ stojí, kolem jeho paty vine se potok âerven˘, v dálce huãí Berounka. Od v˘chodu se
pﬁijde ku bráÀce z kopce malého po
schÛdkách dolu, napravo staré hrad-

Starostka obce Pavla HÛlová, kastelán hradu Ludûk Frencl a regionální guru historie
Tomá‰ Bednaﬁík krátce pﬁed kﬁtem projektu
soutûÏe na nové sochy. Foto Pavel Friebert

by na nevysoké skále, v rohu malá
víÏka, nad ními druhé hradby, v ních
lidomorna; za ní staré stavení, jehoÏ
okna na pÛlnoc jdou k vrchÛm, na
poledne ku kapli; za druhou bránou
po obou stranách malé byty, bezpo-

chyby pro hrádního, za tím na pravé stranû, na té samé skalce, co lidomorna stojí, ãtverrohá víÏka, za
ní malé náhradí, na nûm kaple gotická s dvûma oknama na poledne,
dále k tﬁetí bránû v˘stupek (Erker)
s velk˘m oknem, za tím polevé stranû nízká zídka, pﬁes niÏ vidûti k polední stranû na vrchy i do oudolí, na
té stojí z kamene tesané sochy svat˘ch Antonína – Jana Ev. – Floriána – (pak nov˘ Ïelezn˘ kﬁíÏ) – Maria – Josef – Ján Nep. – Václav – aÏ
k tﬁetí bránû; zde b˘val zdvíhací
most, nad bránou v znaku ãesk˘
lev“. Karel Hynek Mácha (Zápisník)
ToÈ ãesk˘ klasik o barokních sochách, které vidûl pﬁi sv˘ch mnoha
toulkách po Kﬁivoklátsku.
Témûﬁ po 100 letech sochy mizí
(asi kolem r.1936–40) díky svému
‰patnému stavu. Dnes známe torzální podoby pouze tﬁech – sv. Floriána, sv. Jana Evangelisty a sv. Václava.
My‰lenka obnovit sochy – ano,
ale jak celou realizaci pojmout. Nechat zhotovit co nejvûrnûj‰í kopie?
Nebo dát autorÛm úplnou volnost
a osadit na hradbu tﬁeba i velice moderní umûní. Na tyto otázky zaãalo
postupnû odpovídat sestavování
projektu v˘tvarné soutûÏe. Komise, kterou se podaﬁilo sestavit z velice v˘znamn˘ch a uznávan˘ch odborníkÛ ve figurálním sochaﬁství,
historikÛ umûní a dal‰ích osvícen˘ch lidí, peãlivû pﬁipravila podmínky. Sochy by mûly respektovat
charakter prostﬁedí pﬁístupové ces-

MALÁ K¤IVOKLÁTSKÁ PO T¤ICÁTÉ âTVRTÉ
V sobotu 4. listopadu bude sportovní areál U Koleãka patﬁit jednomu z nejpopulárnûj‰ích bûÏeck˘ch
závodÛ regionu Malé
Kﬁivoklátské. Lesního
bûhu, jehoÏ poﬁadatelem je Tûlocviãná jednota Sokol Kﬁivoklát,
se na trati v lese pod
majestátn˘mi hradbami hradu Kﬁivoklátu
uskuteãní jiÏ 34. roãník
a závod je opût zaﬁazen
do seriálu Liga stﬁedoãesk˘ch vytrvalcÛ.
Pro pﬁedev‰ím amatérské bûÏkynû a bûÏce
celkem 21 kategorií
jsou pﬁipraveny tratû
v délkách od tﬁiceti metrÛ (pro pﬁed‰kolní dûti, start v 10.30 hodin) aÏ
po elitní ‰estikilometrovou pro hlavní kategorie dospûl˘ch. První závod
by mûl startovat v 9.45 hodin (dívky a chlapci ve vûku 6–7 let), hlav-

ní závod odstartuje v 11.20 hodin.
Prezentace závodníkÛ nejpozdûji 20
minut pﬁed startem pﬁíslu‰né kategorie. LoÀské prvenství mezi muÏi bude
obhajovat Franti‰ek
Zouhar (PSK Olymp
Praha, ãas 20.36 minuty), mezi Ïenami Radka Holubová (AC Tepo Kladno, ãas 24.17).
Tímto zveme do sportovního areálu U Koleãka úãastníky závodu i v‰echny ostatní,
kteﬁí pﬁijdou bûÏce povzbuzovat. BliÏ‰í informace o závodû najdete na webov˘ch
stránkách Malé Kﬁivoklátské
http://malakrivoklatska.webpark.cz
nebo na stránkách kﬁivoklátského
sportovního areálu U Koleãka
http://home.tiscali.cz/koleckokrivoklat.
Tomá‰ Pavlík

vod na podrobn˘ zpÛsob provedení
volby dostanou voliãi spoleãnû
s hlasovacím lístkem, vysvûtluje jej
i pan Rajsk˘ na jiném místû Kﬁivoklátsk˘ch novin. Nyní je v‰ak nejvy‰‰í ãas pﬁem˘‰let o tom, komu dáme svÛj hlas. Na rozdíl od parlamentních voleb, není nutno zvolit
pouze jednu stranu. Voliãi si mohou
vybrat jednotlivé kandidáty ze
v‰ech volebních stran – kandidátek,
které budou uvedeny na jednom volebním lístku. Není dÛleÏité, kter˘m
ze zákonem povolen˘ch zpÛsobÛ
voliãi vyberou své zástupce. Je v‰ak
podstatné vybrat ãleny zastupitelstva moudré, zodpovûdné, se vztahem k obci a zájmy obce zastupující. Toho, kdo nejlépe zastoupí názory kaÏdého jednotlivého konkrétního voliãe pro pﬁí‰tí ãtyﬁleté období. Obãané mají moÏnost vybrat ve
volbách právû to „své zastupitelstvo“.
PaP

BUDE SILNICE NA
LEONT¯N – NIÎBOR
ZA¤AZENA MEZI
KOMUNIKACE
II. T¤ÍDY?

Historická fotografie pﬁíjezdové cesty, kolem roku 1900.

ty k hradu s pﬁihlédnutím ke zpracování pÛvodních soch a Ïelezného
kﬁíÏe.
Je 28. záﬁí 2006, státní svátek, den
ãeské státnosti zasvûcen˘ patronu
zemû sv.Václavu a v 11 hodin je za
doprovodu hudebního souboru Silentium slavnostnû soutûÏ vyhlá‰ena. Cel˘ projekt se podaﬁilo pﬁipravit ve spolupráci s nestory kﬁivoklátského dûní a historie, bratry
Bednaﬁíky a pod zá‰titou hejtmana
stﬁedoãeského kraje Petra Bendla.
Pﬁihlá‰ky do prvního kola soutûÏe
je moÏno podávat do konce leto‰ní-

Îádáme Vás o provedení odstranûní
a okle‰tûní stromoví a jin˘ch porostÛ
v termínu do 15. listopadu tohoto roku.
âEZ Distribuãní sluÏby, a. s., je povinen zajistit, aby pro rozvod elektﬁiny byla pouÏívána technická zaﬁízení splÀující poÏadavky bezpeãnosti a spolehlivosti. Energetick˘ zákon ukládá vlastníkÛm
a uÏivatelÛm nemovitostí dotãen˘ch rozvodn˘m zaﬁízením udrÏovat v blízkosti
zaﬁízení vymezená ochranná pásma. Pokud zákonnou povinnost nesplní vlastníci v termínu do 15. listopadu tohoto roku, vyuÏije âEZ své oprávnûní a okle‰tûní provede sám v období od 16. listopadu tohoto roku do 31. bﬁezna roku 2007
v trase stávajících vedení v‰ech napûÈov˘ch hladin. U vedení nízkého napûtí
(400/230 V) musí b˘t dodrÏena vzdálenost stromÛ a porostÛ alespoÀ 1 m od vedení u hol˘ch vodiãÛ, 0,5 m u izol. vedení u ovocn˘ch stromÛ a 0,3 m u izol.
vedení od lesních a ostatních stromÛ, a to
i pﬁi uvaÏování dvouroãního pﬁírÛstku
a vych˘lení za vûtru. Pﬁi práci je nutno
dodrÏet bezpeãné vzdálenosti osoby od
vodiãÛ pod napûtím minimálnû 1 m u vedení NN. BliÏ‰í informace lze získat na
tel. ãísle 840 840 840.

Foto Archiv NPU

ho roku. První kolo soutûÏe bude
konãit 30.dubna 2007, poté do konce kvûtna následuje vyhodnocení
a samozﬁejmû v˘stava soutûÏních
návrhÛ. Druhé kolo bude vyhlá‰eno
na podzim pﬁí‰tího roku. Termín realizace je zatím nastaven na pﬁelom
let 2008 a 2009.
Co je‰tû schází, snad jen ti novodobí donátoﬁi, mecená‰i umûní, kteﬁí podpoﬁí vznik nov˘ch soch této
v˘znamné památky a zapí‰í nesmazatelnû své jméno do zdí kﬁivoklátsk˘ch.
Ludûk Frencl
kastelán hradu

Na posledním zasedání zastupitelstva 4. ﬁíjna zaznûl dotaz, zda je
moÏné pﬁeﬁadit silnici na Leont˘n –
NiÏbor mezi silnice II. tﬁídy (dnes
se jedná o silnici III. tﬁídy), aby zde
byla lépe provádûna zimní údrÏba.
Starostka Pavla HÛlová k tomu
uvedla, Ïe tento poÏadavek sama
vznesla na posledním zasedání Mikroregionu Kﬁivoklát, kde byl pﬁítomen i technick˘ námûstek SÚS
Kladno pan Frolík. Podle nûj to v‰ak
není potﬁeba, neboÈ pro provádûní
zimní údrÏby jsou silnice zaﬁazeny
do 1., 2. a 3.poﬁadí provádûní zimní údrÏby. Tato poﬁadí pak nejsou
totoÏná s tﬁídou komunikace. Zastupitelstvo rozhodlo, Ïe i pﬁes toto
vysvûtlení starostka za‰le dopis se
Ïádostí o pﬁeﬁazení silnice na NiÏbor mezi komunikace II. tﬁídy na
Krajsk˘ úﬁad.
Pap

HASIâI K OHNI I NA PADLÉ STROMY
K¤IVOKLÁT (paf). Celkem tﬁikrát vyjíÏdûli kﬁivoklát‰tí hasiãi v záﬁí k zásahu. Nejdﬁíve v sobotu ráno
16. záﬁí k likvidaci stromu padlého na
rekreaãní chatu v Dûãích. Odklizení
stromu bylo provedeno spoleãnû shasiãi SDH Roztoky. Dal‰í v˘jezd ná-

sledoval v pondûlí 18. záﬁí po obûdû,
tentokrát na doutnající strom na Ïelezniãní zastávce v Mûsteãku. Zatím
poslední v˘jezd pak mûli hasiãi na
sv. Václava odpoledne, kdy za Malou Bukovou hoﬁel jeden smrk –
uvnitﬁ. Îe je to divné? Asi cigareta.
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ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA

ANEB O âEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO OBCE 20. ZÁ¤Í 2006
Od posledního vydání KN zastupitelstvo obce zasedalo dvakrát, nejprve mimoﬁádnû dne 20. záﬁí v budovû obecního úﬁadu, následnû dne
4. ﬁíjna v salonku Hotelu S˘kora.
Jednání dne 20. záﬁí zahájila starostka obce Pavla HÛlová a vysvûtlila dÛvody svolání mimoﬁádného

veden v souladu se zákonem. ZO
opûtovnû povûﬁilo starostku obce
uzavﬁením a podpisem smlouvy
o dílo s ISP Rakovník s. r. o. Pﬁipomínkována byla pouze v˘‰e penále
za nedodrÏení lhÛty – bude jednáno
o oboustranném zv˘‰ení penále (za
nedodrÏení lhÛty i pozdní úhrady

Na základû rozhodnutí zastupitelstva starostka podepsala smlouvu o dílo a firma ISP s. r. o. Rakovník poté zahájila rekonstrukci prodejního stánku a veﬁejn˘ch WC na parkovi‰ti nad hradem.
Foto Pavel Friebert

zasedání zastupitelstva obce. Tûmi
bylo pﬁedev‰ím odvolání pana Breníka proti v˘bûru dodavatele na
stavbu nov˘ch sociálních zaﬁízení
a kiosku na parkovi‰ti nad hradem
a rovnûÏ nesouhlas zástupcÛ petiãního v˘boru se zpÛsobem vyﬁízení
petice proti tvorbû územního plánu.
Pan Karel Breník zaslal zastupitelstvu Ïádost o pﬁehodnocení v˘bûru dodavatele, zasedání zastupitelstva rovnûÏ osobnû nav‰tívil
a pﬁednesl své stanovisko k vûci. Na
dotaz pﬁítomn˘ch obãanÛ vysvûtlil,
jak se dospûlo k v˘‰i nabídkové ceny. ZO vûc opûtovnû posoudilo
a rozhodlo, Ïe v˘bûr dodavatele
stavby nebude mûnûn, smlouva bude podepsána s ISP Rakovník s. r. o.
V˘bûr na dodavatele stavby byl pro-

faktur) na v˘‰i minimálnû 0,2 %, pﬁípadnû i v˘‰e. Na dotazy obãanÛ starostka vysvûtlila, proã se má stavût
pouze stánek a ne stánek vãetnû parkovacích ploch – pﬁekraãuje to finanãní moÏnosti obce. Souãasnû vysvûtlila financování stavby, obec má
uspoﬁené finanãní prostﬁedky, ale
souãasnû je pﬁedjednán i úvûr, kter˘ obec nemusí vyãerpat. Pan Libor
Luká‰ navrhl vyﬁe‰it v rámci stavby i pû‰inu za stánkem. Zastupitelstvo vzalo pﬁipomínku na vûdomí,
s úpravou pû‰inky se poãítá, neboÈ
z lávky pﬁes komunikaci bude za
stánkem vybudován nov˘ vstup na
pû‰inu za kioskem.
Následnû byla projednána i Petice
t˘kající se územního plánu obce. Na
Obecní úﬁad byl doruãen dal‰í dopis

od petiãního v˘boru s tím, Ïe na petici byla zaslána ‰patná odpovûì.
Úvod k tomuto bodu jednání provedla starostka. Vysvûtlila historii
záleÏitosti i princip ﬁe‰ení lokality
zahrádek nad rybníkem Slaìák
v územním plánu. O problému probûhla velmi obsáhlá diskuse za aktivní úãasti v‰ech pﬁítomn˘ch. Po
podrobném projednání bylo konstatováno, Ïe úplná názorová shoda nebyla mezi ZO a petiãním v˘borem
nalezena, pan Libor Luká‰ po dohodû s panem Boleslavem ·ilhav˘m
uvedl, ze provedené ústní projednání petice a odpovûdi na ní jim postaãuje. Proto bylo po vzájemné dohodû pﬁítomn˘ch spoleãnû konstatováno, Ïe petice i dal‰í korespondence s ní spojená jsou vyﬁízeny. Dal‰í
pﬁípadné pﬁipomínky budou moci
obãané uplatnit ve v‰ech fázích veﬁejného projednávání dal‰ích stupÀÛ
zpracovávání územního plánu.
Zastupitelstvo dále projednalo
poÏadavek pana Libora Luká‰e na
oﬁezání stromÛ a kﬁoví v ulici vedoucí k jeho rodinnému domu. Vysoké vûtve budou z hlediska bezpeãnosti (vedení NN) poﬁezány pracovníky obce neprodlenû.
Ing. Zdenûk Vajc upozornil zastupitelstvo na ochranné pásmo lesa
u lokalit pro zástavbu RD, navrÏen˘ch v územním plánu v blízkosti
lesních pozemkÛ. ZO vzalo tuto pﬁipomínku na vûdomí, poÏadavek na
vytvoﬁení ochrann˘ch pásem u lesních pozemkÛ je zahrnut ve zpracovávaném územním plánu obce.
Zastupitelstvo rovnûÏ projednalo
Ïádost p. Vladimíra Bílka z RD ã.p.
144 Na Sokolí na vysázení lip kolem jeho domu v travnatém pásu
u komunikace. ZO nepovaÏuje zámûr za pﬁíli‰ vhodn˘, neboÈ v tomto prostoru vede nadzemní vedení
NN. Stromy by byly vysazeny pod
vedením a musely by b˘t prÛbûÏnû
seﬁezávány. Pro tvarování jsou
vhodnûj‰í jiné druhy stromÛ, údrÏba lip je problematická.
–Pap–
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
A VOLEBNÍ SYSTÉM
Ze v‰ech obcí na‰eho regionu je na Kﬁivoklátû letos zaregistrováno
nejvíce kandidátních listin a asi i rekordní poãet kandidátÛ. Voliãi si
tedy mají z ãeho vybrat. Nûkdo osloví voliãe sv˘mi organizaãními
schopnostmi, zku‰enostmi, jin˘ tﬁeba zase sv˘m morálním kreditem
a jin˘ zapálením pro obec nûco vykonat. Ideální kandidát by splÀoval
v‰e, ale dokonal˘ asi není nikdo. Nevadí, zvolme si zastupitelstvo, které jako celek bude pracovat nejlépe. Na Kﬁivoklátû je to t˘m 7 lidí.
Jak správnû vyplnit hlasovací lístek?
Volit mÛÏeme jak volební stranu, tak jednotlivé kandidáty nebo to
i kombinovat: 1) oznaãíme-li volební stranu jako celek (pouze jednu,
jinak je volební lístek neplatn˘), dostávají hlas kandidáti této volební
strany podle poﬁadí na kandidátní listinû, a to tolik kandidátÛ, kolik je
poãet ãlenÛ zastupitelstva, 2) oznaãíme-li jednotlivé kandidáty z libovoln˘ch volebních stran (nejv˘‰e v‰ak tolik, kolik je poãet ãlenÛ zastupitelstva, jinak je hlasovací lístek neplatn˘!), dostává hlas kaÏd˘
oznaãen˘ kandidát, 3) kombinujeme-li systém a oznaãíme-li volební
stranu a zároveÀ jednotlivé kandidáty z libovolné volební strany, dostávají hlas nejdﬁíve oznaãení kandidáti a zbylé hlasy do poãtu ãlenÛ
zastupitelstva dostávají kandidáti oznaãené volební strany podle poﬁadí na kandidátní listinû.
A jak se na‰e volba promítne do sãítání hlasÛ?
Celkov˘ poãet hlasÛ odevzdan˘ch pro volební stranu je souãtem
v‰ech hlasÛ, které obdrÏeli její kandidáti. Toto je nejdÛleÏitûj‰í ãíslo,
protoÏe urãuje kolik kandidátÛ volební strany postoupí do zastupitelstva. KaÏdému kandidátovi je pﬁepoãten poãet hlasÛ tak, Ïe získá celkov˘ poãet hlasÛ volební strany dûlen˘ ãíslem svého poﬁadí na kandidátní listinû. Tedy první kandidát získá celkov˘ poãet hlasÛ jeho volební strany, druh˘ polovinu, tﬁetí tﬁetinu atd. Takto jsou pﬁepoãteny
hlasy v‰em kandidátÛm v‰ech volebních stran a podle takto pﬁepoãten˘ch hlasÛ jsou kandidáti seﬁazeni do poﬁadí, podle kterého postoupí
do zastupitelstva. Aby to ale nebylo tak, Ïe kandidáti na posledních
místech kandidátní listiny sbírají jen hlasy sv˘m kolegÛm na prvních
místech, mÛÏe na základû poãtu získan˘ch hlasÛ od voliãÛ dojít ke
zmûnû poﬁadí na kandidátní listinû. Pokud nûkter˘ z kandidátÛ získá
nejménû o 10% hlasÛ více neÏ je prÛmûrn˘ poãet získan˘ch hlasÛ v jeho volební stranû (celkov˘ poãet hlasÛ volební strany dûlen˘ poãtem
kandidátÛ), postupuje tento kandidát na první místo. Takto mÛÏe dopﬁedu postoupit i více kandidátÛ, v poﬁadí podle poãtu hlasÛ. Je-li tedy na kandidátní listinû jedna „v˘razná“ osobnost, která není na prvním místû, lze pﬁedpokládat, Ïe poﬁadí se zmûní. Budou-li na jedné
kandidátce dva nebo tﬁi silní kandidáti, nebudou to mít uÏ tak lehké a poﬁadí zÛstane pravdûpodobnû zachováno.
Nestaãí-li vám tento zkrácen˘ pﬁehled nebo chceteli si v‰e ovûﬁit z litery zákona, nalistujte zákon
ã.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí. Pﬁeji ‰Èastnou ruku pﬁi volbû.
Jan Rajsk˘

K¤IVOKLÁTSKÉ ·KOLE JE UÎ PùTASEDMDESÁT
V sobotu 23. záﬁí oslavila Základní ‰kola Kﬁivoklát oficiálnû své
pûtasedmdesátiny. V˘uka v nové
‰kolní budovû byla oficiálnû zahájena v nedûli (!) 6. záﬁí 1931 slavnostním shromáÏdûním za úãasti

krátce, do roku 1782, kdy se pﬁestûhovala do podhradí, do budovy b˘valé koÏeluÏny (dnes ãp. 106). Záznamy ve zbeãenském farním archivu napovídají, Ïe kﬁivoklátská ‰kola byla filiální a registrováno v ní
bylo sto pût
dûtí. Pravidelnû v‰ak
docházelo
jen padesát
pût z nich,
z toho 41
chud˘ch.
Kromû dûtí z Kﬁivoklátu se tu
uãily také
dûti z âasVystoupení ‰kolního sboru a orchestru v 30. letech. Reprofoto M. Bednaﬁík tonic, Roztok a Buspisovatele Aloise Îípka a okresní- kové. ·kola mûla v té dobû dvû tﬁího ‰kolního inspektora Malocha. dy a uãili zde Jan Libus a pomocník
·kola, jejíÏ v˘stavba stála 2,250.000 Franti‰ek Ulrich.
Kãs nesla jméno prvního ãeskosloKdyÏ v roce 1805 koupil objekt
venského prezidenta Tomá‰e Garri- koÏeluÏny Václav Hornof a pﬁestague Masaryka. Obecná ‰kola tak po vûl ji na kovárnu, stûhovala se ‰ko40 letech a mû‰Èanská ‰kola po 10 la opût na hrad, tentokrát ale do
letech na‰ly svÛj nov˘ „domov“. dne‰ního Královského sálu. Aby se
První zmínky o ‰kolství na Kﬁi- dala lépe vytápût, byl zde sníÏen
voklátû pocházejí z roku 1652, kdy strop. Na hradû byla ‰kola aÏ do
kﬁivoklátsk˘ hejtman Jan Hogen ze osudného roku 1826, kdy hrad z vel·varcbachu pí‰e komoﬁe (královské ké ãásti vyhoﬁel. Azyl tentokrát ‰kokanceláﬁi), Ïe kantoru Juvenalisovi la na‰la v Budech v panské budovû,
(vl. jm. Václavu Mûlnickému) se do kde aÏ dosud bydlel pansk˘ koláﬁ
‰koly pﬁihlásilo pouze ‰est dûtí hrad- a tkadlec. Jednalo se o dne‰ní dÛm
ních úﬁedníkÛ a Ïádá pro nûho pe- ãp. 93, v nûmÏ je v souãasné dobû
nûÏitou v˘pomoc. V soupisu uãite- obecní úﬁad. ·kola byla dvoutﬁídní
lÛ na panství z roku 1716 ãteme, Ïe a od roku 1861 v ní uãil legendární
jeden uãitel byl v Budech, kde je kﬁivoklátsk˘ uãitel (pozdûji ﬁídící)
dost dûtí a bydlel v jedné svûtnici Jan RÛÏiãka. Kritická situace pro
v panské flusírnû. Îil z toho, co mu kﬁivoklátské ‰kolství nastala po rodûti pﬁinesly. Teprve v roce 1780, ce 1870, kdy prudce vzrostl poãet
kdy na Kﬁivoklátû vyuãoval páter ‰kolou povinn˘ch dûtí (roku 1876
Benda z Doubravic, zaãalo se zde jich v Budech bylo 270!). Proto závyuãovat systematicky. ·kola byla mecká ‰kolní rada svolila se zﬁízena hradû ve vûÏi Huderce, ale jen ním tﬁetí tﬁídy. Pro nedostatek mís-

ta ve staré ‰kole byla tato tﬁída umístûna v domû kupce Nitscheho (dnes
na jeho místû stojí objekt po‰ty ãp.
142). Dal‰í nárÛst dûtí si vynutil
v roce 1880 otevﬁení 4. tﬁídy, která
byla umístûna do domu uãitele Jana
·palka v ãp. 92. Roku 1889 se dokonce vyuãovalo ve ·varcovû domû
ãp. 69 pﬁi silnici do Roztok. Obec
intenzivnû jednala s kﬁivoklátsk˘m
velkostatkem o odkoupení budovy
ãp. 93. K tomu do‰lo v roce 1890.
Stará budova byla zbourána a místo ní postavena budova nová – patrová, jak ji známe dodnes. Vyuãovat se v ni zaãalo uÏ 15. záﬁí 1891.
Stavba vãetnû koupû staré budovy
pﬁi‰la obec na 21.949 zlat˘ch.
V nové ‰kole bylo otevﬁeno pût tﬁíd
(paralelnû 2. tﬁída). Ve ‰kolním roce 1894/95 docházelo do ‰koly 291
dûtí z Bud, Amalína, Roztok a âastonic. Zmûny ve ‰kolství nastaly
v prÛbûhu první svûtové války, kdy
nûkteﬁí uãitelé museli narukovat,
a hlavnû po vzniku samostatné
âeskoslovenské republiky. Dne
1. 10. 1919 byl v Kﬁivoklátû otevﬁen
1. roãník mû‰Èanské ‰koly, do nûhoÏ
se pﬁihlásilo 116 dûtí. Obec musela
opût hledat nové prostory. První tﬁídy (A,B) byly umístûny v budovû
obecné ‰koly, jejíÏ 1. tﬁída pak byla
pﬁestûhována do domu ãp. 128 (dÛm
U Jeníãka a Maﬁenky). Tam se v jednom pokoji o rozmûrech 3x4 m uãilo 41 dûtí. Roku 1921 dostala v tomto domû 1. tﬁída je‰tû jednu místnost,
kterou jí uvolnil nájemník pan Pelc.
Prvním prozatímním uãitelem mû‰Èanské ‰koly byl Jan Renner a roku
1921 byl ustanoven definitivním
Adolf Truhláﬁ. Tehdy nav‰tûvovalo
mû‰Èanskou ‰kolu 142 dûtí nejen
z Kﬁivoklátu a Roztok, ale i ze ‰irokého okolí.
Prostorové problémy se neustále

zhor‰ovaly, a tak jedin˘m ﬁe‰ením
byla v˘stavba nové velké ‰kolní budovy. Po dlouh˘ch prÛtazích, zejména mezi zastupitelstvy obcí Kﬁivoklát a Roztoky, bylo nakonec vybráno místo Ve Vol‰iãkách za Ïelezniãním viaduktem na hranici katastrÛ obou obcí (jak se pozdûji
ukázalo, nebylo to pﬁíli‰ ‰Èastné rozhodnutí a ‰kola se musela ãasto pot˘kat s povodnûmi) a roku 1927
stavba praÏskou firmou B. Jerie zahájena. Jak uÏ jsme se zmínili na zaãátku, 6. záﬁí 1931 do‰lo ke slavnostnímu zahájení v˘uky. Prvním
ﬁeditelem ‰koly byl jmenován Adolf
Truhláﬁ.
Tomá‰ Bednaﬁík

Po nûkolika letech se kﬁivoklát‰tí obãané doãkali. SÚS Kladno byla provedena v˘mûna
dvou kanálÛ (pﬁed po‰tou a u mostu) za horské vpusti, které „poberou“ více vody, a tak
obrovské kaluÏe pﬁed Budsk˘m mostem, které znepﬁíjemÀovaly Ïivot místním i náv‰tûvníkÛm, jsou snad jiÏ minulostí.
Foto Milan Bednaﬁík

POJëTE S NÁMI ZA HUBERTEM
Zveme v‰echny malé i velké kamarády na tradiãní Zamykání lesa. Sraz
9. 11. v 16.30 hod u rybníka na Amalínû. NezapomeÀte si s sebou vzít lampion a dobrou náladu. Cestou si zazpíváme a v lese spoleãnû s panem Hubertem zamkneme les na zimu. MoÏná nás ãeká i nûjaké pﬁekvapení.
Dûti z M· Kﬁivoklát

V roli „lesÛpána“ Huberta si uÏ tûÏko dovedeme pﬁedstavit nûkoho jiného neÏ dûtmi milovaného „Pítrse“ Mare‰e. Na‰e fotografie ho zachycuje pﬁi loÀské akci.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

DùNÍ SOUâASN¯CH DNÒ

STRANA 4

KN 10/2006

SVATOVÁCLAVSK¯ KONCERT
Obãanské sdruÏení Mateﬁské studio RADOST na
nové adrese Dukelsk˘ch hrdinÛ 252 (budova Archy
– naproti Nábytku Zoubkovi) zahajuje zápisy na tyto lekce a v˘uku od 4. záﬁí 2006.
BABY AEROBIC s Martinou a Simonou –
pohybová prÛprava pro dûti od 3–6let
KaÏdé pondûlí a ãtvrtek od 16 hodin
·KOLIâKA AEROBICU se Simonou
pro dûti od 6 let
KaÏdou stﬁedu od 16 hodin
TANEâNÍ P¤ÍPRAVKA s Honzou
KaÏdé úter˘ zaãáteãníci od 16 hodin
KaÏdé úter˘ pokroãilí od 17 hodin
JUNIOR AEROBIC se Simonou –
DANCE AE, SPORTOVNÍ AE, MIX AE
KaÏdou stﬁedu od 17 hodin
KALANETIKA s Luckou
KaÏdé pondûlí od 8 hodin a od 17 hodin
KaÏdé úter˘ od 18 hodin
KaÏdou stﬁedu od 8 hodin
RELAXACE s Janou
KaÏdé pondûlí od 19 hodin
KaÏdé úter˘ od 19 hodin
KaÏd˘ ãtvrtek od 18 hodin a od 19 hodin

Dostala jsem úkol tûÏk˘,
Ïe pr˘ zas mám ãlánek psát,
ale nikdo neﬁekne mi,
kde mám ty nápady brát.
TakÏe struãnû vezmeme to,
koncert na Václava byl,
ten kdo pﬁi‰el ve tﬁi na hrad,
ten se jistû nenudil.
Tomá‰ si vzal nov˘ oblek
k této velké slavnosti,
mûl hezké prÛvodní slovo
a mûl dÛvod k radosti.
Kﬁtilo se tu nové CD,
plné koled vánoãních,
poslouchat se bude lépe,
aÏ napadne první sníh.
Kﬁtili Pavla, Pﬁemek, Pavel,
Milan v‰echno vyfotil,
teì aby se s novinami
je‰tû doma lopotil.
On je ale hlava chytrá,
tak si jistû poradí,
udûlá fotoreportáÏ,
tím mi ãlánek nahradí.
Dagmar Pavlíãková

ZDRAVOTNÍ CVIâENÍ s Janou
KaÏd˘ ãtvrtek od 17 hodin
CVIâENÍ PRO TùHOTNÉ s Luckou
KaÏdou stﬁedu od 18 hodin
JÓGA S JANOU
KaÏdé úter˘ od 9 hodin
KaÏd˘ pátek od 17 hodin
KURZ ORIENTÁLNÍHO TANCE –
taneãní studio SHADIA – omezen˘ poãet!
20 lekcí – zaãáteãnice – pátky od 18 hodin
od 20. 10. 2006
20 lekcí – pokroãilé I. – pátky od 18 hodin
od 13. 10. 2006
Pﬁipravujeme k otevﬁení od ﬁíjna 2006
• Hodiny v˘tvarné a pracovní v˘chovy pro dûti, keramiky pro dûti i dospûlé, jazykové kurzy pro dûti
i dospûlé.
• Lekce break dance a street dance.
• Lekce sportovní pﬁípravky pro kluky od 5 let.
Hledáme schopné a pﬁíjemné lektory:
• angliãtiny, nûmãiny a ‰panûl‰tiny,
• flétniãky pro nejmen‰í,
• lektorky pilates,
• lektorky pro cviãení rodiãe s dûtmi od 1 roku.
Zápis a info: Lucie Vaníãková Horníková mobil: 605 260 260,
e-mail: radost.ra@tiscali.cz

Silentium pﬁi kﬁtu CD Hvûzda nad Betlémem v Hejtmanském paláci hradu.
Foto Ludûk Frencl

KDYÎ PODZIM KRÁSN¯ NASTÁVÁ…

Kﬁtu nového CD Hvûzda nad Betlémem se ujali Pavel Brom, Pﬁemek Haas a starostka Pavla HÛlová coby kmotﬁi, a tím ho symbolicky poslali do svûta.
Foto Milan Bednaﬁík

Podzimní sklizeÀ ovoce a zeleniny nás inspiruje ke spoustû ãinností. Projekt zamûﬁen˘ na získávání základních poznatkÛ o plodech podzimu jsme motivovali pﬁíbûhem babiãky a dûdeãka, kteﬁí si na zahrádce zasadili ﬁepu. Poznávat známé
i ménû známé druhy ovoce i zeleniny jsme se uãili nejen z obrázkÛ, ale
i pﬁi rÛzn˘ch hrách. Nejvíce se dûti
pobavily pﬁi hﬁe ,,Na kompot“ nebo
pﬁi hﬁe ,,Na ‰trÛdl“. Na chodbû mateﬁské ‰koly jsme uspoﬁádali v˘stavku ovoce a zeleniny, které dûti
s rodiãi na sv˘ch zahrádkách vypûstovaly. Tak mohly nûkteré dûti poprvé vidût napﬁíklad cuketu, patizon
nebo d˘ni. O ovoci a zeleninû jsme

si ﬁíkali básniãky a zpívali písniãky,
malovali obrázky. Abychom poznávali v‰emi smysly, urãovali jsme

ﬁili v˘bornou bramboraãku a ze
zbytku vyrobili bramborová tiskátka. Obrovskou d˘ni jsme vydlabali

plody se zavázan˘ma oãima podle
hmatu, chuti i vÛnû. Z ãerven˘ch
jablíãek si dûti upekly vlastní ‰trÛdl. Chutnal náramnû. Padaná jablíãka jsme spoleãnû s Ïaludy a ka‰tany odnesli panu Povolnému pro zvíﬁátka do lesa. Z brambor jsme si uva-

a pﬁemûnili ji ve veselé stra‰idlo,
které kaÏdé ráno svítí na na‰í ‰kolní zahradû. S ovocem a zeleninou
jsme si hráli je‰tû mnoho dal‰ích
her a uÏili si spoustu legrace. VÏdyÈ
i uãení dokáÏe b˘t nûkdy tak zábavné.
Jaroslava Vimrová

K¤IVOKLÁT OPùT PO LETECH ST¤EDISKEM LIGOVÉHO VOLEJBALU
Za úãasti nejlep‰ích ãesk˘ch volejbalov˘ch druÏstev a dvou zahraniãních hostÛ se v polovinû srpna
vrátil do kﬁivoklátského sportovního areálu U Koleãka volejbal té nejvy‰‰í úrovnû. V místech, kde pﬁed
padesáti lety hostili kﬁivoklát‰tí volejbalisté reprezentace Francie, âíny nebo S˘rie, se znovu objevil ‰piã-

li rovnou dvû svá druÏstva. UÏ to zaruãovalo kvalitní volejbal, kter˘ si
nenechala ujít i ﬁada hráãÛ slavné
volejbalové minulosti i souãasnosti, a tak byl na improvizované tribunû vidût Miroslav Nekola, Lubo‰
Zita, Martin Kry‰tof nebo skauti hledající posily pro t˘my.
Po napínav˘ch vyﬁazovacích bo-

Na ilustraãní fotografii se je‰tû vracíme k Turnaji veteránÛ, kter˘ se hraje jako Memoriál
Oldﬁicha ·torka a zakonãil U Koleãka letní volejbalovou sezónu. Smeãují hráãi Vr‰ka S˘koﬁice proti soupeﬁÛm z TJ Sokol Kﬁivoklát.
Foto Tomá‰ Pavlík

kov˘ volejbal na turnaji, kter˘ pﬁipravil provozovatel areálu Tomá‰
Pavlík.
„Jsem rád, Ïe se v‰echno podaﬁilo.
Pﬁijelo v‰ech ãtrnáct ohlá‰en˘ch t˘mÛ, divákÛ bylo hodnû, volejbal
atraktivní a poãasí také ideální. I kdyÏ
to byla poﬁádná makaãka v‰echno
okolo turnaje zajistit, kdyÏ projevili
v‰ichni zájem zahrát si tu i za rok,
potû‰ilo mû to a uÏ se tû‰ím na dal‰í
roãník,“ ﬁekl nám poﬁadatel turnaje.
O jeho slovech nemusí nikdo pochybovat. VÏdyÈ zde hrála Ostrava,
úﬁadující ãesk˘ mistr a úãastník evropsk˘ch pohárÛ, Kladno, Pﬁíbram,
praÏsk˘ âÎÚ, Benátky, Liberec,
Ústí nad Labem, budûjovick˘ Jihostroj a EGE, polsk˘ Lubin a rakousk˘ Salcburk. A nûkteﬁí nasadi-

jích nakonec do finále nastoupila
druÏstva VK Karbo Benátky a VK
Liberec. Souãasnû na vedlej‰ím kurtu zaãal souboj o tﬁetí místo, ve kterém bojovaly celky Ústí nad Labem
a Kladna A. Kladen‰tí v‰ak po úvodním prohraném setu 25:19 dal‰í boje vzdali, a tak bronz putoval na sever s ústeck˘mi chemiky.
Ale vraÈme se k finálovému duelu. Tam se pﬁed diváky rozhoﬁel napínav˘ souboj dvou vyrovnan˘ch
t˘mÛ, kde kaÏdá chyba mohla b˘t ta
rozhodující. Îádnému se v‰ak nepovedlo odskoãit a pojistit tak své
vítûzství. Po dvou setech bylo vyrovnáno a druÏstva ‰la do tie-breaku. Ten pro sebe nakonec o rozhodující dva body vyhráli Libereãtí
a stali se tak prvními vítûzi kﬁivo-

klátského Extraligového volejbalového turnaje.
Koneãné poﬁadí: 1. Dukla Liberec A, 2. Karbo Benátky nad Jizerou, 3. SKV Ústí nad Labem, 4. VK
Kladno.
Dne 28. záﬁí je jiÏ tradiãním termínem, kdy místní Tûlocviãná jednota Sokol Kﬁivoklát poﬁádá U Koleãka tenisov˘ turnaj neregistrovan˘ch hráãÛ. Ani letos tomu nebylo
jinak, poãasí pﬁálo, a tak se turnaj
mohl uskuteãnit. JelikoÏ tento turnaj svou velikostí patﬁí spí‰e k tûm
men‰ím, rozhodli jsme se souãasnû
uspoﬁádat Nohejbalov˘ turnaj trojic. Cestu ke Koleãku si na‰lo 15
druÏstev a je tﬁeba zmínit, Ïe nûkteﬁí pﬁijeli z pûkné dálky. Úãast druÏstev z âesk˘ch Budûjovic, Hradce
Králové, Tábora, ale i nedaleké Prahy znaãí, Ïe se sportovcÛm U Koleãka líbí a úroveÀ nohejbalu stále
stoupá. Vítûzi turnaje se po celodenních bojích stali „mladíci“ hrající pod názvem Údolí oddechu pﬁed
druh˘m Táborem a tﬁetí Ko‰utkou.
Oba tyto turnaje splnily to, co se
od nich oãekávalo a myslím, Ïe to
bylo dÛstojné rozlouãení s antukovou sezónou.
Tomá‰ Pavlík

DROBNÁ INZERCE
• Najde se nûkdo, kdo by daroval do klubu maminek Îelviãka pouÏit˘, leã ãist˘ a zachoval˘ koberec o velikosti
zhruba 2,2 × 3 m? Dûkujeme.
Tel. 723 840 765.
• Prodám nábytek do dûtského pokoje – psací stÛl s nástavcem na stûnu, skﬁíÀ s policemi
a ‰uplíky, uÏ‰í skﬁíÀ s policemi,
‰atní skﬁíÀ. MoÏno zaslat foto
(digitální). Ve velmi dobrém
stavu, cena dohodou. Tel. 603
795 243.

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.

DùNÍ SOUâASN¯CH DNÒ – RÒZNÉ
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
OTEVÍRACÍ DOBA

NA HRADù JE…

V mûsíci ﬁíjnu je hrad otevﬁen veﬁejnosti dennû kromû pondûlí od
9 do 15 hodin a v listopadu o sobotách a svátcích opût od 9 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.

30 DNÒ MINULOSTI:
Na hradû probûhl 16. záﬁí 2006
3. roãník Kﬁivoklátského panování.
Pﬁed zahájením akce nav‰tívily hrad
Kﬁivoklát manÏelky prezidentÛ âeské a Slovenské republiky, paní Livie Klausová a paní Sylvie Ga‰paroviãová si prohlédly dolní nádvoﬁí
hradu, kde se zaãínal jarmark Kﬁivoklátského panování. Za doprovodu hudby nav‰tívily interiéry hradu,
pro‰ly nejv˘znamnûj‰ími místy na‰í (i spoleãné) historie.
• Pﬁed sv˘m odjezdem se je‰tû setkaly obû první dámy se stﬁedoãesk˘m hejtmanem Petrem Bendlem.
Po celou dobu prohlídky interiérÛ
hradu a nádvoﬁí byly doprovázeny
kastelánem hradu Luìkem Frenclem a starostkou obce Pavlou HÛlovou.
• Od 18. záﬁí 2006 probíhají pﬁípravy, stavba kulis pro natáãení televizních pohádek.
• Mûsíc záﬁí je velice tepl˘, ale i such˘. Náv‰tûvnost tohoto mûsíce je
za posledních nûkolik let nejvy‰‰í
a hrad nav‰tívilo témûﬁ 10.000 náv‰tûvníkÛ
• Dokonãeno je restaurování presbytáﬁového okna kaple. Nejznámûj‰í pohled na hrad by v nejbliÏ‰í dobû nemûlo hyzdit Ïádné le‰ení.
• Správa hradu spolu se sdruÏením
STOP poﬁádá jiÏ po nûkolik let semináﬁ pro pracovníky památek, muzeí, galerií – „o depozitáﬁích a omít-

DOVOLTE MNù MALÉ PODZIMNÍ ZAMY·LENÍ

Na závûr vzácné náv‰tûvy do‰lo i na památeãné foto do „rodinného alba“.
Foto Milan Bednaﬁík

kách“. Ten leto‰ní se konal 21. záﬁí.
• Stavební aktivity v areálu hradu
neutichají ani bûhem podzimu. Dokonãuje se hlavnû projektová dokumentace na pﬁí‰tí rok, abychom
mohli poÏádat o prostﬁedky z fondÛ
EU. Probíhají repase a nátûry oken
a dveﬁí provozních ãástí budov.
• Spolu s Tomá‰em a Milanem Bednaﬁíkov˘mi nav‰tívil kastelán Ludûk Frencl svého b˘valého kolegu
a pﬁedchÛdce – pana Lubomíra Junka. âerstv˘ pûtasedmdesátník byl
v dobré pohodû a brzy chce Kﬁivoklát nav‰tívit.

KdyÏ vyslovím Kﬁivoklát, tu‰ím, Ïe asi vût‰ina populace od ‰kolou povinné po seniory odpoví: „krásn˘ hrad uprostﬁed krásn˘ch lesÛ“. Hrad,
jeÏ pro ãeskou historii znamenal a stále znamená v˘znamn˘ symbol. VÏdyÈ
se zde konala dÛleÏitá státní jednání, trávili zde mnoho ãasu kníÏata a králové, kde pﬁi loveck˘ch radovánkách se psaly dûjiny zemí Koruny ãeské.
Dnes je kolem hradu neménû v˘znamná obec, která v symbióze s hradem
plní funkci v˘znamného a neodmyslitelného „pomocníka“ pro v‰echny pﬁíchozí. Obec, jeÏ je stára jako hrad a po generace v ní Ïili ‰ikovní a pracovití lidé. Lidé py‰nící se svou v˘znamnou obcí, jejíÏ název je vyslovován
v mnoha zemích svûta. Obec, kde Ïijeme, pracujeme, obec, kterou máme
rádi, kterou chceme mít stále hezãí a v˘znamnûj‰í. Namítnete, Ïe stále chybûjící miliony nedovolují, nemáme, nejsou, ano, ano, ale umûli jsme Ïít
s vût‰ím málem, ano, umûli jsme i lépe táhnout za jeden provaz a obci b˘t
i nápomocni. MoÏná jsme i zapomnûli, Ïe z mnoha mal˘ch kamenÛ mÛÏe
b˘t velká hora.
Ludûk Frencl

Lubomíra Junka náv‰tûva Kﬁivoklátsk˘ch
zjevnû potû‰ila.
Foto Tomá‰ Bednaﬁk

Z NÁDVO¤Í HRADU – TELEVIZNÍ „POHÁDKOVÁ HODINKA“
Jistû jste mnozí zaznamenali velk˘ stavební ruch na dolním nádvoﬁí hradu. Od 18.záﬁí jiÏ mûsíc probíhá v˘stavba kulis pro natáãení televizních pohádek. Televizní seriál
se jmenuje „Pohádková hodinka“ ,
kdy jednotlivé díly seriálu jsou jednotlivé pohádky. Tak napﬁíklad Popelka, Princezna na hrá‰ku, Kocour
v botách, Jeníãek a Maﬁenka, to je
pohádková klasika pro malé i velké.

Vlastní natáãení zaãne 23. ﬁíjna
a skonãí 17. listopadu. Mimo exteriéru na dolním nádvoﬁí se bude
toãit v Královském sále, Rytíﬁském sále, Muzeu, Stﬁíbrnici a ve
vûzení. Spolupráce s produkcí je
dobrá a v˘stavba kulis a zaﬁizování prostor nikterak neomezuje prohlídky a ani provoz. Pouze v dobû
natáãení bude pozmûnûna hlavní
prohlídková trasa a bude kombi-

nována s prohlídkou vûÏe.
Pohádková vesniãka, která vznikla na dolním nádvoﬁí, bude milou
a jedineãnou dekorací i pro Advent
na Kﬁivoklátû ve dnech 9. - 10. a
16. – 17. prosince. Ne, Ïe bychom si
ji zde nechali, ale v únoru pﬁí‰tího
roku bude vznikat je‰tû nûkolik dílÛ
a natáãení bude pokraãovat.
Ludûk Frencl

Pohádková vesniãka, která vznikla na dolním nádvoﬁí, bude milou a jedineãnou dekorací i pro
leto‰ní Advent na Kﬁivoklátû.
Foto Ludûk Frencl

K¤IVOKLÁTSKÉ PANOVÁNÍ OBRAZEM

ZE SPRÁVY CHKO K¤IVOKLÁTSKO
P R O B L É M Y S D O P R AV O U N A K ¤ I V O K L ÁT S K U – D Í L I I .
Jak jsem informoval v záﬁijovém
ãísle Kﬁivoklátsk˘ch novin, oslovila Správa CHKO Kﬁivoklátsko Stﬁedoãesk˘ kraj s námûtem projektu na
vyﬁe‰ení dopravních problémÛ centrální ãásti Kﬁivoklátska. Na tento námût nám do‰la odpovûì, ze které si
dovoluji pﬁevzít nûkteré informace
a argumenty. Podle podkladÛ, které
si pan námûstek hejtmana Karel Vy‰ehradsk˘, kter˘ má dopravu v kraji na starosti, nechal doloÏit, vypl˘vá, Ïe za posledních pût let (pﬁesnûji mezi roky 2000 a 2005) – cituji
doslova: „Je vykazován na stávajících páteﬁních silnicích II. tﬁídy (tedy asi na páteﬁních silnicích Kﬁivoklátska) nárÛst dopravy v rozmezí
20%, coÏ není v turisticky v˘znamné oblasti dramatick˘ nárÛst, kter˘
by se mohl v˘znamnû promítnout na
technickém stavu silniãní sítû a vyÏadoval radikální stavební úpravy,
které ale nejsou akceptovatelné
z hlediska ochrany CHKO“. Ná‰ návrh také nesmûﬁoval k v˘stavbû nov˘ch silnic, pro kterou zde nejsou
vhodné terénní podmínky i bez
CHKO, ale k omezení provozu na
stávajících silnicích! Uveden˘ stav
dopravního zatíÏení vychází z provedeného sãítání:
Silnice II/227 Rakovník-Mûsteãko-Kﬁivoklát-Roztoky
Rok sãítání 2000
2005
V‰ech vozidel za 24 hod.
1468
1712
Z toho tûÏk˘ch nákladních
101
93

Silnice II/236 Roztoky-KarlovZdice
Rok sãítání 2000
2005
V‰ech vozidel za 24 hod.
1559
1772
Z toho tûÏk˘ch nákladních
102
141
Silnice II/201 S˘koﬁice-ZbeãnoKﬁivoklát-Nezabudice-Hﬁebeãníky
Rok sãítání 2000
2005
V‰ech vozidel za 24 hod.
850
902
Z toho tûÏk˘ch nákladních
33
46
Silnice II/116 NiÏbor-Lány
(lomová trasa ze Zbeãna)
Rok sãítání 2000
2005
V‰ech vozidel za 24 hod.
745
1037
Z toho tûÏk˘ch nákladních
53
183
Dále pan námûstek uvádí: „Dopravní omezení v tomto pﬁípadû není akceptovatelné z dÛvodu existence prÛmyslov˘ch podnikÛ v dané oblasti, drobné provozovny
v Roztokách, kamenolomu u Zbeãna, které jsou základním zdrojem
nákladní dopravy v oblasti. Dal‰ím
zdrojem nákladní dopravy jsou vzájemnû propojené prÛmyslové zóny
v Rakovníku a Îebráku, které vyuÏívají nejkrat‰í spojovací trasu
mezi tûmito mûsty, a to pﬁes CHKO.
¤e‰ení ke sníÏení tranzitní dopravy
v prostoru CHKO se nabízí v dobudování silnice R6, která mÛÏe na-

bídnout dopravcÛm zkrácení pﬁepravních ãasÛ.“ Samozﬁejmû, Ïe dopravní spojení uvnitﬁ CHKO leÏících provozoven je asi potﬁebné,
stejnû jako musí do v‰ech vsí zajíÏdût zásobování, auta odvozcÛ odpadÛ, do lesních porostÛ a z nich
pak soupravy se surov˘mi kmeny.
Jde ale pﬁedev‰ím o regulaci tranzitní ãásti nákladní dopravy, pro
kterou je nutné vyt˘ãit trasu vnû nebo po okraji CHKO a na trasu pﬁes
centrum CHKO, byÈ je tﬁeba nejkrat‰í, ji nepou‰tût. Z krajského pohledu je 20% moÏná nev˘znamn˘
nárÛst, ale z pohledu místních obãanÛ a majitelÛ budov i pozemkÛ
kolem dotãen˘ch silnic je to dost
dramatická záleÏitost. Závûrem dopisu pan námûstek Vy‰ehradsk˘
konstatuje, Ïe: „Situace nenabízí
jednoduchá ﬁe‰ení. Jednou z moÏn˘ch variant, za podpory v‰ech zainteresovan˘ch stran, je komplexní
posouzení a zpracování podrobné
studie s návrhem na moÏné ﬁe‰ení
dopravní situace lokality Kﬁivoklátska.“ S tím lze jen souhlasit a je
to také dobr˘ námût pro novû zvolená zastupitelstva dotãen˘ch obcí,
aby ve spolupráci se Správou
CHKO a dal‰ími institucemi vyvinula potﬁebnou aktivitu a na vedení Stﬁedoãeského kraje si zmínûnou
studii a pﬁedev‰ím ﬁe‰ení vyÏádala.
Ing. Ivan Kasalick˘
Správa CHKO
Kﬁivoklátsko

Vystoupení skupiny W-Arlet z Kﬁivoklátu.

Velice pÛsobivá byla historická módní pﬁehlídka, kterou pﬁedvedl rakovnick˘ divadelní
spolek Tyl.
Foto Milan Bednaﬁík

Foto Milan Bednaﬁík

Stﬁedoãesk˘ hejtman Petr Bendl pﬁijel letos
na Kﬁivoklátské panování na koni.
Foto Milan Bednaﬁík

KULTURA – ZAJÍMAVOSTI
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OBECNÍ KNIHOVNA
ANEB MILÁ SLÒVKA O TOM, CO NOVÉHO NAJDETE V REGÁLECH
Od dubna, milí ãtenáﬁi, máte moÏnost sledovat skvûl˘ seriál o ruské
literatuﬁe. Je‰tû není u konce, ale ráda bych vás zas jednou informovala o novinkách, které máme v na‰í
knihovnû, takÏe jen malé pﬁeru‰ení.
V‰em, kteﬁí si ji uÏ pﬁeãetli, se velmi líbila kniha Hany Parkánové –
Whitton, Jak si na anglické zahrádce vypûstovat ãeského trpaslíka,
o které uÏ jsem psala. Nyní tu máme i její pokraãování, Jak se po anglicku vytratit v Anglii. Je to opût nesmírnû pohodové, optimisticky ladûné ãtení, které by mohlo pomoci
i tûm, kteﬁí odjíÏdûjí do Anglie za
prací, seznámit se s obãas odli‰n˘mi zvyklostmi této zemû. Upﬁímnû
závidím obûma hlavním protagonistÛm této knihy i jejich láskypln˘
vzájemn˘ vztah. Srovnám-li s obsahem vût‰iny knih ﬁady na‰ich souãasn˘ch autorek, které jsou v na‰í
knihovnû téÏ hojnû zastoupené, je to
pﬁímo zázrak, Ïe je‰tû taková normální nekomplikovaná manÏelská
souÏití vÛbec existují. Zájem vût‰iny ãtenáﬁÛ vzbudila i kniha Corinne Hofmannové Bílá Masajka. MÛÏete si vypÛjãit i její dvû pokraãování, Zpátky z Afriky a Shledání
v Barsaloi. Podobn˘m tématem, totiÏ vztahem Evropanky a Afriãana,
se zab˘vá i kniha Ch. Reginy Egbeme Za zlat˘mi mﬁíÏemi, která má
nyní také pokraãování, Zakázaná
oáza. Dovíme se tu i o problemati-

VÁ N O C E , VÁ N O C E P ¤ I C H Á Z E J Í
Stejnû tak, jako dûlníci v továrnû
na ãokoládu vyrábûjí vánoãní figurky jiÏ v ﬁíjnu, vyrábûjí a chystají kolekci vánoãních koncertÛ s pﬁedstihem minimálnû ãtvrt roku i muzikanti. Jakmile jsem uloÏila hudební
nástroje po Svatováclavském koncertû do futrálu, zaãala jsem vehementnû pﬁem˘‰let o Vánocích. TakÏe shledávám loÀské noty, vybírám
repertoár, sjednávám vystoupení

vynahradím koncerty a akcemi v leto‰ním roce.
Pro Va‰e potû‰ení napí‰u alespoÀ
struãn˘ pﬁehled toho, na co se mÛÏete tû‰it.
Na podzim nás ãeká Zamykání
lesa, které bude tak jako vloni i se
zpûvy dûtí M· a Sedmikrásek.
Roztoãtí dÛchodci se zase scházejí kaÏd˘ rok U KﬁíÏku, kde budou
mít tak jako kaÏd˘ rok mal˘ kul-

Plovoucí nadûje, tak se jmenuje akce, která se jiÏ po nûkolik let stala oblíbenou a neodmyslitelnou souãástí pﬁedvánoãního období na Kﬁivoklátsku.
Foto Milan Bednaﬁík

a vym˘‰lím nové aranÏe. Je to období, kdy mû obãané potkávají s nepﬁítomn˘m pohledem, neboÈ „tvoﬁím“ ve své mysli vánoãní program.
Obãas se mi stane, Ïe se nestaãím
rychle vrátit do reality, a tak nûkoho minu, aniÏ pozdravím.Velmi mû
to mrzí, jsem normálnû ãlovûk zdvoﬁil˘, a tak doufám, Ïe to pak v‰em

turní program právû od dûtí.
A pak uÏ pﬁijde Advent, s ním mikulá‰ské besídky ve ‰kolkách a vánoãní koncerty. Dûti, které úãinkovaly v pásmu koled „ Já mal˘ pﬁicházím“ tro‰ku jiÏ odrostly, ãást
publika volá po zmûnû, tak tedy letos ve Zbeãnû a na hradû Kﬁivoklátû usly‰íte a uvidíte pásmo „Nesem

vám noviny“. S radostí mohu oznámit, Ïe Silentium vycítilo moje dojetí, kdyÏ to vypadalo, Ïe jiÏ „o Václava“ hrajeme naposled, a budete je
moci sly‰et tﬁetí adventní sobotu
v kapli hradu Kﬁivoklátu. Zda budou chodit po vsi tajemné Lucie se
je‰tû neví, ale zpívání ‰kol a ‰kolek
v kostele na Kﬁivoklátû je jisté, stejnû tak jako Plovoucí nadûje v Roztokách ãi chození Tﬁí králÛ. Pro ty,
co nebyli na Svatováclavském koncertû a nesly‰eli vysvûtlení, proã nebyl koncert v kostele sv. Petra, ale
na hradû, opakuji slova Ivana Kasalického: „V tûchto prostorách Kﬁivoklát‰tí hudci pﬁed deseti léty zaãínali hrát, a proto se rozhodli pokﬁtít zde své CD Hvûzda nad Betlémem. Repertoár, kter˘ zde dnes hrajeme, je rozvern˘ a do chrámu by se
nehodil“. TakÏe se nemusíte obávat,
Ïe bychom na hrad pﬁesunuli i Tﬁíkrálov˘ koncert. Jsme velmi rádi, Ïe
nám pan vikáﬁ umoÏÀuje koncertovat v kostele, a jiÏ plánujeme tento
koncert právû na sobotu 6. ledna.
Tak vidíte, program je bohat˘,
a kdybyste si pﬁece jen posteskli, Ïe
ten ãas adventní rychle uteãe, tak se
mÛÏete tû‰it dále na masopust ve
Velké Bukové, na vyná‰ení smrtky
na Kﬁivoklátû, koncert v‰ech ÏákÛ
hudební ‰koly a já osobnû se nejvíce tû‰ím na ãerven na táborák na Alja‰ce. To mi zaãínají prázdniny, ale
jen jako. Hudba se nedá uloÏit do
‰uplíku. Ta je v hlavû a provází ãlovûka cel˘ Ïivot. Hudba je Ïivotní
láska, náplast na bolístky, je to poslání.
Dagmar Pavlíãková

âERNÁ KRONIKA
P¤ISTIHL SPÍCÍHO ZLODùJE
K¤IVOKLÁT (bed). Práci policistÛm u‰etﬁil dvaapadesátilet˘ chataﬁ
z Prahy, kter˘ sám dopadl zlodûje,
kter˘ se vloupal do jeho rekreaãní
chaty v Kﬁivoklátû na Sokolí. Majitel „naãapal“ ve své chatû spícího ãtyﬁiapadesátiletého muÏe z Karlovarska, kter˘ se dovnitﬁ dostal po vypáãení okenice a rozbití okna. Je‰tû neÏ
staãil poveden˘ ptáãek zmizet, pﬁivolal chataﬁ policisty. Po asi tﬁíset
metrové honiãce lesem chataﬁ nezvaného nocleÏníka dobûhl, znemoÏnil
mu útûk apak ho pﬁedal policejní hlídce. Ta zlodûje pﬁevezla na sluÏebnu,
a kdyÏ zjistila, Ïe byl za podobnou
trestnou ãinnost jiÏ v minulosti stí-

hán, umístila ho do policejní cely apoté pﬁevezla do vazební vûznice v Ruzyni.
OSLNILO HO SLUNCE
KARLOV (bed). K dopravní nehodû do‰lo v nedûli 8. ﬁíjna na Karlovû.
âtyﬁiatﬁicetilet˘ ﬁidiã vozu ·koda –
Favorit z berounského okresu jel ve
smûru od Roztok na Karlov. Pﬁi projíÏdûní pravotoãivé zatáãky ho oslnil
sluneãní paprsek a ﬁidiã nestaãil zabránit boãnímu stﬁetu sprotijedoucím
automobilem Volkswagen Polo, kter˘ ﬁídil 35 let˘ muÏ z Rakovnicka. Pﬁi
nehodû nebyl na‰tûstí nikdo zranûn,
Polo si vyÏádá opravu za 40 tisíc a Favorit za 10 tisíc korun. Dechová

zkou‰ka vylouãila u obou ﬁidiãÛ poÏití alkoholick˘ch nápojÛ pﬁed jízdou.
UKRADL PRÁZDNOU BRA·NU
S¯KO¤ICE (bed). Do sluÏebního vozu Ford Transit, kter˘ stál zaparkovan˘ na zaãátku lesní cesty
k táboﬁi‰ti Seton na katastru obce
S˘koﬁice, se vloupal zatím neznám˘ pachatel. Zlodûj rozbil pravé
pﬁední okno a odcizil z auta koÏenou loveckou bra‰nu, která ale byla úplnû prázdná. Osmatﬁicetiletému ﬁidiãi z Mûlnicka tak zpÛsobil
‰kodu za 6,5 tisíce korun. Opût se
ukázalo, Ïe nechávat jakákoliv zavazadla (byÈ prázdná) v opu‰tûném
autû, se v âesku nevyplácí.

ce AIDS, ale i o náboÏenském fanatismu. Pokud vás zajímá, jak Ïijí
gej‰i, pﬁeãtûte si Gej‰u Arthura Goldena. Devítiletá dívenka z chudé rybáﬁské vesniãky byla prodána do
ãtvrti gej‰, aby se sama stala profesionální gej‰ou. Uãí se tanci, zpûvu,
umûní nosit kimono, sloÏité úpravû
úãesu a líãení, pﬁípravû ãaje, svÛdnému nalévání saké. A je nucena bojovat s intrikami a Ïárlivostí star‰ích
gej‰. Wolfgang Kossak a Libor Budinsk˘ se ve sv˘ch knihách pot˘kají se SebevraÏdami, Popravami, Nevûrami, Îivotem a smrtí slavn˘ch.
Velmi populární ·ifru Mistra Leonarda není tﬁeba pﬁedstavovat, ostatnû uÏ o ní bylo napsáno nepﬁebernû
stránek, a nejen v na‰ich novinách,
ale mÛÏete si vypÛjãit i Andûle a démony, nebo Pavuãinu lÏí téhoÏ autora. âtenáﬁského úspûchu dosáhly
pﬁíbûhy ze Ïivota, zpracované psychologem, Modelkou v padesáti
a psychiatrem, Psychiatrovy sexyhistorky, neboÈ uÏ je v povaze lidské, Ïe nás potû‰í, je-li na tom ten
druh˘ je‰tû hÛﬁ, ale není tﬁeba plakat, neboÈ nad tragikou pﬁevládá komiãno. Dost se pí‰e o knize Mariny
Lewycké Viln˘ staﬁec a hamiÏné Ïeny, prolínají se tam osudy uteãencÛ
z Ukrajiny po druhé svûtové válce
a tûch ze souãasnosti. Nûkteré knihy jsou právem vydávány stále znovu, neboÈ si pokaÏdé najdou svého
ãtenáﬁe. Patﬁí mezi nû i Ranhojiã
a ·aman Noaha Gordona, které jsou
stále hojnû Ïádány a nyní jsem koupila i jejich jakési pokraãování, Lékaﬁku. Hojnû zastoupen je v na‰í
knihovnû i J. M. Simmel, jehoÏ nejnovûj‰í velmi obsáhl˘ román Nikdo
není ostrov nás zavádí do svûta
showbyznysu nabitého intrikami
a bojem o moc, v protikladu k lidem,
o kter˘ch vypravûã mluví jako o lidech „ve tmû“, kteﬁí tráví svÛj ãas
v prostﬁedí nemocnic a obûtují své
soukromí ve prospûch tûÏce nemocn˘ch dûtí, mezi které najednou
patﬁí i dcerka filmové hvûzdy, jejíÏ
Ïivot se úplnû zmûnil po tûÏkém zánûtu mozkov˘ch blan. Nesmírnû
kﬁehká je hranice mezi „normálními“ a tûÏce postiÏen˘mi. Urãitû jste

ãetli i Svût podle Garpa, pﬁípadnû
Pravidla mo‰tárny od Johna Irvinga. A to nejsou jediné romány tohoto autora, které máme v knihovnû. Ten nejnovûj‰í se jmenuje Dokud tû nenajdu a rozhodnû za tûmi
jmenovan˘mi nezaostává. To by
mohlo zatím staãit, nov˘ch knih od
zaãátku tohoto roku máme kolem
stovky. Ve sklepû jsem uchovávala
knihy, které mi byly pro knihovnu
rÛzn˘mi dárci vûnovány. Co se hodí, zaﬁazuji samozﬁejmû do knihovny. Ty ostatní jsem dala u budovy
M· do krabice a kupodivu byly
v krátké dobû rozebrány, coÏ mû tû‰í. Jen mi je, prosím vás, po pﬁeãtení ãi prolistování nenoste zpût, vÏdyÈ
budou brzy Vánoce. A taky konec
roku a nûkteﬁí je‰tû nezaplatili svÛj
pﬁíspûvek knihovnû.
–gh–
PS: Je‰tû malé pokraãování. Slu‰í se
poznamenat, Ïe vy‰el nov˘ PrÛvodce –
Kﬁivoklátsko. Najdete tam spoustu mapek, vyznaãen˘ch tras, zajímavostí, trasy pro nároãné i pro ty pohodlnûj‰í, návody jak cestovat lodí, na kole, pû‰ky, ãi
autem. Zakoupit si tuto velezajímavou
kníÏeãku mÛÏete na Obecním úﬁadû
v Kﬁivoklátû, nejspí‰ taky v Informaãním centru v Budech za 149 Kã. A vzadu najdete volné vstupenky na nûjakou
tu kulturu a poukázky do nûkter˘ch restaurací, takÏe se vám pﬁípadná koupû
bohatû vyplatí.

LESNÍ EKOPEDAGOGIKA V IVS BUDY
V IVS Budy, obecnû prospû‰né
spoleãnosti Kﬁivoklátsko se uskuteãnil ve dnech 4.- 6. 10. 2006 semináﬁ pro pedagogy a pracovníky
informaãnû vzdûlávacích stﬁedisek
s názvem „Lesní ekopedagogika“.
Zúãastnilo se ho 18 pracovníkÛ
z celé republiky, kteﬁí proÏili se sv˘mi lektory Ing. Miroslavem Pechou
a jeho synem revírníkem Miroslavem Pechou ml. tﬁi krásné dny v Kﬁivoklátské CHKO. Ujasnili si nejprve teoreticky, ale posléze i praktic-

ky pﬁímo v terénu problematiku lesního hospodaﬁení v CHKO. Ojedinûl˘m záÏitkem pro v‰echny úãastníky byla prohlídka Lánské obory.
Také veãery mûli zpestﬁeny náv‰tûvou IS LesÛ âR a promítáním filmÛ
s pﬁírodní tematikou z Ekoknihovny IVS.
O úspûchu tohoto semináﬁe svûdãí i dûkovné dopisy z ﬁad úãastníkÛ
s pﬁáním se k nám opût vrátit.
Jiﬁina Pro‰ková
Kﬁivoklátsko o.p.s.
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (XII)
LESNÍ SILNIâKA
LEONT¯NKA
V‰ichni malí i velcí urãitû znají princeznu Leont˘nku z filmové
komedie AÈ Ïijí duchové. V kﬁivoklátsk˘ch lesích, nedaleko dvora Karlov, mají také jednu Leont˘nku. Je to v‰ak b˘valá lesní kníÏecí silniãka.
Leont˘nka pÛvodnû nebyla silnicí veﬁejnou, ale „panskou koãárovou“. Zaji‰Èovala pﬁímé spojení
fürstenberského zámeãku Leont˘n
(podle nûj dostala i jméno) s letním kníÏecím sídlem Emilovnou,
které se nacházelo v lesích západnû od Karlovy Vsi. Leont˘nka odboãovala ze silnice za zámkem nedaleko kapliãky a vedla odtud nepﬁetrÏitû po rovinû pod severním
svahem Hﬁebene a HrobcÛ. Silniãka b˘vala vÏdy peãlivû udrÏována,
celá sypaná nejlep‰ím ãervenav˘m
pískem z lomu v Hrobcích. Na pﬁíkaz vrchnosti byla obãas projeta

silniãním parním válcem, aãkoliv
v okolí Ïádná ze silnic válcovaná
nebyla a v‰echny b˘valy jen pravidelnû ‰tûrkované.
Témûﬁ paralelnû s Leont˘nkou
vedla i lesní cesta, protoÏe to byla
v˘hodná trasa i pro pﬁesun dﬁeva
z poráÏen˘ch stromÛ. A proto tu b˘vala i nûkterá v˘znamná lesní rozcestí, a to v tûsném sousedství Leont˘nky. V takovém pﬁípadû byly pﬁechody nûkter˘ch cest pﬁes Leont˘nku zpevnûny ploch˘mi kameny,
aby kola povozÛ nenaru‰ila povrch
silniãky. Jedno z takov˘ch rozcestí ‰esti cest bylo nedaleko Leont˘na a cesta k nûmu vedla pﬁímo od
„zadních vrat“ zámeckého parku
vedle kaple sv. Václava. Byla to
zkratka od zámku na Leont˘nku.
Dal‰í v˘znamná rozcestí se nacházela u Karlovy Vsi. Jedno se naz˘valo U Kﬁivého buku podle mohutného stromu, kter˘ kdysi kdosi
úmyslnû seﬁíznul tak, aby rostl kﬁivû. Dal‰í velmi ãlenité rozcestí b˘valo tûsnû vedle hájovny U Buku,
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DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
Nebe

na samém okraji Karlovy Vsi. Tam
také Leont˘nka kﬁiÏovala ‰tûrkovanou silnici od Karlova do Branova.
Podle hájovny U Buku se v ‰irokém
okolí ﬁíkalo celé Karlovû Vsi. Dodnes toto lidové pojmenování obci
zÛstalo.
Tomá‰ Bednaﬁík

Jist˘ muÏ se trápil my‰lenkou, jaké to bude po
vzkﬁí‰ení v nebi. Prosil proto Boha, aby mu to
pomohl pochopit. BÛh se nad ním slitoval a ﬁekl: ,,Má‰ moÏnost si uÏ zde na zemi vyzkou‰et, jaké to bude v nebi. Prostû si ﬁekni, Ïe kter˘koliv
kousek zemû, na kterém jsou tvoji milí a drazí, je
nebe.“ MuÏ si pomyslel, Ïe to bude úÏasné.
Jako prvního potkal svého souseda. Ale hned
jak ho uvidûl, uvûdomil si, jak je mu protivn˘;
s tím by v nebi urãitû b˘t nechtûl. ·el dál po ulici, kde si hrály dûti. Jejich kﬁik byl nesnesiteln˘. Tyto dûti by v nebi opravdu nemûly b˘t! Zaãal tedy snít o dalek˘ch zemích a cítil se témûﬁ jako v ráji. Najednou jeho
pohled utkvûl na plakátu s nápisem: Tﬁetí svût potﬁebuje tvou pomoc! Rád
by pomohl, ale teì je‰tû ne. Nejdﬁív by chtûl vyzkou‰et nebe. A bída pﬁece
do nebe nemÛÏe patﬁit.
KdyÏ tak tesknil nad svou zmaﬁenou touhou po dalek˘ch zemí, málem se
srazil s muÏem, na kterém bylo poznat, Ïe je to pomocn˘ dûlník. Ti by mûli do nebe pﬁijít, ale rozhodnû do zvlá‰tního oddûlení, pomyslel si.
Tak alespoÀ svou Ïenu a své pﬁátele by vzal s sebou do nebe. Ale upﬁímnû ﬁeãeno, nebyl si tím tak úplnû jist˘.
KdyÏ nakonec zji‰Èoval, co mu z nebe zÛstalo, do‰el k závûru, Ïe to není
víc neÏ ten metr ãtvereãní zemû, na kterém sedí. A s hrÛzou zjistil, Ïe to je
hotové peklo. Rychle vstal, ‰el domÛ a ﬁekl své Ïenû milé slovo. Potom zatelefonoval kolegovi, kter˘ uÏ dlouho ãekal, Ïe se mu ozve. A kdyÏ se zvedl, pocítil, Ïe zmrtv˘chvstání musí b˘t nûco nesmírnû krásného.
J.P.
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Alena Horská
Petr Jiráãek
Ludmila Zboﬁilová
Milu‰ka Fuksová
Vûra Hlaváãová
Vûra StaÀková
Vlasta Hechtová
Marie Králová
Milada Pánková
SILNICE LEONT¯NKA

SILNICE LEONT¯NKA

DOBROT Y Z BABIČČINY KUCHAŘKY
aneb Expedice za tajemn˘mi vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní
Dne‰ní díl na‰eho kulináﬁského putování by se dal shrnout pod názvem
fantazie z vodní ﬁí‰e. Moje dne‰ní
hostitelka má k vodní ﬁí‰i pomûrnû
blízko, leã její velkou láskou je potápûní, ani jsem se moc nedivil, kdyÏ
si pro nás pﬁipravila recept z ryb. Ba
co víc, hned dva, to abychom si toho zdravého rybího masa pr˘ uÏili.
Vím, Ïe hoﬁíte zvûdavostí, která Ïe
kﬁivoklátská Ïena se potápí v moﬁsk˘ch vlnách a je‰tû je pﬁitom v˘borná kuchaﬁka, protoÏe jí prostû nic

jiného nezb˘vá. Má totiÏ doma tﬁi
chlapy, a ti toho jistû spoﬁádají kvanta. Abych vás dlouho nenapínal, pro
specialitu jsem se dnes zastavil u na‰í paní starostky Pavly HÛlové. „Nemohla jsem se rozhodnout, kter˘ recept bude lep‰í, tak jsem ti uvaﬁila
oba dva“, vítala mû v pondûlní podveãer na‰e starostka s pohostinností
jí vlastní. Cel˘ dÛm byl provonûn tajemnou vÛní, a tak jsem byl netrpûliv˘, co se za ní bude skr˘vat. Po pár
minutách byla dne‰ní specialita vysvobozena
z útrob trouby a moje
srdce mlsouna zaplesalo.
PﬁestoÏe pokrmy z ryb
jsou vna‰ich
zemûpisn˘ch ‰íﬁkách
spí‰e popelkou, tyto dva
si opravdu
zkuste,
abyste zaÏili
symfonii
chutí, protoÏe jen potom
uvûﬁíte, Ïe
ani tro‰ku
nepﬁeháním.
PÛvodnû
jsem mûl
v plánu dát
k lep‰ímu
jen jeden recept, ale po
ochutnání
by bylo barbarství vás
o ten druh˘
ochudit.
Tak, ajdeme
na to:

8. díl
NORSKÉ FILÉ S PùNOU
Porce rybího filé, máslo, 1 dcl mléka, 3 Ïloutky, polohrubá mouka, sníh
ze 3 bílkÛ, tvrd˘ s˘r, majoránka, bazalka, popﬁ. jiné bylinky.
Plátky filé posolit a opéci po obou
stranách na másle. V misce si mezi
tím rozmíchat v 1 dcl mléka 3 Ïloutky, sÛl, mouku na tûstíãko, hustoty
asi jako na palaãinky. Dále u‰leháme sníh z bílkÛ, do nûjÏ pﬁidáme hrst
nejlépe ãerstv˘ch bylinek a pﬁidáme
k tûstíãku. Opeãené maso poklademe do zapékací misky a pﬁipravenou
smûsí zalijeme. Toto dáme asi na 20
minut zapéci. Po této dobû ryby vyndáme a posypeme nastrouhan˘m tvrd˘m s˘rem a je‰tû dáme na 5–7 minut dopéci. Ryby podáváme s bramborem a zeleninov˘m salátem. V˘borné je i po vychladnutí a lze ho podávat za studena ozdobené ãerstv˘mi
rajãaty jako pﬁedkrm.
INDICKÁ RYBA
Porce rybího filé, máslo, bíl˘ jogurt,
masox, cukr, sÛl, pepﬁ, kopr.
Porce ryby posolit, opepﬁit (nejlépe
ãerstvû namlet˘m pepﬁem z ml˘nku)
a na 4 lÏících másla po obou stranách
opéci na pánvi. Poté vyndat do zapékací misky, a ve zbylém v˘peku
na pánvi rozpustit 1 bíl˘ jogurt, 4 lÏíce keãupu, 1 masox, 1/2 hrnku vody
a 1 lÏiãka cukru. Necháme chvilku
povaﬁit a poté pﬁidáme 1 hrst nasekaného kopru a tímto sosem zalijeme opeãené ryby. Toto pak zapeãeme asi 25 min v pﬁedehﬁáté troubû.
Pﬁed podáváním ozdobíme kousky
citrónu. Jako pﬁílohu lze podávat
opeãené brambory, hranolky, ale tﬁeba jen chléb.
Dobré chutnání vám z dne‰ní expedice pﬁejí Pavla HÛlová a Milan
Bednaﬁík.

10. 9.
30. 9.
6. 9.
5. 9.
12. 9.
14. 9.
2. 9.
3. 9.
25. 9.

50 let
55 let
70 let
71 let
71 let
73 let
77 let
79 let
79 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.
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Blahopﬁejeme

LEONT¯NKA POK¤TILA PREMIÉROVÉ
CÉDÉâKO
LEONT¯N (bed). Zámek Leont˘n u Roztok, v nûmÏ sídlí Ústav sociální péãe hl. m. Prahy, zaÏil ve
stﬁedu 20. záﬁí malou slavnost. Za
pﬁítomnosti ãestn˘ch hostí (a také
kamery âT1) zde pokﬁtila ústavní
kapela Leont˘na své premiérové
CD nazvané Poslouchej, ãlovûãe.
Album bylo natoãeno a smícháno
letos v kvûtnu a ãervnu za pﬁispûní
nûkolika pﬁátel kapely z ﬁad regionálních hudebníkÛ. Jeho realizace
se ujal zku‰en˘ Pavel Brom z plzeÀského studia Ex Avik, master vyrobil Pﬁemek Haas ze studia PyHa.
CD obsahuje 13 písní, z toho ‰est
s vlastními texty, popisujícími kaÏdodenní Ïivot klientÛ ústavu sociální péãe. Tﬁi skladby jsou autorské
z pera kapelníka Vladimíra Vaise.
Pﬁi natáãení vypomohli Leont˘nce
Václav Skleniãka z TO Kastelán
(saxofon, klarinet), Dagmar Pavlíãková ze souboru Silentium (flétny,
viola, housle), Jan Jungmann z Kﬁi-

Leont˘nce blahopﬁeje k vydání CD zvukov˘
mistr Pavel Brom.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

voklátsk˘ch hudcÛ (housle) a ve
dvou skladbách natoãil kytarové
party zvukaﬁ Pavel Brom.
„Jsem ráda, Ïe na‰i klienti pﬁi natáãení desky obstáli a dokázali vytvoﬁit pûkné cédéãko. Moc bych
chtûla podûkovat panu Vaisovi, kter˘ kapele vûnuje spoustu svého volného ãasu,“ ﬁekla ﬁeditelka ÚSP
Leont˘n Dana Zímová. „Chtûli jsme
natoãit radostnou desku, ze které by
pr˘‰tila pozitivní energie. A to se
nám, myslím, povedlo,“ doplnil
zvukov˘ mistr Pavel Brom.
Album Poslouchej, ãlovûãe slavnostnû pokﬁtili Mojmír Macek, majitel firmy Sitewell s.r.o., která cel˘
projekt finanãnû za‰títila, a radní hl.
mûsta Prahy Hana Halová. „Pﬁál
bych v‰em, kteﬁí budou desku poslouchat, aby nejen pozornû naslouchali textÛm písniãek, ale pokusili se také ãíst mezi ﬁádky,“ ﬁekl
„kmotr“ Mojmír Macek.
„Neusnuli jsme na vavﬁínech
a pracujeme dál. Dneska uÏ máme
ﬁadu nov˘ch písní a pokud klukÛm
vydrÏí elán a opût se najdou pﬁející
sponzoﬁi, nemusí zÛstat CD Poslouchej, ãlovûãe jedináãkem,“ dodal kapelník Vladimír Vais.
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Obû první dámy absolvovaly soukromou prohlídku hradních interierÛ za v˘kladu prÛvodce
ZdeÀka ·inágla.
Foto Milan Bednaﬁík

Zajímaly se i o nejrÛznûj‰í dárky na pultech
trhovcÛ, kteﬁí své zboÏí nabízeli na právû probíhajícím Panování. Foto Milan Bednaﬁík

Oslava kﬁtu nového CD Kﬁivoklátsk˘ch hudcÛ a Silentia pokraãovala bujar˘m veselím v Hotelu S˘kora, kam se v‰ichni pﬁesunuli po oficiální ãásti, která probûhla na hradû. Zde se hlavnû jedlo, pilo a zpívalo, ale jak ná‰ snímek dokumentuje, i na taneãek do‰lo.
Foto Milan Bednaﬁík

Nûkteré náv‰tûvníky obce neodradí ani bodov˘ systém pﬁestupkÛ a vysoké pokuty a parkují opravdu v‰ude, i na chodnících a u vjezdÛ na soukromé pozemky.
Foto Milan Bednaﬁík

Kastelán Ludûk Frencl vyhlásil 28. 9. v˘tvarnou soutûÏ na ﬁe‰ení nov˘ch soch na hradební zdi pﬁíjezdové cesty k hlavní bránû hradu.
Foto Milan Bednaﬁík

Kouzelnou atmosféru stﬁedovûkého mûsta navodily na leto‰ním Kﬁivoklání filmaﬁské kulisy,
které byly postaveny na prvním nádvoﬁí.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Sejít se na neoficiální pÛdû se stﬁedoãesk˘m hejtmanem Petrem Bendlem si nenechali ujít
mnozí starostové ze ‰irokého regionu. Na snímku je novostra‰eck˘ starosta Jakub Kleidienst
se starostkou Kﬁivoklátu Pavlou HÛlovou.
Foto Milan Bednaﬁík

Na leto‰ním Kﬁivoklání zaujalo malé i velké diváky vystoupení klaunÛ z divadla Komedianti
na káﬁe.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

OSUDY K¤IVOKLÁTSKÉHO PIVOVARU – VII
Podle zápiskÛ ing. Jana B. Urbana
slouÏil ve 2. polovinû 19. století k pivovarsk˘m úãelÛm také hradní parkán. „Na hradním parkánu mezi kaplí
a hradební zdí postavena byla primitivní dﬁevûná kÛlna jakoÏto bednárna… v této se téÏ kádû a sudy pivní
poÏahovaly. Následkem neopatrnosti
personálu pivovarského bednárna tato v roce 1881 vyhoﬁela, pﬁi ãemÏ i kaple hradní byla ohroÏena. Po mém rázném zakroãení tamto jiÏ více postavena nebyla z ohledÛ bezpeãnostních,“
pí‰e kﬁivoklátsk˘ stavební inspektor
Urban. „Dle mého návrhu pﬁedsevzata roku 1882 a nákladem 3.370 K provedena stavba nové bednárny s bytem
pro bednáﬁe a kolnou pro mytí a poÏahování pivních nádob mimo hradu
naproti nov˘m sklepÛm pivovarsk˘m,

na jejímÏ místû v roce 1914 postavena elektrárna. Dosavadní dvorek mezi kaplí a cimbuﬁím byl navezenou hlínou urovnán a upraven terasovitû jako zahrada.“
Z v˘‰e uvedené pasáÏe Urbanov˘ch
zápiskÛ získáváme tﬁi nové cenné informace. Za první, Ïe v pﬁedhradí byl
postaven nov˘ objekt pivovarsk˘ch
sklepÛ, za druhé, Ïe v jeho areálu byla zﬁízena bednáﬁská dílna a za tﬁetí, Ïe
na jejím místû byla v roce 1914 postavena elektrárna.
Na jiném místû Urbanov˘ch zápiskÛ se mÛÏeme doãíst podrobnosti.
Místo ke stavbû pivovarsk˘ch sklepÛ
bylo zvoleno na v˘chodním pﬁedhradí, na zaváÏce, kde kdysi b˘val hradní pﬁíkop zﬁízen˘ za kníÏete Vladislava. Jan B. Urban o budovû sklepÛ pí-
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Roztoãtí hasiãi likvidují v Budech ropnou
skvrnu, která unikla z nûkterého z projíÏdûjících vozidel.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Tomá‰ Bednaﬁík

Spilka kﬁivoklátského pivovaru.
‰e s mírnû pejorativním nádechem:
„Na tomto zhloubeném území postaveny byly v letech ‰edesát˘ch (rozumûj 19. stol. – pozn. autora) nevzhledné sklepy pivní s lepenkovou
stﬁechou dle plánu praÏské firmy na
stavbu pivovarÛ a lihovarÛ Novák &
Jahn. TamtéÏ pak pozdûji dle plánu pisatele naproti pivním sklepÛm postavena roku 1882 bednárna bﬁidlicí za-

pokrytá s poÏehovárnou a bytem bednáﬁe pivovarního.“
Zajímavé detaily
uvádí J. B. Urban
také ke stavbû
kníÏecí elektrárny, pﬁináleÏející
k areálu pivovarsk˘ch sklepÛ.
„Naléhavou potﬁebou stalo se
modernûj‰í
osvûtlování ãetn˘ch kanceláﬁÛ
a obydlí hradních,
jakoÏ
Foto archiv autora i místností pivovarních svûtlem
elektrick˘m. Je‰tû v roce 1875 pouÏíváno tu svítilen
olejov˘ch, jeÏ pak vymûnûny byly svítilnami petrolejov˘mi. O vhodném
umístûní elektrárny bylo v‰estrannû
uvaÏováno, neboÈ jednak její blízkost
vedle hradu, jednak citliv˘ nedostatek
místností pro závod prÛmyslov˘ anouze o vodu zvlá‰È v letech such˘ch, byly rozhodujícími ãiniteli tohoto nového závodu. Vzhledem k blízkosti se

v prvé ﬁadû odporuãovalo stavební
místo vedle pivních sklepÛ pﬁed hradem. Pisatelem vypracován projekt,
dle nûhoÏ mûlo b˘ti upotﬁebeno stavení dosavadní bednárny s men‰ími
jen zmûnami pro elektrárnu.“
Podle druhého zcela odchylného projektu mûla b˘ti zaﬁízena elektrárna
v blízkém kníÏecím ml˘nû naproti obci RoztokÛm a pﬁed ml˘nsk˘m jezem
navrÏeno vedle Rakovnického potoka
zaloÏení vodní nádrÏe, aby se získalo
potﬁebné mnoÏství vody i v dobû letní.
Jan Baptista Urban k tomuto projektu uvádí: „Pﬁevedení elektrické
energie projektováno na úpatí lesní
stránû ze ml˘na do hradu pomocí mûdûn˘ch drátÛ na vysok˘ch dﬁevûn˘ch
sloupcích. Komora akumulátorová ve
ml˘nû mûla se zaloÏiti aÏ nad nejvy‰‰í vodu z roku 1872. S ohledem na
moÏnou povodÀovou zátopu ml˘na,
poloÏeného pﬁi vyústûní Rakovnického potoka do ﬁeky Berounky, jakoÏ
i vzhledem k ãast˘m moÏn˘m poruchám ledov˘mi kry na potoãi‰ti a na
novû navrÏené nádrÏi, upu‰tûno od tohoto projektu a nová elektrárna dle pozmûnûného plánu zﬁízena v roce 1914
na místû dﬁívûj‰í bednárny.“
(Pokraãování pﬁí‰tû)

