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DO NOVÉHO ROKU
Na Silvestra jsme si navzájem popﬁáli ‰tûstí, zdraví a spokojenost.
Jak toho ale dosáhnout? Osobnû
moc nevûﬁím v úspû‰nost novoroãních pﬁedsevzetí. B˘vají spojena
s pocity, Ïe vstupem do nového roku je moÏné zaãít v‰e novû a lépe,
jenÏe – ouha – stále to jsme my, a neÏ
vyjde toto ãíslo KN, moÏná nás to
pﬁestane bavit. Neznamená to ale,
Ïe bychom se nemohli „polep‰it“
a Ïe pﬁelom roku není vhodnou chvílí pro zamy‰lení nad tím, jak˘ byl
rok minul˘ a co nás ãeká v roce novém. Zda na‰e nadûje nejsou pﬁehnané, obavy zbyteãné, zda se pﬁíli‰ nesoustﬁedíme na vûci nepodstatné a neunikají nám ty podstatné. MÛÏeme se zamyslet nad tím, zda
dûláme v‰e pro to, abychom byli blíÏe jeden k druhému. MoÏná máme
nûkdy pocit, Ïe jen zvládáme slabosti
druh˘ch a smiﬁujeme se s jejich chováním, ale ná‰ pohled nemusí b˘t
vÛbec objektivní, chyba mÛÏe b˘t
v nás. Máme-li dlouhodobé problémy, ‰lo by moÏná zapomenout
v‰echna „kdyby“ a vyﬁe‰it je. Tﬁeba to nebude tak sloÏité a pﬁestanou
nás tíÏit. A pokud by to nakonec nebylo úplnû „ono“, je moÏná lep‰í litovat toho, co jsme udûlali, neÏ abychom museli litovat toho, co jsme
neudûlali. Hodnû ‰tûstí, zdraví
a spokojenosti v novém roce.
–raj–

Pravidelnou souãástí adventních
zvykÛ na Kﬁivoklátsku se stal happening na bﬁehu ﬁeky Berounky pod
hospÛdkou U Jezzu nazvan˘ Plovoucí nadûje. Na ten, kter˘ se konal
23. prosince loÀského roku, se dostavilo více neÏ 150 lidí ze ‰irokého okolí. Poﬁadatelé – Dûti Kﬁivoklátska, Kﬁivoklát‰tí hudci a roztoãtí
hasiãi – pﬁipravili pro v‰echny hezk˘ záÏitek. Vy‰lo i poãasí. Teplota
se pohybovala okolo nuly a bylo úplné bezvûtﬁí. Plamínky svíãek tak nezhasínaly a hladina ﬁeky se rozzáﬁila desítkami svût˘lek. Byl to v Roztokách v pﬁedveãer ·tûdrého dne
pﬁíjemnû stráven˘ ãas.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

TANEâNÍ NÁM SKONâILY VùNEâKEM

DOKTOR BUDE!
V˘sledkem jednání z 15. ledna
2007 na úﬁadû Mûstysu Kﬁivoklát je
radostná zpráva pro v‰echny pacienty druhého lékaﬁského obvodu.
Díky vstﬁícnému jednání rakovnické nemocnice, zastoupené ﬁeditelem
ing. Stehlíkem, ochotû paní MUDr.
Charvátové a úsilí starostÛ v‰ech zainteresovan˘ch obcí, se podaﬁilo získat nového pana doktora. Po vyﬁízení v‰ech administrativních náleÏitostí se jím, s platností od 5. února, stane pan MUDr. Franti‰ek ·imek. Ordinace se nemûní aordinaãní
hodiny se budou velmi podobat tûm
stávajícím. Pﬁejme tedy na‰emu panu doktorovi v jeho novém pÛsobi‰ti hodnû zdaru a nám v‰em pevné
zdraví.
–mn–
Jednání Místní akãní skupiny
Kﬁivoklátsko
Zastupitelstvo Mûstysu Kﬁivoklát zve obãany na setkání s Místní akãní skupinou Kﬁivoklátsko,
které se bude konat 7. 2. 2007
v 17. hodin v informaãním stﬁedisku LesÛ âR.
–mn–

Figurou z latinskoamerického tance Jive v precizním podání Va‰ka Frolíka a Karolíny Friebertové vám chceme pﬁiblíÏit slavnostní atmosféru vûneãku taneãních kurzÛ 2006 v kﬁivoklátské sokolovnû.
Foto Milan Bednaﬁík

V sobotu 16. prosince loÀského
roku se na‰i milí taneãníci, jejich rodiãe, sourozenci a pﬁíbuzní se‰li naposledy. Ano, mûli jsme vûneãek...
Tu pomyslnou teãku za v‰ím tím
snaÏením, uãením taneãních krokÛ,
kaÏdot˘denními sobotními pﬁípravami, roztrhan˘mi punãochami
a okopan˘mi ‰piãkami taneãnic i taneãníkÛ. Se‰lo se nás dohromady
pﬁes 200. Závûreãn˘ vûneãek je událost opravdu mimoﬁádná, v‰echny
dívky mûly na sobû krásné veãerní
toalety a nejednu z nich jistû nav‰tívila to sobotní odpoledne i kadeﬁnice. Ov‰em i chlapci si na sobû
nedali záleÏet o nic ménû neÏ jejich
pÛvabné protûj‰ky. Ostatní pﬁítomné osazenstvo slavnostnû naladûno
a vyzbrojeno kamerami a fotoaparáty a veãer, doprovázen˘ Ïivou
hudbou pana Miroslava Kopty
z DruÏce, mohl zaãít.
Hned v úvodu probûhlo zahájení
a slavnostní nástup taneãníkÛ, kter˘ byl vskutku velkolep˘. Z jedné
strany sálu pﬁicházela ﬁada dívek,
z druhé ﬁada chlapcÛ, kteﬁí za zády
skr˘vali kvûtinu pro svou partnerku. Taneãním krokem se stﬁídavû
scházeli a rozcházeli, nejprve ve
dvojstupech, pak ve ãtyﬁstupech a na
konci, kdyÏ se dvojice se‰ly, chlapci pﬁedali sv˘m taneãnicím kvûtiny.
Bûhem veãera si vymûnili svoje dárky, dûvãata pﬁi‰pendlila ‰esti taneãníkÛm kapesníãek a s kaÏd˘m odtancovala sérii tancÛ. V‰ichni mûli
moÏnost provést svoje rodiãe a zná-

Moudrá slova
Stáﬁí má mnoho pﬁedností.
Marnû se v‰ak snaÏím si na nûkterou vzpomenout.
(W. S. Maugham)

mé, zatancovat si nakonec mohli
úplnû v‰ichni.
Krásné bylo pﬁedtanãení rakovnického studenta Václava Melãe
a jeho partnerky, kteﬁí pﬁedvedli profesionální a originální v˘kon v latinskoamerick˘ch tancích. O to více v‰echny pﬁekvapila informace
pana Tenglera o jejich vûku, ten totiÏ dohromady nepﬁesahuje tﬁicítku.
V závûru podûkovali zástupci
z ﬁad taneãních uãedníkÛ sv˘m tr-

pûliv˘m uãitelÛm a já bych zase touto cestou chtûla podûkovat v‰em organizátorÛm z obãanského sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska. Asi si ani neumíme pﬁedstavit, kolik práce a úsilí je stálo taneãní kurzy pﬁipravit.
Ale o tom v‰em aÈ Vám napí‰e paní Simona Matûjková sama. Já jen
doufám, Ïe tyhle taneãní nebyly poslední a za nûjak˘ ãas se opût bude
v sokolovnû tanãit…
–tf–

T¤ÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Pﬁi leto‰ní Tﬁíkrálové sbírce,
uspoﬁádané na závûr tradiãního
Tﬁíkrálového koncertu, kter˘ se konal v sobotu 6. ledna v kostele sv. Petra na Amalínû, bylo vybráno celkem
6918 Kã. V‰em, kdoÏ pﬁispûli patﬁí
podûkování. Vybrané peníze byly
pﬁedány panu vikáﬁi Jánu Petroviãovi, aby je pﬁidal k celkové sumû,
která se pﬁi této celostátní akci vybere.
Ivan Kasalick˘

SVATÉ LUCIE OPùT TRESTALY ZLOBIVÉ MUÎE
Je to uÏ dobrou tradicí, Ïe se na
Kﬁivoklátû objevují v polovinû Adventu podivné postavy bled˘ch tváﬁí, zahalené v bíl˘ch hábitech a vybavené roztodivn˘mi pﬁedmûty.
Jsou to Lucie. Svûtice, patﬁící
k pﬁedvánoãní dobû jiÏ od pradávna.
Jejich patronka má svátek 13. prosince, ãímÏ je dané, kter˘ den je lze
nejspí‰e oãekávat. Nejinak tomu bylo i letos, tedy vlastnû vloni, vezmuli v úvahu, kdy tyto Kﬁivoklátské noviny vyjdou. Abychom v‰ak byli
pﬁesní, bylo to v tomto období „Novoroãí“, kam patﬁí jak Advent, tak
vlastní Vánoce a doba pﬁes svátek
Tﬁí králÛ aÏ do Hromnic, coÏ bude
2. února. Lucie se objevily v poãtu
ãtyﬁ postav na Kﬁivoklátû, v restauraci Nad Hradem, a to právû 13. prosince kolem sedmé hodiny veãerní.
Kromû nich se na stejném místû
shromáÏdilo také nûkolik muÏÛ
z Kﬁivoklátu i Roztok, kteﬁí pak byli podrobeni nemilosrdnému posouzení sv˘ch hﬁíchÛ za uplynul˘ rok.
Mnozí muÏové sebou pﬁivedli i své
Ïeny, aby je pﬁípadnû uchránily nespravedlivého trestu. Bylo to v‰ak
zbyteãné, protoÏe Lucie trestaly
muÏské hﬁíchy, odmûÀovaly dobré

skutky a povzbuzovaly i muÏské ct- dy a nechybûla ani poezie. Ostatnû
nosti, zejména ty, které jsou po- i v ãase oãekávání nejkrásnûj‰ích
tﬁebné pro hladk˘ chod domácností svátkÛ roku, plného pﬁíprav, peãení
a spokojen˘ rodinn˘ Ïivot. A jako cukroví, úklidu domácností a shápostavy nebeské mají zjevnû dobré nûní dárkÛ, je dobré se na chvíli zainformace a o kaÏdém pﬁítomném stavit a v pﬁíjemné spoleãnosti se
muÏovi rozhodovaly bezpochyby s humorem zamyslet nad rÛzn˘mi
objektivnû. Kromû kﬁíÏe, jímÏ pﬁi- okolnostmi a souvislostmi Ïivota i si
pomínaly hﬁí‰níkÛm nutnost poká- pﬁipomenout dávné tradice a lidové
ní, pouÏívaly zejména vaﬁeãku zvykosloví.
k trestání a velikonoãní pomihodu
Ivan Kasalick˘
jako symbol
jara k povzbuzování
muÏské síly.
RovnûÏ nûkolik druhÛ
rÛzn˘ch elixírÛ bylo
k dispozici,
podle toho
jaké energie
bylo u kterého z muÏÛ
tﬁeba doplnit nebo naopak utlumit. Veãer
to byl podaﬁen˘, pln˘ Ze sv˘ch hﬁíchÛ se musel Luciím vyzpovídat kaÏd˘ pﬁítomn˘ muÏ. Neminulo
dobré nála- to ani na‰eho fotografa Milana Bednaﬁíka.
Foto Ivan Kasalick˘
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Anketa KN
Pﬁispíváte na charitu? Pokud
ano, jakou formou? Myslíte si, Ïe
vá‰ dar dorazí potﬁebn˘m, kter˘m ho vûnujete?

H A S I â I S C H Ò Z O VA L I N A T ¤ I K R Á L E
K¤IVOKLÁT (paf). V netradiãním termínu na Tﬁi krále se konala v sobotu 6. ledna v Hotelu S˘kora v˘roãní valná hromada Sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ v Kﬁivoklátû.
Na sedmou hodinu veãerní zasedli

dila revizní komise prostﬁednictvím
Davida Havlíka.
Velitel Vladimír Fuksa nastínil
plán ãinnosti na rok 2007. Jak zaznûlo, základem práce sboru musí
b˘t hasiãská ãinnost. Mimo vlastní

ke schÛzovnímu stolu kﬁivoklát‰tí
hasiãi s pozvan˘mi hosty, celkem
33 osob. Mezi nimi byl starosta mûstysu Milan Naì, ãlenka zastupitelstva Pavla HÛlová, kastelán hradu
Ludûk Frencl, vedoucí stanice HZS
v Rakovníku Karel Jelínek, pﬁedseda kontrolní a revizní komise SdruÏení hasiãÛ âech a Moravy Vladimír Melã, z SDH Roztoky pﬁijeli velitel Ludûk Egert a jednatel Jan Pokorn˘, závodní jednotku z Permonu
zastupoval Jiﬁí Zálesk˘. Chybût nemohl ani dvorní hasiãsk˘ fotograf
Milan Bednaﬁík.
PrÛbûh v˘roãní valné hromady
byl jiÏ tradiãní. Zaznûla zpráva starosty Pavla Frieberta o ãinnosti Sboru, zpráva velitele Vladimíra Fuksy
o ãinnosti jednotky Sboru. Pokladník Miroslav Friebert informoval
pﬁítomné o stavu hasiãsk˘ch financí, správné vedení úãetnictví ztvr-

v˘jezdy v leto‰ním roce probûhne
pravidelné námûtové cviãení, odborné ‰kolení, bude provádûna údrÏba techniky a co dûlat je i na zbrojnici. ProtoÏe nejen prací jsou i hasiãi Ïivi, opût by se mûlo dostat na
masopust, ãarodûjnice, sportovnû –
kulturní ozdravn˘ pobyt na Emilovnû nebo na úãast na veteránsk˘ch
závodech v Mûlníku s Erenou.
Karel Breník nastínil dal‰í aktivity kﬁivoklátsk˘ch hasiãÛ v oblasti
hasiãského sportu, mûlo by se jednat zejména o v˘jezdy soutûÏního
druÏstva na netradiãní hasiãské soutûÏe po okrese.
V pﬁednesen˘ch zprávách zaznûlo i pár kritick˘ch tónÛ, protoÏe co
zlep‰ovat je vÏdy.
V˘bor SDH Kﬁivoklát byl volbou
doplnûn o Davida Havlíka.
Své pﬁíspûvky pﬁednesli pﬁítomní
hosté, kteﬁí jednak odpovûdûli na nû-

Petr „Pítrs“ Mare‰
45 let, podnikatel
Jo, urãitû. „Jediné dobro které mÛÏe‰ na
tomto svûtû dûlat je milovat.
Tûm slab‰ím
pomáhat a nikomu vûdomû
neubliÏovat.“
(z Honzy Volfa) Rukama a penûzma. Obãas hmotnej dar. V˘borná je
ADRA a taky Nadace transplantace
kostní dﬁenû v Plzni.
Pomáhám cílenû a konkrétnû.
Nûkteré humanitární a charitativní
sbírky mi pﬁipadají neprÛhledné
a myslím si, Ïe k potﬁebn˘m z nich
dorazí jen nepatrné procento.
Ing. Jan Rajsk˘
46 let, podnikatel
Pﬁispíváme obvykle finanãnû
konkrétním organizacím a zaﬁízením
dle
svého uváÏení a
cítûní, a tak si
nemusíme dûlat starosti, zda
dar dorazí na správné místo a jak bude vyuÏit. V nûkter˘ch pﬁípadech ale
není jiná moÏnost neÏ fondy ãi nadace, asi tûÏko dokáÏeme sami konkrétnû pomoci v pﬁípadû pﬁírodních
katastrof apod., jenÏe co jsou pak
na‰e obavy o osud drobného pﬁíspûvku proti starostem potﬁebn˘ch.
Bohuslava Slapniãková
70 let, v dÛchodu
Pﬁispívám pravidelnû, napﬁíklad sloÏenkou,
kterou dostávám na Fond
ohroÏen˘ch dûtí, také si kupuji pohledy nakladatelství
UMÚN , tûlesnû postiÏen˘ch umûlcÛ, u nás v Kﬁivoklátû chodím na
Tﬁíkrálov˘ koncert a pﬁispívám do
sbírky po koncertû. Vûﬁím, Ïe peníze potﬁebn˘m dojdou.
Jakub Tou‰
19 let, student
Na charitu moc
nepﬁispívám,
protoÏe nemám
jistotu, jestli to
dostanou zrovna ti, co to potﬁebují.
Ale kdyÏ pﬁispûji, tak pﬁeváÏnû penûÏní formou.
Ivana Varju
39 let, studentka FFUK,
toho ãasu plnû vytíÏená matka
tﬁí dcer
Vzhledem
k tomu, Ïe na‰e tﬁi dûti jsou
samy ãasto terãem charity
na‰í skvûlé kamarádky z Kalifornie, která
nás zásobuje
horami ‰atstva po svojí dceﬁi, tak
bych si pﬁipadala blbû, kdybych také já nepﬁispûla svojí tro‰kou do
ml˘na. Ve‰keré pouÏitelné ‰atstvo
vûnujeme kﬁesÈanské charitû. Hraãky, s kter˘mi si dûti nehrají, dáváme do jeslí, ‰kolek, pediatrick˘ch
ordinací. Peníze posíláme jenom na
urãitá konta, jedná se sice o minimální ãástky, zato je posíláme pomûrnû ãasto. I kdyby k cílové skupinû dorazil jen zlomek ãástky, tak
je to lep‰í neÏ nic.

KN 1/2007

které z nastolen˘ch otázek, ocenili
loÀskou práci kﬁivoklátsk˘ch hasiãÛ a hlavnû pﬁislíbili podporu hasiãÛm i v leto‰ním roce.
Pﬁíjemn˘m zpestﬁením hasiãského schÛzování byla ukázka nového
pﬁenosného hasicího zaﬁízení, které
poﬁídila na hrad Správa hradu. Zaﬁízení pod názvem IFEX 3000 hasí
oheÀ tlakovou vodou na principu rázu a názornû ho pﬁedvedl kastelán
hradu Ludûk Frencl. Mohli si ho vyzkou‰et i nûkteﬁí hasiãi, kteﬁí se tak
na malou chvíli promûnili v „Krotitele duchÛ“. Celé zaﬁízení je efektní v „klidu i v ãinnosti“.
Po schválení nezbytného usnesení následovalo v˘borné peãené koleno a volná zábava.

Impulzní technologie ha‰ení ohnû – IFEX
3000. Principem funkce je vyvrÏení mikroãástic vody turbulentním pohybem vysokou
rychlostí do plamene – centra Ïhavé hmoty
poÏáru – a jeho náhlého ochlazení vlivem odnûtí v˘parného tepla vody ve velmi krátkém
ãase v ﬁádech milisekund. Hasební látka
(1 litr vody) je vrÏen vysokou rychlostí a velkou kinetickou energií.
Na na‰í fotografii pﬁi zkou‰ce velitel Vladimír Fuksa.
Foto Milan Bednaﬁík

VÁ N O â N Í J A R M A R K V E · K O L E
Nûkdy je to u nás v Z· Kﬁivoklát
opravdu jako na jarmarku, obzvlá‰È
o pﬁestávkách, dûti mezi sebou asi
také provozují nejrÛznûj‰í v˘mûnné
obchody, ale o tom teì nebude ﬁeã.
Dne 19.prosince od rána se chystalo. Stolky s v˘robky dûtí na‰í Z·
i M·, dokonce i v˘robky Domova
Ráãek z Rakovníka se tu prodávaly. Já se nabídla, na‰e paní ﬁeditelka odsouhlasila. A hned se musím
pochlubit, Ïe jsem byla úspû‰n˘ prodejce v˘robkÛ z Ráãku, myslím. VÛbec jsme byli úspû‰ní v‰ichni, nejlep‰í pﬁehled jsem mûla pﬁes v˘robky na‰í mateﬁinky, kteráÏto mûla stánek hned vedle: vánoãní pﬁáníãka,
vkusnûj‰í a levnûj‰í neÏ z obchodu,
pÛvabné, hned i zarámované obrázky, pûkné keramické vûciãky a vánoãní ozdoby. Îáci na‰í ‰koly nezÛstávali se sv˘mi v˘robky, které
pochopitelnû vym˘‰lely jejich ‰ikovné uãitelky, pozadu. A taky od
rána pilnû pomáhali pﬁi instalaci
a pak sami i prodávali. Nakupovat
tu dáreãky pﬁi‰li nejen rodiãe a prarodiãe na‰ich ÏákÛ, ale i dûti ze
Zbeãna a z mateﬁsk˘ch ‰kol z Kﬁivoklátu i z Roztok, pﬁípadnû dal‰í
pﬁíznivci a pﬁátelé na‰í ‰koly.
A v‰ichni si uÏili i kultury, neboÈ byla pﬁipravena dvû vystoupení, jedno
dopoledne a jedno odpoledne, aby
nikdo nepﬁi‰el zkrátka. Îe pﬁíprava
není jednoduchá, si snad kaÏd˘ umí
pﬁedstavit. Je to ﬁada zkou‰ek, dûti
jsou z rÛzn˘ch tﬁíd, v‰e se musí sladit, aby to ãasovû vyhovovalo. Je
pak dûtem líto, Ïe nûkteﬁí posluchaãi nevydrÏí do konce, Ïe odcházejí
pﬁedãasnû a ru‰í tím celé pﬁedstavení a trémují tak úãinkující. Z rÛzn˘ch zdrojÛ se nám doneslo, Ïe celá akce byla veﬁejností velmi kladnû hodnocena, coÏ samosebou
v‰echny aktéry, kteﬁí ji vÏdy dlouho dopﬁedu a se v‰í zodpovûdností
pﬁipravují, tû‰í. A kdyby o tûchto ve-

ﬁejnosti pﬁístupn˘ch konáních napsal i nûkdo jin˘, neÏ právû zainteresovan˘ úãastník, bylo by to je‰tû
lep‰í, neboÈ kaÏd˘ ví, co se ﬁíká o sa-

mochvále. JenÏe! Leckdo noviny
kriticky hodnotí, leã sám nenapí‰e.
VÏdyÈ se pﬁi tom nenadﬁete, tak se
taky vyjádﬁete (aspoÀ obãas).
–gh–

Tradiãní pﬁedvánoãní jarmark byl zakonãen vystoupním dûtí.

Foto Pavel Procházka

TO JSOU MI VùCI...
Chtûl jsem pro vás napsat krásné „To jsou mi vûci“, ale pak jsem
si ﬁekl NE. Napí‰u je jako vÏdy!
Je nevídané, na co v‰e lze aplikovat nápaditá reklama Vodafonu s kostkovan˘m âtvrtníãkem
a fale‰n˘mi soby. Kolem Vánoc
se jednalo o jednoznaãn˘ reklamní hit. Úsmûvná reklama,
i kdyÏ teì uÏ to po 1789 reprízách
taková legrace není.
Jako trapná recese mi pak pﬁipadl kﬁik nûkter˘ch „také ochráncÛ pﬁírody“z Hnutí Duha, Ïe Kateﬁina Neumannová asi hodinu
trénovala na ·umavû tam, kam
normální smrtelníci nesmí, a mohla hlukem ohrozit tetﬁeva hlu‰ce. Nevím, ale ochranu pﬁírody si
pﬁedstavuji jinak. Moc tomu nerozumím, ale mnû to nevadilo.
Vadil mi rozhovor „taky“ vítûze voleb Jiﬁího Paroubka v MF
Dnes v sobotu 13. ledna. Takovou míru nabubﬁelosti jsem zase
dlouho neãetl. A reality show povolebního vyjednávání pﬁed televizními kamerami také stála za to.
Pane Paroubku (Sobotko, Ha‰ku,
Sunkovsk˘ a spol.), co takhle pﬁestat myslet na koryta a zaãít myslet normálnû? Hlavnû Ïe se v pﬁímém pﬁenosu nedal pﬁítel Sobotka nas…, jak mu Paroubek poradil a zapomnûl pﬁitom na mikrofony… Mnohem lep‰í byla reality
show jednání na‰eho zastupitelstva, to se ãlovûk souãasnû pobavil i nûco dozvûdûl. Vﬁele doporuãuji.
Na závûr bych chtûl podûkovat
za v‰e, co jsem v roce 2006 provedl i neprovedl. Své manÏelce,
sv˘m dûtem, sv˘m rodiãÛm, sv˘m
pﬁátelÛm, sv˘m nepﬁátelÛm, prostû v‰em. Skoro na kaÏdém vyhla‰ování rÛznorod˘ch anket, kter˘ch je na pﬁelomu starého a nového roku pﬁehr‰el, se to tak dûlá,
tak abych se neodli‰oval.
Pavel Friebert

T¤I KRÁLOVÉ
Na jiÏ tradiãní tﬁíkrálové putování obcí se dûti z M· Kﬁivoklát vydaly tentokrát i s maminkami a dûtmi z klubu „Îelviãka“. V ãele s Ka‰parem, Melicharem a Baltazarem se
vydal prÛvod dûtí, uãitelek a maminek v staroãesk˘ch oblecích. PﬁestoÏe letos nenapadl sníh a nebyl ani
velk˘ mráz, kluci v koÏí‰cích, beranicích a holãiãky zabalené v ‰átcích
ãelili vesele lednovému vûtru. Celou cestu nás na harmoniku doprovázela Dá‰a Pavlíãková. Pﬁi na‰em
putování obcí jsme nav‰tívili b˘valé zamûstnance M·, babiãky a dûdeãky v peãovatelském domû i pﬁátele ‰koly. Pﬁed dveﬁmi znûlo známé „My tﬁi králové jdeme k vám,
‰tûstí, zdraví, vin‰ujem vám.“ I kdyÏ
jsme letos chodili jiÏ 4. ledna, a tak
nás skoro nikdo neãekal, ve v‰ech
tváﬁích byla vidût radost z na‰í náv‰tûvy a v kaÏdé domácnosti ãi kanceláﬁi se na‰lo pro koledníky nûco
dobrého na zub. ProtoÏe jsme nemohli nav‰tívit v‰echny, kter˘m bychom rádi popﬁáli, tak je‰tû dodateãnû: V‰e nejlep‰í v novém roce!
Dûti a zamûstnanci M· Kﬁivoklát

PODùKOVÁNÍ

MASOPUST JE ZA DVE¤MI

Jménem klubu maminek Îelviãka bych chtûla podûkovat paní Evû Bednaﬁíkové, MUDr. Evû
Kasalické a ãlenÛm Spoleãnosti
Ïivota stﬁedovûkého W-Arlet za
vûcné a finanãní dary, které nám
v roce 2006 vûnovali. Získané
prostﬁedky nám umoÏní roz‰íﬁit
nabídku akcí pro maminky s dûtmi i veﬁejnost, doplnit a roz‰íﬁit
sortiment hraãek a v˘tvarn˘ch
potﬁeb.
Dûkuji ale také v‰em ostatním,
kteﬁí nás nûjak˘m zpÛsobem
podporují, pomáhají nám nebo
jen „drÏí palce“.
Jana Rajská

Masopust se letos koná na Velké Bukové a to jiÏ v sobotu 17. února. Je
to o t˘den dﬁíve, neÏ zaãíná období pÛstu, a je to tak kvÛli jarním prázdninám, protoÏe u nás je zvykem, Ïe se na v‰ech tradicích hojnû podílejí dûti.
Právû proto, Ïe je to jiÏ tak brzy, propuká mezi zainteresovan˘mi skupinami panika. KaÏdému se zdá, Ïe uÏ pﬁedvedl v minul˘ch letech to nejlep‰í
a Ïe jiÏ nic nového nebo lep‰ího nevymyslí.
Aby mûl masopust nûjak˘ organizaãní ﬁád, konala se 15. 1. na Velké Bukové schÛzka zástupcÛ skupin. Rozebrali si stanovi‰tû, domluvily se nezbytné vûci, ale co kdo pﬁedvede, to si kaÏdá skupinka do poslední chvíle
tají, a tak mají i sami úãinkující o pﬁekvapení postaráno. Teì jiÏ nic nezb˘vá, neÏ si dát velkou práci s pﬁem˘‰lením, a pak pﬁekvapit publikum
sv˘m smyslem pro humor. Masopust zaãne v 15.00 hodin u rybníka a královna povede prÛvod aÏ na konec trasy, kter˘ bude v hospÛdce Na Kovárnû, kde veselí bude pokraãovat hasiãsk˘m bálem.
âtûte dobﬁe pﬁedem plakáty, tam se dozvíte, jak se na Bukovou dopravit
a jak zpût, pokud nechcete b˘t ten den ﬁidiãem automobilu.
NezapomeÀte, Ïe humor je sÛl zemû a kdo je jím dobﬁe prosolen, uchovává se dlouho ãerstv˘!

Dagmar Pavlíãková
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ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA

ANEB O âEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO OBCE 7. LEDNA 2007
Územní plán Kﬁivoklátu
V‰echny podklady jsou odevzdány na odboru v˘stavby a investic
MûÚ v Rakovníku. BohuÏel pracovnice stavebního odboru, zaji‰Èující agendu územního plánování, dala v˘povûì a v souãasné dobû na stavebním odboru nemá nikdo, kromû
Ing. Vachtlové – vedoucí odboru –
zkou‰ku odborné zpÛsobilosti pro
územní plánování. Ná‰ územní plán
je ve stádiu zpracování souborného
stanoviska. Odchodem jiÏ zmínûné
pracovnice se celá procedura tvorby
územního plánu zdrÏí. Je proto nutné hledat dal‰í moÏnosti, aby mohl
b˘t územní plán zdárnû dokonãen.
âinnost kontrolního v˘boru
Ing. Pavla HÛlová informovala
zastupitele o proveden˘ch kontrolách úãetnictví a dokumentace úﬁadu. Úãetnictví bylo kontrolou shledáno bez závad. Ing. HÛlová informovala starostu o podmínkách pouÏívání sluÏebního auta, a Ïe je nutné v knize jízd sluÏebního auta
rozepisovat kaÏdou jízdu zvlá‰È.
Uvedla, Ïe i starosta je povinen vést
evidenci své docházky a dále, Ïe je
nutné cenové v˘mûry a vyhlá‰ky ãíslovat. Ing. HÛlová si vyÏádala zápis a usnesení z jednání zastupitelstva v písemné formû, ostatním zastupitelÛm bude poskytováno
v elektronické podobû.
PoÏadavky SDH Kﬁivoklát na
rozpoãet
Zastupitelstvo schválilo ãástku
2000 Kã jako pﬁíspûvek SDH na
úhradu obãerstvení na v˘roãní valné hromadû SDH. Zástupci Sboru
SDH Kﬁivoklát vznesli poÏadavek
na rozpoãet mûstysu na rok 2007,
a to v celkové ãástce 250.000 Kã.
Parkovi‰tû nad hradem
Zastupitelstvo mûstysu kladnû
projednalo prodlouÏení nájemní
smlouvy pro paní Fridrichovou na
parkovi‰ti nad hradem (umístûní
prodejních stánkÛ) a prodlouÏení
mandátní smlouvy s panem Hamrlem (v˘bûr poplatku na parkovi‰ti).
Po diskusi zastupitelstvo uloÏilo starostovi projednat s panem Hamrlem
provozování veﬁejn˘ch WC.
Prodej domu ã.p. 92 v Budech
Zastupitelstvo doporuãilo starostovi zab˘vat se prodejem domu ve
spolupráci s jinou realitní kanceláﬁí.

Stromy u studny u pana Somra
Starosta oslovil firmu Horák a po
prohlídce bylo zji‰tûno, Ïe jeden
strom lze upravit v korunû, druh˘ je
v‰ak v polovinû spodní ãásti kmene
dut˘; pﬁi silnûj‰ím vûtru ohroÏuje
nemovitost. Zastupitelstvo povûﬁilo
starostu sepsáním smlouvy s firmou

Také na lípu na kﬁiÏovatce nad amalínskou
samoobsluhou dojde a bude staÏena obruãí.
Foto Pavel Friebert

Horák na jeho odstranûní ﬁezáním
z plo‰iny, náklady by mûly dosáhnou cca 15.000 Kã. Starosta dohodne s firmou Horák také staÏení obruãí lípy naproti Laubovnû.
Vedení kroniky
PhDr. T. Bednaﬁík poÏádal zastupitele o zv˘‰ení odmûny za vedení
kroniky. Po diskusi bylo konstatováno, Ïe starosta s ním projedná
moÏnost jednorázové vy‰‰í odmûny.
Proﬁezávka v obecním lese
Starosta pﬁednesl Ïádost pana
Kratiny z âastonic o moÏnost proﬁezávky sou‰í v obecním lese v âastonicích. Zastupitelstvo jeho zámûr
schválilo po dohodû s odborn˘m dohledem LâR Kﬁivoklát.
Studna na zahradû M·
Zastupitelé po projednání rozhodli, Ïe studna v horní ãásti zahrady ‰kolky na Amalínû bude zaﬁazena mezi studny s pitnou vodou, protoÏe zde odebírají a ﬁádnû platí pitnou vodu manÏelé Rajni‰ovi.

STÁNEK NA PARKOVI·TI ÚSPù·Nù ROSTE
K¤IVOKLÁT (paf). Pro stav- ãasí vydrÏí, na konci ledna by se mûl
baﬁe je leto‰ní mírná zima poÏehná- dûlat krov.
ním. Díky ní se podaﬁilo v prosinci
Stavbu stánku s WC budou Kﬁia lednu ãásteãnû dohnat zdrÏení, kte- voklátské noviny samozﬁejmû dále
ré nabrala stavba prodejního stánku sledovat.
a veﬁejn˘ch WC na
parkovi‰ti nad hradem. V listopadu se
podaﬁilo odvrtat a zabetonovat v‰echny
piloty a „viditelná“
stavba se mohla rozbûhnout. Provádûní
pilotÛ komplikovala
neãekanû vysoká hladina spodní vody u pilotÛ nejblíÏe silnici,
ale v‰echny piloty o
prÛmûru 60 cm byly
úspû‰nû dokonãeny.
Budou stabilizovat
násyp parkovi‰tû a
jednou provÏdy odstraní pﬁíãiny statick˘ch poruch na starém stánku, které zapﬁíãinily nutnost jeho
zbourání.
Pracovníci dodavatelské firmy ISP s. r. o.
Rakovník na stavbû
pracují mimo v‰ední
dny i o sobotách, nedûlích a svátcích a
nov˘ stánek na parkovi‰ti tak rychle
roste. V souãasn˘ch
dnech je pﬁed dokonãením zdivo hrubé
stavby, pﬁipravuje se Vrtná souprava pﬁi vrtání pilot o prÛmûru 60 cm. Provádûní pibetonáÏ stropÛ nad lot v místû na na‰í fotografii komplikovala vysoká hladina spodFoto Pavel Fiebert
pﬁízemím, pokud po- ní vody.

Provozování nového prodejního stánku na parkovi‰ti
Starosta pﬁedloÏil zastupitelstvu
k posouzení, jakou formou bude
v budoucnu pronajímán novû vznikl˘ objekt. Bylo rozhodnuto, Ïe stánek bude stavebnû upraven tak, aby
zde byly osazeny dva elektromûry
a dva vodomûry, aby do‰lo k oddûlení provozu prodejního stánku a veﬁejn˘ch WC.
Zv˘‰ení vodného pro podnikatelské subjekty
Starosta pﬁedloÏil k posouzení zastupitelstvu skuteãnost, Ïe v˘‰e vodného pro obãana je 18 Kã/m3 a po
pﬁekroãení daného limitu 40 Kã/m3.
Pro podnikatele je cena vodného
20 Kã/m3 bez stanovení limitu. Zastupitelstvo po projednání stanovilo pro podnikatele zv˘‰ení ceny
vodného na 25 Kã/m3.
Pﬁíprava rozpoãtu na rok 2007
Na návrhu rozpoãtu pracuje pﬁedseda finanãního v˘boru Ale‰ Pavlík
s úãetní Janou Pochmanovou, s místostarostou a starostou. Rozpoãet
bude pﬁedloÏen zastupitelstvu k diskusi na pracovní schÛzce zastupitelÛ ve ãtvrtek 18. 1. a poté bude pﬁedloÏen ke schválení na pﬁí‰tím jednání zastupitelstva.
Oprava vodovodu na Pískách
Oprava probûhla za pomoci ãlenÛ SDH Karla Breníka, Ondﬁeje
Sejpky, Davida Havlíka, Jana Nadû, spolupracovníky mûstysu Josefem Skelniãkou a Jiﬁím âechem.
Oprava byla úspû‰ná, jednalo se
o uvolnûní potrubí tlakovou vodou
z cisterny SDH.
Personální situace na stavebním úﬁadû
V diskusi upozornil Pavel Friebert
zastupitele, Ïe zaji‰Èování ve‰keré
agendy stavebního úﬁadu souãasn˘mi dvûma pracovnicemi stavebním
odboru je dlouhodobûji nemoÏné
a dÛsledkem mÛÏe b˘t nepﬁimûﬁené
prodluÏování lhÛt pﬁi vyﬁizování jednotliv˘ch Ïádostí. Upozornil zastupitele, Ïe o tomto problému informoval starostu ihned po jeho nástupu na úﬁad. Práci stavebního úﬁadu
v souãasnosti komplikuje i úãinnost
nového velmi sloÏitého stavebního
zákona.
Zápis z jednání zastupitelstva redakãnû upravil
–paf–
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âTENÁ¤I NÁM PÍ·Í
OPOÎDùNÉ BLAHOP¤ÁNÍ
Paní Bohuslava Slapniãková oslavila v ﬁíjnu svou neuvûﬁitelnou sedmdesátku. Sama mû upozornila na
to, Ïe ﬁíjnová jubilea v novinách nebyla. Proto se omlouváme v‰em jubilantÛm, na které jsme kvÛli poslednímu dvojãíslu zapomnûli. Fakt
je ov‰em ten, Ïe nûkteﬁí to budou
kvitovat spí‰ s povdûkem, neboÈ se
domnívají, Ïe do toho nikomu nic
není, kolik je jim let. Ale mají moÏnost protestovat – písemnû. Paní
Slapniãková se za své roky nestydí,
a právem. NeboÈ je stále plná energie, se kterou peãlivû udrÏuje svÛj
domek a zahrádku, která kromû zim-

ního období h˘ﬁí barvami spousty
kvûtin a o kterou se dûlí se sv˘mi
pﬁítelkynûmi na pravideln˘ch sedánkách. Mnozí ji jistû je‰tû pamatují i z ãetn˘ch divadelních pﬁedstavení nejprve roztock˘ch, pak kﬁivoklátsk˘ch ochotníkÛ, na která stále
ráda vzpomíná. Patﬁí i k tûm kﬁivoklátsk˘m obãanÛm, kteﬁí pravidelnû nav‰tûvují i v‰echny souãasné
místní, ãímÏ myslím i hradní akce.
Za celou redakãní radu jí pﬁejeme,
aby ji ten obdivuhodn˘ elán neopou‰tûl ani v pﬁí‰tích letech.
–gh–

TANEâNÍ SKONâILY, PO¤ADATELÉ JÁSAJÍ
Ptáte se proã? DÛvodÛ by mohlo
b˘t nûkolik, ale bohuÏel jeden a ne
právû radostn˘, pﬁevaÏuje. Závûreãn˘m vûneãkem pro zúãastnûné
taneãníky a jejich rodiny a pﬁátele
skonãila jedna pﬁíjemná a zábavná
spoleãenská událost. Pro poﬁadatele této akce v‰ak jedna dlouhá noãní mÛra. Nebudou uÏ trnout strachy,
jak˘ problém se ze strany funkcionáﬁÛ TJ Sokol Kﬁivoklát a také
správcÛ sokolovny objeví. Samozﬁejmû pokud moÏno na poslední
chvíli.
Havarijní stav sokolovny jim nebrání v jejím pronajímání, ale bohuÏel ani v nekorektním jednání.
A tak se poﬁadatelé a také hosté taneãních napﬁíklad dozvûdûli od
správce sokolovny, kdyÏ jim bylo
pﬁi tﬁináctistupÀové teplotû na sále
zima, Ïe nebylo zatopeno, protoÏe
si dovolili pﬁi úklidu vyvûtrat ned˘chatelné ovzdu‰í v pﬁísálí a nezavﬁeli si pak okno. S tímto argumentem se pak ztotoÏnili i samotní funkcionáﬁi. TakÏe jsme si za to mohli
vlastnû sami. BohuÏel, pﬁi dal‰í lekci jsme sice jiÏ okno zavﬁené mûli,
ale zase pro zmûnu pan správce aÏ
den pﬁed taneãními zjistil, Ïe nemá
uhlí. TakÏe jsme zase mrzli. Ale sláva! Na vûneãek uÏ pr˘ uhlí bude.
Pﬁivezli ho ve ãtvrtek, a tak jsme se
tû‰ili, Ïe se za dohodnut˘ nájem koneãnû ohﬁejeme. Jaké v‰ak bylo na‰e pﬁekvapení, kdyÏ jsme dorazili
v sobotu v deset dopoledne do sálu,

abychom jej pﬁipravili na vûneãek a
radiátory byly studené a v sále deset stupÀÛ! Opût na‰e chyba, protoÏe jaksi jsme se zapomnûli informovat o tom, Ïe kotel to stejnû nevytopí, protoÏe je v havarijním stavu. Ale samozﬁejmû nám den pﬁed
tím bylo správcem slíbeno, Ïe topit
bude. To jsou jen dvû poslední perliãky z toho nespoãetného mnoÏství,
protoÏe nechceme ãtenáﬁe unavovat. Staãí, Ïe jsme z toho unavení
my. Jsme asi z jiného svûta, a tak letos uÏ popáté znovu a znovu jsme se
nechali obelhávat a pﬁesvûdãovat, Ïe
v‰e bude v poﬁádku a pak byli nuceni ﬁe‰it problémy na poslední
chvíli. Díky kastelánovi hradu Kﬁivoklátu jsme si tedy nakonec i ten
sál na vûneãek vytopili naftov˘m topením a chceme mu tímto velmi podûkovat.
Na závûr malá úvaha. Sokolové
uÏ asi nejsou, co b˘vali a sokolovny taky ne. Dﬁív byla sokolovna
centrem v‰eho dûní na venkovû i ve
mûstû a byla otevﬁena kaÏdému.
Dnes je jen pro ty, kteﬁí hrají stolní
tenis nebo nohejbal. Îe by nûjací
zvlá‰tní VIP? Dﬁíve byli sokolové
iniciátoﬁi divadla, plesÛ, sportovních i kulturních akcí. Dnes si hrají
na vlastním píseãku. ZaslouÏí si vÛbec svoji sokolovnu? A dal‰í otázka. Myslíte, Ïe je‰tû nûkdy budou
taneãní v Kﬁivoklátû?
Simona Matûjková,
Dûti Kﬁivoklátska

NOV¯ STAVEBNÍ ZÁKON – PRAKTICKÉ RADY âÍSLO I
Nov˘ stavební zákon má ãíslo
183/2006 Sb. a zaãal platit od 1. ledna 2007. Plnû nahradil pﬁede‰l˘ zákon ã. 50, kter˘ s mnoha zmûnami
a novelami (ﬁádovû pﬁes 20) platil od
roku 1976. Nov˘ stavební zákon mûl
pﬁinést zejména pro stavebníky zjednodu‰ení a úlevy. Jaká je skuteãnost?
O té by mûl b˘t tento „pravidelnû nepravideln˘“ seriál. Seriál proto, Ïe se
jedná o tak rozsáhlou problematiku,
Ïe jí nelze podrobnûji vysvûtlit na pár
ﬁádcích.
âím tedy zaãít?
Zaãnûme trochu od konce, od kolaudací staveb, které byly povoleny
podle starého zákona.
Pokud vám bylo vydáno do 31. prosince 2006 stavební povolení, a je
jedno na jakou stavbu, po dokonãení musíte poÏádat na pﬁíslu‰ném stavebním úﬁadû o kolaudaci. Tu bude
stavební úﬁad vyﬁizovat je‰tû podle
starého zákona ã. 50/1976 Sb., v posledním platném znûní, byÈ by se kolaudovalo tﬁeba za 5 let. ProtoÏe nov˘ zákon ﬁe‰í kolaudace podstatnû jinak, mÛÏe nastat situace, Ïe u rodinného domu napﬁíklad v Roztokách,
pro kter˘ bylo stavební povolení vydáno do 31. 12. 2006, bude muset
stavebník tﬁeba v roce 2009 poÏádat
o kolaudaci (nelze ho uÏívat bez kolaudace) a vedle stojící rodinn˘ dÛm,
kter˘ bude povolen letos 30. 6. 2007,
kolaudován nebude, nebo pﬁesnûji
ﬁeãeno, po dokonãení stavby bude
majitel postupovat úplnû jinak (jak
bude vysvûtleno v nûkterém z dal‰ích pokraãování).
Pro stavebníky je nepﬁíjemná zmûna tiskopisÛ Ïádostí. NáleÏitosti a ob-

Stavba restauraãního a ubytovacího zaﬁízení na Vi‰Àové se musí po dokonãení zkolaudovat.
Podle nového stavebního zákona, beze zmûny územního plánu obce Roztoky, by pravdûpodobnû nemohla b˘t povolena.
Foto Pavel Friebert

sah jednotliv˘ch Ïádostí jsou velmi
podrobnû stanoveny v provádûcích
vyhlá‰kách k novému stavebnímu
zákonu. Îádosti jsou zcela jiné a je
tﬁeba ﬁíci, Ïe daleko podrobnûj‰í
a stavebník v nich musí vyplnit daleko více údajÛ. Pokud tedy chcete
v brzké dobû u stavebního úﬁadu o nûco poÏádat, staré tiskopisy Ïádostí
jsou nepouÏitelné (vyjma Ïádostí
o kolaudaci) a je tﬁeba si opatﬁit tiskopisy nové. KaÏd˘ stavební úﬁad uÏ
je má pﬁipraveny. Nov˘ stavební zákon pﬁímo uvádí, Ïe poÏádat je tﬁeba
na pﬁedepsaném tiskopise … Pokud
podáte Ïádost na tiskopise starém ãi
jiném, z takﬁka 100 % jistotou se nevyhnete pﬁeru‰ení projednávání va‰í Ïádosti a stavební úﬁad vás vyzve
k doplnûní pﬁedepsan˘ch údajÛ. Je

tﬁeba upozornit, Ïe mnohem sloÏitûj‰í jsou ve‰keré Ïádosti, tedy i ty
na ohlá‰ení.
Stejnû komplikovaná situace je
s projekty. Rozsah a obsah projektÛ
je velmi podrobnû stanoven a je odli‰n˘ od toho, co platilo do konce roku 2006. Pokud máte hotov˘ projekt
na stavbu a chystáte se poÏádat o stavební ãi jiné povolení, opût lze jen
doporuãit náv‰tûvu stavebního úﬁadu a konzultaci, v jakém rozsahu bude potﬁeba projekt upravit a doplnit.
Pokud vám projektant v souãasn˘ch
dnech projekt zpracovává, snad kaÏd˘ jiÏ kreslí podle nov˘ch pﬁedpisÛ.
Pokud ne, vybrali jste si správného
projektanta?
Pokraãování pﬁí‰tû
Pavel Friebert
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MùSTYS ANEB NÁVRAT K HISTORICKÉMU TITULU
Od 1. ãervence 2006 mohou opût nûkteré obce uÏívat historick˘ titul
mûstys. UmoÏÀuje jim to zákon
ã. 128/2000 Sb. ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ. Ten ﬁíká, Ïe obec bude
mûstysem, pokud ji jmenuje pﬁedseda Poslanecké snûmovny Parlamentu âR po pﬁedchozím vyjádﬁení vlády. O navrácení titulu mûstys
mohly poÏádat obce, které ho byly
oprávnûny uÏívat pﬁed 17. kvûtnem
1954, tedy pﬁede dnem, kdy zaãal
platit zákon o národních v˘borech.
Od 1. 12. 2006 se mÛÏe py‰nit titulem mûstys i obec Kﬁivoklát. PﬁipomeÀme si, co to vÛbec mûstyse byly.
Oznaãení mûsteãko, resp. mûstys,
získávaly vsi v ãeském království od
13. století. Od 16. století nestaãilo
jen rozhodnutí místní vrchnosti, bylo nutné i privilegium panovníka.
Pro jmenování bylo zapotﬁebí splÀovat dané náleÏitosti – sídlo muselo
b˘t spádové a mít ráz mûsteãka. Ke
jmenování se vztahovala i privilegia, napﬁ. poﬁádání v˘roãních trhÛ,
coÏ jasnû znaãí odli‰ení od vsí bez
privilegií. Po zániku Rakouskouherské monarchie v roce 1918 byl
titul mûstys udûlován i nadále, tentokráte vládou âeskoslovenské republiky, která velmi pﬁísnû provûﬁovala v‰echny Ïádosti obcí usilující o toto oznaãení. Pokud obce vyhovûly kritériím – napﬁ. musely mít
regulaãní plán, kanalizaci, vodovod,
elektrické osvûtlení, hﬁbitov, zdra-

Jana Povolná

POZVÁNÍ DO IVS LâR K¤IVOKLÁT
13. prosince loÀského roku probûhla na IVS LâR zajímavá beseda. Hlavními protagonisty byli bratﬁi Tomá‰ a Milan Bednaﬁíkovi a jejich host, kastelán hradu, pan Ludûk
Frencl. Nav‰tívilo nás pﬁes dvacet
spoluobãanÛ, kteﬁí u nás strávili pﬁíjemn˘ podveãer povídáním o spoleãenském dûní na Kﬁivoklátû spojeném s promítáním filmÛ Advent
na Kﬁivoklátû a Návrat ztracen˘ch
soch. K tomu jsme se dozvûdûli
spoustu doplÀujících informací od
kastelána pana Frencla. Film Advent na Kﬁivoklátû zaujal pﬁedev‰ím
ty, kteﬁí nemohou podobné akce
nav‰tûvovat, a tak vidûli sestﬁih toho nejlep‰ího pﬁedvánoãního ‰umu
na hradû. Velmi zajímavá je i historie soch, které kdysi stály podél pﬁíjezdové cesty k hlavní bránû hradu.

Starosta obce Kﬁivoklát Mgr. Milan Naì pﬁebírá statut Mûstyse z rukou pﬁedsedy Poslanecké snûmovny Parlamentu âR Miloslava Vlãka.
Foto archiv

votní zaﬁízení, ‰kolu, dláÏdûné
chodníky a ulice – byl jim titul mûstys udûlen. Tyto pﬁísné poÏadavky
mûly potvrdit, Ïe obec je technicky,
kulturnû, sociálnû, politicky i hospodáﬁsky na úrovni a Ïe plní centrální funkci (t.j., Ïe poskytované
sluÏby jsou pﬁístupné i okolním obcím). Vzhledem k tomuto pﬁísnému
posuzování bylo udûlení statutu
mûstys povaÏováno za velmi prestiÏní záleÏitost.

VÁNOCE V KLUBU ÎELVIâKA
Poslední ãtvrtek pﬁed Vánocemi
se dûti v klubu se‰ly, aby si pohrály a vyrobily Ïelviãky z nepeãeného tûsta. ProtoÏe do ·tûdrého veãera zb˘valy je‰tû 3 dny, nikdo neãekal Ïádné pﬁekvapení. Na stole v‰ak
byl ozdoben˘ stromeãek a my jsme
zjistili, Ïe klub uÏ nav‰tívil JeÏí‰ek.
A byl opravdu ‰tûdr˘. Dûtem pﬁinesl dﬁevûné puzzle „Na statku“, hru
k procviãování jemné motoriky „Na
v˘letû“, magnetického rybáﬁe, kostku s vkládacími tvary a draka, kter˘ je nauãí foukat. Musím podotknout, Ïe letos byly zﬁejmû moc
hodné i maminky, a tak dostaly krakelovací lak k nátûrÛm „star˘ch“
pﬁedmûtÛ, mramorovací barvy na
velikonoãní vajíãka, barevnou vlnu
na v˘robu andûlíãkÛ, strukturovanou barvu a dal‰í uÏiteãné vûci. Holãiãky a kluci mají tedy v Îelviãce o
zábavu postaráno a navíc se s nov˘mi hraãkami urãitû i nûco nauãí.
A maminky mohou pûknû tvoﬁit...

KN 1/2007

DROBNÁ INZERCE
• Dám za odvoz star‰í 3 ‰uplíkov˘ mrazák zn. Kalorik. Plnû
funkãní. M. Bednaﬁík, Kﬁivoklát 87, tel.: 603 712 287

Nejstar‰í záznamy o poãtu mûst
a mûstysÛ pocházejí ze soupisu obyvatelstva z roku 1762. Tehdy bylo
zji‰tûno celkem 465 mûstysÛ. Ke dni
31. ﬁíjna 1857 bylo v âechách, na
Moravû a ve Slezsku 420 mûstysÛ.
Úﬁední seznam obcí, vydan˘ Státním úﬁadem statistick˘m a ministerstvem vnitra, uvádí k 15. 4. 1934
jen 207 mûstysÛ. Ke dni 29. záﬁí
1938 pak bylo na území âSR 535
mûstysÛ.
Na základû zákona ã. 13/1954 Sb.,
o národních v˘borech, dne 17. kvûtna 1954 pﬁestaly obce existovat jako právnické osoby soukromého
a veﬁejného práva a staly se jen nejniÏ‰ími územnû správními jednotkami. Zajímavostí je, Ïe zmínûn˘
zákon pﬁímo nezru‰il oznaãení obcí tituly mûsto nebo mûstys. Od roku 1960, kdy byl zákon z roku 1954
nahrazen nov˘m ã. 65/1960 Sb.,
o národních v˘borech, byly jako orgány státní moci v krajích, okresech
a obcích ustanoveny krajské, okresní a místní, resp. mûstské národní
v˘bory. Termín mûstys tak zcela vymizel „ze slovníku“ jako nadbyteãn˘ a archaick˘.
Zvrat nastal po tﬁiceti letech. Zmûna ústavy po roce 1990 umoÏnila
zru‰ení soustavy národních v˘borÛ
a obnovila místní samosprávu s tím,
Ïe její orgány budou vykonávat i nûkteré záleÏitosti státní správy. Obec
se tedy opût stala základem místní
samosprávy. Zákon ã. 128/2000 Sb.,
o obcích resp. jeho novela z 20. ãervence 2006 umoÏnily poÏádat o navrácení titulu mûstys v‰em obcím,
které byly mûstysem pﬁed rokem
1954.
Tomá‰ Bednaﬁík

Sochy byly sejmuty pravdûpodobnû po 2. svûtové válce a v‰echny se
nezachovaly. Tento film doplnil
vlastními fotografiemi a poutav˘m
vyprávûním pan kastelán.
Stávající zimní poãasí pﬁímo vybízí k tomu, aby se lidé scházeli, a tak
budeme v besedování pokraãovat.
Po úspûchu v loÀském roce nás opût
nav‰tíví cestovatel MUDr. Jiﬁí Pertl. Ráda bych proto v‰echny pozvala na povídání nazvané „Pou‰tûmi
Austrálie, pralesem Tasmánie“, které se bude konat 1. února v 18.00 hodin v budovû IVS LâR v Hradní ulici ã. 3. Na pﬁelomu února a bﬁezna
chystáme je‰tû jednu pﬁedná‰ku, a to
na téma myslivost na Kﬁivoklátsku.
O jejím konání vás budeme vãas informovat. Mûjte se hezky, tû‰íme se
na va‰i náv‰tûvu.
–tf–

MY T¤I KRÁLOVÉ JDEME K VÁM,
·TùSTÍ, ZDRAVÍ VIN·UJEM VÁM...

Pr‰í, pr‰í, jen se leje, kam králové, kam pÛjdeme, k Rajskému Honzovi, co
nám dají, kdo to ví.
Foto Milan Bednaﬁík

VÁNOâNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ
PO¤ÁDAN¯ DNE 21. 12. 2006
OSMÁCI ZABODOVALI

PARK NA AMALÍNù
V souvislosti s poãínající obnovou
parku pod kostelem na Amalínû je
jistû zajímavé pﬁipomenout, vût‰inû
z nás v‰ak marnû, protoÏe jsme
mlad‰í nebo jsme v tu dobu na Kﬁivoklátû je‰tû neÏili, jak to vypadalo
v této ãásti obce nûkdy pﬁed padesáti aÏ ‰edesáti lety, tedy zhruba
v polovinû minulého století.
Ivan Kasalick˘

Osmáci se v pﬁedvánoãním shonu
rozhodli, Ïe vyhlásí „Vánoãní turnaj
ve vybíjené“ pro 2. stupeÀ ‰koly.
Se‰la se celá tﬁída a plánovala
zdárn˘ prÛbûh turnaje. Vybrali vybíjenou, protoÏe ta v‰echny baví a
nikdo se pﬁi ní nenudí. Rozdûlili si
funkce, které jsou potﬁebné pro plynul˘ prÛbûh celého turnaje. Urãili
vedoucího celého turnaje, nûkolik
rozhodãích, ãasomûﬁiãe a zapisovatele. Sestavili si i t˘m, kter˘ je bude reprezentovat.
T˘den pﬁed zahájením turnaje se
objevil plakát na nástûnce, kter˘ vyz˘val Ïáky ostatních tﬁíd k tomu, aby
si sestavili své druÏstvo hráãÛ za dan˘ch podmínek. Bûhem t˘dne se podaﬁilo dát dohromady v‰em tﬁídám
reprezentaãní druÏstva.
V‰ichni hráãi nastoupili do druÏstev. Byli seznámeni s pravidly a
s celou organizací. KaÏd˘ hrál s kaÏd˘m v ãasovém limitu 5 minut.
Bûhem turnaje se zapisovalo skóre
a body. Nedo‰lo k Ïádn˘m závaÏ-

n˘m prohﬁe‰kÛm bûhem zápasÛ.
Hráãi hráli s pln˘m nasazením.
Po krátké pﬁestávce následovalo
vyhodnocení. Na prvním místû se
umístili deváÈáci, druzí byli osmáci
a tﬁetí ‰esÈáci. Prostû do toho v‰ichni dali v‰e. Odmûna neminula nikoho a diplomy dostali ti nejlep‰í.
A pﬁí‰tí rok? Ujmou se opût leto‰ní sedmáci organizace? Vylep‰í
nûco? Necháme se pﬁekvapit, zdali
tuto zapoãatou tradici udrÏí.
Ilona Hájková

My tﬁi králové k Jelenu jdem, ‰tûstí, zdraví v‰em vin‰ujem.
Foto Milan Bednaﬁík

Z pohledu ÏákÛ:
Z mého pohledu rozhodãího probûhlo v‰echno v poﬁádku, akorát nûkteﬁí Ïáci 9. roãníku byli ponûkud
neposlu‰ní.
(Petr HÛla)
Turnaj se docela povedl, akorát si
myslím, Ïe ho mûla vyhrát 8. tﬁída.
Rozhodãí se mûli lépe dívat na hru.
Hodnû jim uteklo. A také jsme mûli naplánovat více zápasÛ, protoÏe
zbylo je‰tû hodnû ãasu. Ale stejnû
to nemûlo chybu.
(Ondﬁej âumpelík)

U S˘korÛ pivo dali, pûknû jsme jim zazpívali.

Foto Milan Bednaﬁík
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
Zaãal nám dal‰í nov˘ rok. Rok, vûﬁím, úspû‰n˘. Pﬁáním je, aby
byl pln˘ ‰tûstí, zdraví a spokojeného Ïití a vûﬁme, Ïe si splníme i ta
nejtajnûj‰í pﬁání.
V‰em obãanÛm a náv‰tûvníkÛm mûstysu a hradu Kﬁivoklátu ze
srdce pﬁeje kolektiv Správy státního hradu Kﬁivoklátu.

NA HRADù JE…
30 DNÒ MINULOSTI:
Adventní akce na hradû nav‰tívilo více jak 14 tisíc náv‰tûvníkÛ.
Sezóna 2006 skonãila na hradû
Kﬁivoklátû 18.12.2006 s poãtem
96 077 náv‰tûvníkÛ obou prohlídkov˘ch okruhÛ.
Poãasí je témûﬁ jarní a teploty se
pohybují i pﬁes +10° C.
Díky teplému poãasí pokraãují
stavební práce v prosinci i v lednu
2007, kdy se dokonãuje oprava zdi
lednice sklepÛ pivovaru.
26. 12. 2006 probûhla Svato‰tûpánská m‰e v kapli. O pûveck˘ doprovod se postaralo kvarteto Colegium fidle dolce a rodina pana
Fichtnera.
V prvních lednov˘ch dnech je zahájena rekonstrukce obﬁadní sínû,
která témûﬁ po 30 letech zkvalitní
prostory pro tolik Ïádané svatební
obﬁady. Technické vybavení navíc
umoÏní konání mal˘ch pﬁedná‰ek,
besed a konferencí v tomto pﬁekrásném prostoru.
Správa hradu zakoupila speciální
hasicí zaﬁízení IFEX 3000, které hasí poÏár pomocí impulzní technologie. Toto mobilní zaﬁízení je schopno eliminovat i vût‰í poÏár. Zaﬁízení bylo prezentováno na v˘roãní
schÛzi SDH Kﬁivoklát v lednu 2007.
V mûsících lednu, únoru a bﬁeznu je hrad veﬁejnosti UZAV¤EN.
Slavnostní otevﬁení pro novou
sezonu je plánováno na sobotu
31. bﬁezna 2007.

JAKÁ BYLA SEZÓNA 2006

Advent na hradû pﬁilákal opût tisíce náv‰tûvníkÛ. Hlavnû první sobotu, po pﬁíjezdu parního
vlaku, nebylo na nádvoﬁí takﬁka k hnutí. ·koda, Ïe nenapadlo trochu snûhu…
Foto –lf–

Úvodem lze jen konstatovat, Ïe
opût jedna z velmi úspû‰n˘ch. Tento fakt potvrdila i náv‰tûvnost leto‰ních „AdventÛ na Kﬁivoklátû“,
které probûhly za témûﬁ jarního poãasí a s rekordní úãastí více jak
14 tisíc náv‰tûvníkÛ.
Prohlídkové trasy (interiéry a vûÏ)
hradu Kﬁivoklátu nav‰tívilo bûhem
roku 2006 celkem 96 077 náv‰tûvníkÛ. Na kulturní akce (koncerty, divadla, jarmarky, atd.) pﬁi‰lo dal‰ích
témûﬁ 37 tisíc lidí.
TrÏby ze vstupného byly opût rekordní a pﬁesáhly 6,5 mil. korun.

PREZENTACE HRADU NA V¯STAVù REGIONTOUR 2007 V BRNù
Hrad Kﬁivoklát nechybûl ani letos
na Mezinárodním veletrhu turistick˘ch moÏností v regionech – Regiontour 2007 v Brnû, kter˘ se konal
11-14.1.2007. Prezentoval se spoleãnû s ostatními památkov˘mi objekty Národního památkového ústavu, celostátní organizace spravující
soubor více jak sta památek. Kﬁivoklátsko patﬁilo mezi regiony, o nûÏ
byl nejvût‰í zájem. V rámci prezentace Svazku mûst a obcí Rakovnicka vystoupila skupina Brass Band
Rakovník.

HRAD OPùT PROKOUKL
Cel˘ loÀsk˘ rok jsme intenzivnû opravovali a restaurovali mnoho prostorÛ. V˘ãet proveden˘ch prací je velmi obsáhl˘, tak jen ty nejv˘znamnûj‰í:
Stavební práce:
• Statika hejtmanského domu – dokonãení poslední etapy na budovách
jiÏního parkánu.
• De‰Èová kanalizace v prostorách jiÏního parkánu.
• Spla‰ková kanalizace – odkanalizování hejtmanského domu.
• Obnova elektroinstalace horního hradu – 1. etapa.
• Oprava helmice Prochodité vûÏe.
• Dokonãení opravy technické budovy sklepÛ pivovaru.
• Oprava zdi lednice ve sklepích pivovaru.
• Sanace napadeného krovu Velké vûÏe.
Restaurátorské práce:
• Dokonãení tﬁetího jiÏního okna kaple.
• Schodi‰tû u malé vûÏe.
• Levé a pravé dveﬁe prÛjezdu.
• Kamenná ostûní horního hradu.
• Pﬁíprava restaurování interiéru kaple.
• Restaurování dﬁevûn˘ch soch v Rytíﬁském sále.
• Restaurování obrazÛ z expozice.
Neménû v˘znamnou ãinností je i bûÏná údrÏba, kterou lze nazvat jednodu‰e „od sklepa po pÛdu“. Snahou je i udrÏovat svahy pod hradbami, které jsou porostlé vût‰inou náletovou vegetací.

Kastelán Ludûk Frencl pﬁedstavuje projekt Návrat zapomenut˘ch soch na Kﬁivoklát tiskovému mluvãímu NPÚ ZdeÀkovi Musilovi.
Foto KIVA

Z NÁDVO¤Í HRADU
Natáãení 2. etapy televizní „Pohádkové hodinky“ opût zaãíná.
LoÀské filmové natáãení 1.etapy
skonãilo v listopadu a náv‰tûvník
zpozoroval, Ïe pohádkové kulisy
mûsteãka na nádvoﬁí zÛstávají stát.
Budou opût „hrát“ v dal‰í sérii pohádek televizního seriálu. Od 22. ledna se toãí zase atraktivní tituly klasick˘ch pohádek – Snûhurka, ·ípková RÛÏenka, Císaﬁovy nové ‰aty
a Král Drozdibrad. Natáãení probíhá opût na nádvoﬁích a v nûkter˘ch
interiérech. Kdo chce vidût, jak se
toãí pohádkov˘ film, mÛÏe zavítat.
Dolní nádvoﬁí je pﬁístupné bûhem
denní doby po cel˘ t˘den.
DÁREK PREZIDENTU
REPUBLIKY
Sliby se musí plnit, a tak kdyÏ pﬁi
náv‰tûvû první dámy na hradû Kﬁivoklátû 16. záﬁí loÀského roku pﬁi‰la ﬁeã na prodej fürstenberského
majetku státu, slíbil jsem paní Lívii
obstarání kopií smluv jako dárek pro
pana prezidenta. Po velkém úsilí se
v‰e zdaﬁilo. Svázané smlouvy do
knihy obsahují:
I. Smlouva trhová mezi panem
Maxem Egonem mlad‰ím a Státem
âeskoslovensk˘m uzavﬁená ve
dnech 15. ãervence a 17. ãervence
1921.
II. Kﬁivoklát – Dohoda o koneãném provedení pozemkové reformy
na velkostatku Kﬁivoklát z 1. ãervence 1929.
III. Návrh v˘kupu majetku fürstenberského (vypracováno pro prezidenta Masaryka).
Dárek jsem osobnû pﬁedal prezidentskému páru pﬁi náv‰tûvû vánoãního koncertu na zámku v Lánech v pﬁedveãer ·tûdrého dne.

CO âEKÁ HRAD LETOS ?
Díky rozsáhlosti hradního komplexu budov je to jiÏ klasická písniãka – opravy a restaurování. Asi
nejv˘znamnûj‰í a nejsloÏitûj‰í akcí
bude oprava stﬁech jiÏního kﬁídla,
kde nejvût‰í ãást je plocha stﬁechy
kaple. Po dokonãení kanalizace bude opût zadláÏdûn prÛjezd do hradu
a osazeny boãní restaurované dveﬁe.
Pﬁed hlavní sezónou zakryje ark˘ﬁ a
hlavní prÛãelí královského paláce le‰ení, ze kterého budou restaurovány
v‰echny kamenné prvky této vzácné budovy. Obnovou projde i stráÏnice vlevo od vchodu na horní nádvoﬁí. Dal‰í akce leto‰ního roku:

• De‰Èová kanalizace, dokonãení odvodnûní jiÏního parkánu.
• Elektroinstalace horního hradu –
dokonãení.
• Ochozy u Huderky – 1.etapa opravy.
• Rekonstrukce prostor ve „Zlaté
uliãce“.
• VitráÏe presbytáﬁového okna kaple - osazení kopie sv. Jiﬁí a sv. Václava.
• Obﬁadní síÀ – celková rekonstrukce
• Stﬁecha Severního kﬁídla – pﬁeloÏení krytiny.
• Restaurování obrazÛ expozice.
• Restaurování interiéru kaple –
pﬁedetapa (zabezpeãení)

Velmi viditelná oprava, která
pﬁedchází projektu „Návratu zapomenut˘ch soch“, probûhne na hradbû pﬁístupové cesty. RovnûÏ ostatní
kamenné zdi této pﬁístupové cesty
budou postupnû opravovány.
Velmi dÛleÏitou ãinností pro realizaci oprav je i projekce. Letos nás
ãeká opût mnoÏství projektÛ, tak napﬁ.: projekt rekonstrukce manského
domu ã.p.133, projekt rekonstrukce
hlavní budovy sklepÛ pivovaru, studie vyuÏití prostoru pod vûÏí Huderkou – Bolwerk a projekt celkové opravy prochodité vûÏe.

P¤EHLED OBJEKTÒ
HRADU

7. Kaple
8. JiÏní palácové kﬁídlo
9. Západní palácové kﬁídlo
10. Severní palácové kﬁídlo
1. Huderka
11. Star˘ pivovar
2. Západní parkán dolního hradu 12. JiÏní obytné kﬁídlo
3. Severní parkán dolního hradu 13. Hejtmansk˘ dÛm
4. Severní kﬁídlo dolního hradu 14. Kﬁídlo purkrabství
5. Li‰ãí ba‰ta
15. Vrátnice u b˘valé 1. brány
6. Zlatá ba‰ta
16. VûÏ u b˘valé 1. brány

17. Prochoditá vûÏ
18. Velká vûÏ
19. Terasa u Velké vûÏe
20. Severní parkán
21. JiÏní parkán horního hradu
22. Nádvoﬁí horního hradu
23. Nádvoﬁí dolního hradu
24. Pﬁíjezdová cesta
25. Bolwerk

Foto Tomá‰ Bednaﬁík
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OBECNÍ KNIHOVNA
ANEB MILÁ SLÒVKA O TOM, CO NOVÉHO NAJDETE V REGÁLECH
Pﬁeji v‰em sv˘m ãtenáﬁÛm úspû‰n˘ cel˘ tento rok a hlavnû, aby byli
zdraví. V pﬁípadû, Ïe by si sami nemohli dojít pro knihy, ráda jim je
donesu. Moc dûkuji panu Jaroslavu
Vávrovi za jeho seriál o ruské literatuﬁe, na jehoÏ pokraãování se mÛÏete tû‰it i letos, dûkuji sv˘m vûrn˘m spolupracovnicím, které za
mne zaskakují v knihovnû, nemohu-li já a na jejichÏ vkus pﬁi v˘bûru
nov˘ch knih se mohu spolehnout a
které obãas „spáchají“ i nûjakou tu
recenzi. Uvítám kaÏd˘ podnût na zakoupení zajímavého ãtení od v‰ech
ãtenáﬁÛ Kﬁivoklátsk˘ch novin. A uÏ
tu mám i pár nov˘ch kníÏek. Pﬁedev‰ím bych chtûla podûkovat dlouholetému kamarádovi, b˘valému
skvûlému vychovateli na Leont˘nû,
panu Antonínu Jílkovi za jeho Pána
s jedním zubem, kníÏce pﬁíbûhÛ
mentálnû postiÏen˘ch chlapcÛ. Vy‰la uÏ v roce 1992, moji vlastní mi
nûkdo po pﬁeãtení nevrátil, tak jsem
ji znovu dostala a k tomu jednu navíc. TakÏe kdo ji neãetl, vﬁele doporuãuji. Pí‰e se o ní: Humorné, ale
souãasnû hluboce lidské a citlivé vyprávûní o „dûtech“, které osud zavál na okraj „zdravé spoleãnosti“.
Od Petra Janeãka tu mám âernou
sanitku a jiné dûsivé pﬁíbûhy, které
jsou oznaãovány jako mûstské povûsti a jsou moderním ekvivalentem
dávn˘ch m˘tÛ a legend. Jsou to historky, které se pﬁihodily „kamará-

P ¤ E D VÁ N O â N Í â A S V E · K O L E . . .

KaÏdé dítû se urãitû uÏ od zaãátku prosince tû‰í na Vánoce. Ani dûti v na‰í ‰kole nejsou jiné. Abychom
ãekání na JeÏí‰ka trochu zkrátili a
zpﬁíjemnili, pﬁipravili jsme pro na‰e mlad‰í Ïáãky mal˘ dárek. Jeden
den jsme se místo obvyklého uãení

Místo vyuãování se dûti rozdûlily na tﬁi skupiny a kaÏdá se vûnovala po dvû vyuãovací hodiny jedné ze tﬁí ãinností, které tento den
nabízel. KaÏdá skupina stihla bûhem dne dvû z nich.
První skupina se s paní uãitelkou

Ilustraãní foto ze ‰kolního pﬁedvánoãního jarmarku.

vûnovali jen vánoãním pﬁípravám,
tradicím a zvykÛm. Trochu symbolicky to bylo 13. 12. na den sv. Lucie. Dûti se tak nemusely bát, Ïe jim
tﬁináctka nûco nepûkného nadûlí.

Foto Pavel Procházka

Vlastou Moravcovou vûnovala pﬁípravám vánoãních dobrot na‰ich
pﬁedkÛ ve ‰kolní kuchyÀce. Îáci si
pekli plnûná jablka, která byla dﬁíve oblíbenou pochoutkou. V dobû,

kdy se jablka pekla, si prohlédli
ukázky nazdoben˘ch perníãkÛ. Pak
si sami pﬁi poslechu vánoãní hudby
zdobili své perníãky tradiãní bílou
polevou.
Druhá skupina se vûnovala vánoãním tradicím a zvykÛm, tu vedla paní uãitelka Ilona Hájková. Nejprve si sami Ïáci zkusili vzpomenout, jaké tradice a zvyky se u nich
doma udrÏují. Pak si nûkteré z nich
vyzkou‰eli. Hodili si stﬁevícem, rozkrojili jablíãko, pou‰tûli si oﬁechové lodiãky se svíãkou v umyvadle.
Nad v˘sledky pokusÛ se rozproudila mezi dûtmi docela Ïivá diskuze a
bylo jisté, Ïe i dﬁívûj‰í tradice dûti
velmi zaujaly.
Tﬁetí skupina si vyzkou‰ela s paní uãitelkou Naìou Kramelovou
tvoﬁit jednoduché vánoãní dekorace z vûcí v‰em dostupn˘ch.V první
ãásti si dûti stuhou a hﬁebíãkem
ozdobily pomeranã. Tﬁída, ve které
pracovaly, se pro ten den stala tou
nejvoÀavûj‰í ve ‰kole.V druhé ãásti si dûti nazdobily drobn˘mi ozdobami a stuhami jehliãnatou vûtviãku k povû‰ení na dveﬁe. A aby se
v‰em dobﬁe pracovalo, tﬁídou se kromû vÛnû pomeranãÛ a hﬁebíãku nesla i hudba vánoãních koled.
Cel˘ den a ve v‰ech skupinách dûti pracovaly se zaujetím a s chutí, na
v˘sledcích své práce si buì pochutnaly, nebo si je odnesly domÛ.
Naìa Kramelová

NARAZIL DO TABULE
A UJEL
NEZABUDICE (bed). Nepﬁíli‰
úspû‰nû zaãal silvestrovské oslavy
devatenáctilet˘ mladík z Rakovnicka. V nedûli krátce pﬁed tﬁetí hodi-

nou odpoledne havaroval ve vozidle
Volkswagen Golf na katastru Nezabudic. Mladík jel smûrem na Rozvûdãík, pﬁi vjíÏdûní na úãelovou komunikaci do chatové oblasti dostal
s autem smyk a narazil do dﬁevûné
tabule. Pﬁi nárazu zpÛsobil na autû
‰kodu za 35 tisíc korun, ‰koda na tabuli byla vyãíslena na 5 tisíc Kã.
I pﬁesto, Ïe zpÛsobil ‰kodu na cizím
majetku, mladík od nehody ujel. Autohavárii v‰ak policii oznámil jin˘
svûdek a podle jeho informací hlídka kﬁivoklátsk˘ch policistÛ viníka ve
veãerních hodinách vypátrala. Dechová zkou‰ka skonãila v˘sledkem
1,48 promile alkoholu. ProtoÏe ﬁidiã
uvedl, Ïe alkohol poÏil aÏ po nehodû, byl vyzván k lékaﬁskému vy‰etﬁení a opakovanému odbûru krve, aby
byla objektivnû zji‰tûna doba poÏívání alkoholu. ¤idiã se tomuto dob-

Zastupitelstvo na svém posledním zasedání rozhodlo, Ïe se
zv˘‰í poplatky pro knihovnu.
Dospûlí zaplatí roãní poplatek
150 Kã, dûti a studenti 75 Kã.
Vzhledem k souãasn˘m cenám
knih, kdy jedna ( a je‰tû ne ta nejdraÏ‰í) stojí témûﬁ 200 Kã, to jistû není pﬁehnané. Kdo uÏ za leto‰ní rok zaplatil, doplatí pﬁi nejbliÏ‰í náv‰tûvû knihovny. Doufám, Ïe neztratím pﬁízeÀ ãtenáﬁÛ, neboÈ bylo téÏ rozhodnuto, Ïe
opût budeme moci nakoupit knihy za asi 15 000 Kã. âekám i na
podnûty ãtenáﬁÛ, co by si pﬁáli.
–gh–

ZÁPIS DO PRVNÍ T¤ÍDY
Z Á K L A D N Í · K O LY

Svoji premiéru ve ‰kolní lavici si v pátek 19. ledna odbyli i Olin a Kubík
HÛlovi z Roztok, kdyÏ se v doprovodu své maminky dostavili k zápisu do
prvého roãníku kﬁivoklátské ‰koly. Pﬁi vûdomostním testu, kter˘ pro nû pﬁipravila paní uãitelka Vlasta Moravcová, si oba brá‰kové poãínali velmi
dobﬁe, a tak si za odmûnu domÛ odnesli mal˘ dárek na památku a uji‰tûní,
Ïe se na nû v‰ichni v záﬁí moc tû‰í.
Foto Milan Bednaﬁík

ODPOâÍVAT NEBO SE H¯BAT?

âERNÁ KRONIKA
Z KOLNY UKRADL
I MOTOCYKL
K¤IVOKLÁT (bed). Ve stﬁedu 10.
ledna oznámil na Obvodní oddûlení
Policie âR Kﬁivoklát osmaãtyﬁicetilet˘ muÏ, Ïe se mu kdosi mezi 8. a 10.
lednem vloupal do kÛlny udomu v obci Kﬁivoklát. Zatím neznám˘ pachatel ulomil zámek od dveﬁí kÛlny, vnikl dovnitﬁ a odcizil motorovou pilu
Johnsered, motocykl âZ 150 B a dva
plné desetilitrové kanystry s benzínem. ZpÛsobil tak ‰kodu ve v˘‰i
46 600 korun. Po nezvaném „hostu“
policisté pátrají.

dovi kamaráda“ a kaÏd˘ z nás se uÏ
urãitû s nûjakou takovou „zaruãenû
pravdivou“ setkal. Mrazit vás nepﬁestane, ani kdyÏ budete ãíst Katzenbachovu Zpovûì ‰ílence nebo
Smrtící svÛdnost jinak úspû‰né autorky románÛ pro Ïeny Nory Roberts, která ale taky pí‰e pod jin˘m
jménem kriminální romány. Na‰i
úspû‰nou a Ïádanou autorku Simonu Monyovou vám snad ani nemusím pﬁedstavovat, máme od ní v na‰í knihovnû uÏ ﬁadu titulÛ. A novû
od ní ManÏelky na odpis a Stﬁípky
z loÏnic. Na závûr snad jen sdûlení,
Ïe jsme za nové knihy v loÀském roce utratili asi 12 000 korun, kromû
toho od soukrom˘ch dárcÛ pﬁibyly
knihy za 6 577 korun. Tûmto v‰em
pﬁíznivcÛm pûkného poãtení rovnûÏ
vﬁel˘ dík. Nesmím zapomenout podûkovat za velmi dobrou spolupráci Mûstské knihovnû – Knihovnickému stﬁedisku, pﬁedev‰ím paní
Vûﬁe Îaludové. Jen za loÀsk˘ rok
jste si díky v˘mûnnému fondu mohli pﬁeãíst o 150 knih navíc, pﬁedev‰ím nauãn˘ch publikací. V souãasné dobû je touto formou spolupráce povûﬁena Stﬁedoãeská vûdecká knihovna v Kladnû. âtûme hojnû, ãtûme rádi, buìme s knihou
kamarádi!
P.S. Nûkteﬁí dostanou psaníãko,
aby vrátili, co si jiÏ pﬁed dlouh˘m
ãasem vypÛjãili, ãi ztracené zaplatili. Tak snad po tûch nûkdy i pûti letech (bez pokuty!) se doãkám.
–gh–

rovolnû podrobil. O vûci bude rozhodnuto po celkovém pro‰etﬁení. Ke
zranûní osob nedo‰lo. Celková ‰koda ãiní 40 000 Kã.
NEZVAN¯ „REKREANT“
ÚJEZD NAD ZBEâNEM (bed).
Náv‰tûvu nezvaného „hosta“ zaregistroval tﬁicetilet˘ majitel rekreaãní
chaty v Újezdû nad Zbeãnem. Z Prahy pﬁijel na svoji chatu zase po Novém roce a zjistil, Ïe mu kdosi vypáãil okenici a poté rozbil okenní sklo.
To by v‰ak je‰tû nebylo to nejhor‰í.
KdyÏ vstoupil praÏsk˘ chataﬁ dovnitﬁ,
marnû hledal elektrickou pilu Oleomac, elektrická kamna a Ïehliãku Tefal – v‰e v hodnotû 10 tisíc korun.
A tak vloupání oznámil policistÛm
z kﬁivoklátského oddûlení ve víﬁe, Ïe
se jim podaﬁí nenechavého ptáãka lapit a pûknû mu v‰echno „vyúãtovat“.

Bolí vás záda nebo hlava? Nevíte co s „vánoãními kily“ navíc? Nevíte
co s rozdovádûn˘mi dûtmi? Pﬁijìte se podívat do tûlocviãny. TJ Roztoky
nabízí v obou ‰kolních tûlocviãnách pestrou ‰kálu cviãení pro v‰echny vûkové kategorie.
Nejmlad‰í dûti cviãí s Jitkou Hu‰kovou v Z· Kﬁivoklát kaÏdé úter˘. Hrajeme si, trénujeme správné d˘chání a drÏení tûla, závodíme, … Chodící batolata zaãínají svou pÛlhodinku v 16.15. Star‰í dûti s maminkami, ale rády
uvítáme i tatínky nebo babiãky, cviãí od 16.45 do 17.30. Samostatní pﬁed‰koláci a nejmlad‰í ‰koláci cviãí od 15.30 hodin.
Îaãky s Gábinou Tureãkovou zaãínají po malé pﬁestávce ve ãtvrtek
18. ledna a v dal‰í t˘dny pokraãují od 16 hodin do 17.30 také v Z· Kﬁivoklát. Ve stejné tûlocviãnû probíhá zdravotní cviãení, které vede Dá‰a Procházková. KaÏdé úter˘ od 18.30 si mÛÏete protáhnout tûlo na mal˘ch ãi
velk˘ch míãích, posilovat s gumou ãi jen na podloÏce, kaÏd˘ podle sv˘ch
sil a schopností. Scházejí se zde Ïeny a dívky v‰eho vûku, cviãit mohou nastávající maminky stejnû jako babiãky.
V Z· Roztoky si mÛÏete zacviãit aerobik s nov˘mi cviãitelkami pln˘mi
elánu a ãerstv˘ch nápadÛ. V úter˘ cviãí od 19. 00 do 20.00 hodin Simona
Keltnerová aerobik a posilování a ve ãtvrtek od 19.00 do 20.30 Klára ·pirková, která pﬁidává je‰tû kickbox.
TakÏe pokud je‰tû váháte, odloÏte pochyby a pﬁípadn˘ stud a pﬁijìte se
alespoÀ podívat. VÏdyÈ zkusit se má v‰echno, tak proã nezaãít právû teì.
Jitka Hu‰ková
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (XIV)
NEZABUDICK¯ ML¯N
Nezabudick˘ ml˘n je jedním
z nejstar‰ích ml˘nÛ na Kﬁivoklátsku. Nejstar‰í záznam o nûm se datuje k roku 1412, kdy byl jeho majitelem Zdenûk z Ch˘nû. O vlastních
mlynáﬁích se dovídáme aÏ v roce
1546, kdy pohnal Hendrich, pán na
T˘ﬁovû, pﬁed soud Mikulá‰e z Hracholusk a Albrechta Bornû ze Slabec za to, Ïe pﬁi pÛtce v Nezabudicích ztloukli místního mlynáﬁe Zikmunda a chtûli ho zabít. V roce 1547
pﬁipadl nezabudick˘ ml˘n spolu
s popluÏním dvorem a krãmou
Hendrichu z T˘ﬁova. Jeho synové
pak prodali otcovsk˘ statek Jaroslavu z Vﬁesovic, kter˘ ho ale roku
1585 postoupil králi Rudolfovi. Kolem roku 1650, kdy na ml˘nû hospodaﬁil Jan Kohout, rozmetala dílo
povodeÀ, takÏe v letech 1656 - 1657
musel b˘t postaven ml˘n nov˘. V té
dobû byla jiÏ pﬁi ml˘nu také pila, ze

NEZABUDICK¯ ML¯N

které se odvádûlo vrchnosti 10 zlat˘ch. Orn˘ch
polí náleÏelo k Ïivnosti
12 strychÛ. Mletím patﬁilo k nezabudickému ml˘nu ‰est vesnic: Branov,
Broumy, Hracholusky,
Mal˘ Újezd, Nezabudice
a T˘ﬁovice. Po Janu Kohoutovi je v roce 1692 zaznamenán na ml˘nû Václav Cippl. Za nûho byla
u ml˘na postavena nová
chalupa. Tehdy mûl nezabudick˘ ml˘n 3 kola, 4
stoupy, pilu a 2 s˘pky na
su‰ení chmele. Jan Cippl, kter˘ pﬁevzal ml˘n po otci, pﬁistavûl je‰tû jedno kolo a obnovil zaﬁízení pily nákladem 449 zlat˘ch. V roce 1738
musel b˘t ml˘n znovu kvÛli následkÛm velké vody opraven. Dal‰ím majitelem ml˘na byl od 1. ledna 1771 Jan Jungmann, jemuÏ Ïivnost odprodal kníÏe Fürstenberk za
800 zlat˘ch r˘nsk˘ch. Jan Jungmann tu hospodaﬁil do roku
1796, kdy zemﬁel. Z dûdictví
se dlouho netû‰il ani jeho nejstar‰í syn Josef. Zemﬁel za nûkolik let a ml˘na se ujal Josef
Pergler, poruãník nezletilého
druhého syna Dominika Jungmanna. KdyÏ ten dosáhl roku
1810 zletilosti, pﬁevzal hospodáﬁství, ale i on zemﬁel
pﬁedãasnû v roce 1816. Jeho
vdova Karolina se znovu provdala za Václava Cippla. Byl
to uÏ druh˘ mlynáﬁ toho jména na nezabudickém ml˘nû.
PÛsobil tam aÏ do roku 1847,
kdy prodal starobyl˘ ml˘n
Vojtûchu Brodeckému. Po
nûm pﬁe‰lo dílo v roce 1854
do rukou Karla a Marie ·teklov˘ch, ale je‰tû téhoÏ roku ho
koupili Matûj a Marie Firmanovi. Ti ho pronajali Josefu
Firmanovi, ale uÏ 4. dubna
1859 nastupuje do ml˘na no-

KN 1/2007

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
Prchající okamÏik

v˘ mlynáﬁ Jakub âech. V roce 1896
zdûdil majetek jeho syn Josef, kter˘ tu hospodaﬁil od roku 1898 i se
svou Ïenou Marií. V roce 1930 postoupili manÏelé âechovi ml˘n své
dceﬁi Marii, provdané za lesníka Bohumila Siegla. Od té doby byl ml˘n
pronajímán. Pamûtníci vzpomnûli
nájemcÛ B. BrÛÏka, Ant. Kalandry
a V. Hrubého.
Ml˘n byl postupnû modernizován. Mlecí kameny byly nahrazeny
válcovacími stolicemi a místo ml˘nsk˘ch kol byla namontována turbina. V roce 1938 byla provedena generální oprava ml˘na a vybetonován jez na ﬁece Berounce. Provoz
byl na ml˘nû pod Nezabudicemi zastaven v roce 1959. Objekt byl pﬁestavûn k rekreaãním úãelÛm, jimÏ
slouÏí dodnes.
Po Bohumilu Sieglovi, kter˘ zemﬁel v roce 1977, se stal majitelem
ml˘na jeho syn Ing. Bohumil Siegl,
pﬁední odborník v oboru lesnictví,
s manÏelkou BoÏenou. Po roce 1989
dostal nezabudick˘ ml˘n opût novou fasádu, upraveno bylo i jeho
nejbliÏ‰í okolí a na poãátku 21. století byl zrekonstruován jez na Berounce. V souãasné dobû vyuÏívají
ml˘n k rekreaãním úãelÛm kromû
majitelÛ také rodiny jejich dûtí Huberta a Moniky.
Text a foto Tomá‰ Bednaﬁík

Psát sváteãní úvahu k Novému roku je tûÏk˘
úkol. O ãem psát? Téma je stále stejné, úvaha
o ãase. âas je nûco, co Ïádn˘ z nás není schopen zastavit ani vrátit zpût. Jsme opût o rok star‰í. Navíc máme stále pocit, Ïe Ïivot v poslední
dobû je pﬁíli‰ uspûchan˘. Máme tak málo ãasu
se zastavit a chvilku pﬁem˘‰let. Co je v na‰em
Ïivotû opravdu dÛleÏité? Tak ãasto lpíme na
svém Ïivotû a tak málo si uvûdomujeme, jak velk˘ je to dar od Boha. Co nás ãeká v tom novém
roce, nevíme. Proto si myslím, Ïe kﬁesÈan by mûl
vnímat ãas trochu jinak. Aby sis uvûdomil cenu sestry, zeptej se nûkoho kdo
ji nemá. Aby sis uvûdomil cenu deseti let, zeptej se novû rozvedeného páru. Aby sis uvûdomil cenu ãtyﬁ let, zeptej se maturanta. Aby sis uvûdomil
cenu jednoho roku, zeptej se studenta, kter˘ propadl u závûreãné zkou‰ky.
Aby sis uvûdomil cenu devíti mûsícÛ, zeptej se matky, která dala Ïivot dítûti. Aby sis uvûdomil cenu jednoho mûsíce, zeptej se matky, která dala Ïivot pﬁedãasnû narozenému dítûti. Aby sis uvûdomil cenu jedné minuty, zeptej se ãlovûka, kter˘ zme‰kal odjezd dopravního prostﬁedku. Aby sis uvûdomil cenu jedné sekundy, zeptej se ãlovûka, kter˘ pﬁeÏil nehodu. âas na
nikoho neãeká. VaÏ si kaÏdé chvíle, kterou má‰! Bude‰ si ji váÏit je‰tû víc,
kdyÏ to bude‰ moci sdílet s nûk˘m. Aby sis uvûdomil cenu pﬁítele nebo ãlena rodiny, ztraÈ jednoho z nich. Pamatuj: DrÏ se pevnû tûch, které miluje‰!
J. P.

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Eva Tichá
Emilie Dloho‰ová
Jitka Kroupová
Radislav Holeãek
Karel Pelák
Bohumila Kri‰tofová
BoÏena âermáková
Miloslava Spurná

14. 12.
1. 12.
13. 12.
24. 12.
28. 12.
22. 12.
14. 12.
26. 12.

50 let
55 let
55 let
55 let
55 let
65 let
74 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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DOBROT Y Z BABIČČINY KUCHAŘKY
aneb Expedice za tajemn˘mi vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní
Zdravím v‰echny pﬁíznivce tajemn˘ch kuchyÀsk˘ch vÛní a toho,
co se za nimi skr˘vá, tedy dobré ba‰ty. S radostí musím konstatovat, Ïe
konstelace hvûzd tomu chtûla, abychom se i v leto‰ním roce scházeli
nad zajímav˘mi pokrmy, které vznikají pod ‰ikovn˘ma rukama va‰ich
manÏelek, maminek, babiãek, sester, tch˘ní a ‰vagrov˘ch, prostû kﬁivoklátsk˘ch Ïen a dívek. Bûhem
uplynulého roku si pomalu zvykly
na to, Ïe nemohou tu‰it ani dne a ani
hodiny, kdy zaklepu na jejich dveﬁe a ukecávacím darem mû do vínku dan˘m, je pﬁesvûdãím, Ïe by bylo ‰koda, aby nûjaká rodinná dobrota zÛstala svûtu utajena ãi dokonce upadla v zapomnûní. Za vstﬁícnost v‰em osloven˘m mnohokrát
dûkuji a Vy v‰echny ostatní si v‰imnûte, Ïe ty dobré du‰e, co m˘m seriálem pro‰ly, mají svoji hlavu stá-

le na svém místû, tedy Ïe jsem jim
ji neukousl. Pokud si vzpomenete na
nûjak˘ recept, nestyìte se mi ozvat
sami, vlastní iniciativa je vítána
a znovu opakuji, Ïe nemusí jít o kdoví jak sloÏité receptury. Kolikrát
sklidí velk˘ úspûch i docela drobná
krajová laskomina nebo odváÏná rodinná úprava jinak zcela bûÏného
pokrmu. UÏ nyní se moc tû‰ím na
va‰e nápady. Tolik na úvod prvního ãísla v novém roce.
Dne‰ní recept se v mém bloku
a fotoaparátu objevil skoro spontánnû. Na plovoucích nadûjích
v Roztokách jsem potkal svoji kamarádku Janu Nûmeãkovou, a jak
uÏ to tak b˘vá, ná‰ pﬁedvánoãní rozhovor skonãil kde jinde neÏ u jídla.
Z jejích slov jsem vypozoroval, Ïe
dobrá krmû hraje v˘raznou sloÏku
v jejím Ïivotû i celé její rodiny. Takoví lidé ,co svÛj Ïaludek neo‰idí,

10. díl
mi jsou moc sympatiãtí a okamÏitû
se s nimi naladím na stejnou vlnovou frekvenci. Jana mi vylíãila, Ïe
velk˘ úspûch na jejich ‰tûdroveãerním stole mívá kapr na ãerveno.
Pﬁiznám se, Ïe tento pojem jsem sly‰el poprvé, a tak mû zaujal, Ïe chudák netu‰ila, Ïe se vlastnû chytla do
sítû, tedy té mé receptové. ProtoÏe
jsme letití pﬁátelé, odváÏil jsem se
pro recept vnutit k NûmeãkÛm dokonce na ·tûdr˘ den. Vûﬁím, Ïe její
pochoutku vyzkou‰íte, i kdyÏ uÏ je
po Vánocích. Vsadím se, Ïe zachutná i lidem, kteﬁí ryby jinak moc
nemusí. Dobrou chuÈ pﬁejí Jana
Nûmeãková a Milan Bednaﬁík.
KAPR NA âERVENO
Suroviny: 1 kapr, zelené a tmavé
olivy, ãervená sterilovaná kapie, nakládané kyselé okurky, 2 citróny,
olej, cel˘ pepﬁ, bobkov˘ list, nové
koﬁení, sÛl.
Z kapra stáhneme kÛÏi, pﬁidáme
odﬁíznuté ploutve a obojí dáme svaﬁit do 1/4 litru vody s pepﬁem, bobkov˘m listem, nov˘m koﬁením a solí. (Neleknûte se, zbude vám asi jen
1,5 dcl v˘varu). Mezitím si naporcujeme maso na asi 2 cm podkoviãky, které nasolíme, polijeme ‰Èávou
z jednoho citrónu a na rozpáleném
oleji opeãeme po obou stranách. Hotové maso vyndáme a poklademe na
mísu nebo plech s okrajem. Do v˘peku na pánvi orestujeme zbylé suroviny – na koleãka pokrájené olivy, sterilovanou kapii (celou men‰í
sklenici), okurky nakrájené na drobná koleãka a rozkrájen˘ zbyl˘ oloupan˘ citrón. Smûs chvíli podusíme
a nakonec zalijeme v˘varem z kÛÏe
a ploutví, a toto nalijeme na maso.
Dáme do chladna do druhého dne,
aby pokrm zrosolovatûl. Podáváme
jako pﬁedkrm nebo lehkou veãeﬁi
s bíl˘m peãivem ãi chlebem.

P O â E T S VA T E B V R O C E 2 0 0 6 V Z R O S T L
K¤IVOKLÁT. V roce 2006 bylo na Kﬁivoklátû oddáno
celkem 157 párÛ, coÏ je o 23 více, neÏ v roce pﬁedcházejícím. Projdûme se statistick˘mi údaji, nejsou nezajímavé.
Z uveden˘ch 157 bylo sedm párÛ oddáno na Dvoﬁe Míãe
v Pustovûtech, po jednom páru u kapliãky sv. Eustacha
a v restauraci Nad Hradem. Tﬁi sÀatky byly církevní. Jeden
u sochy sv. Jana Nepomuckého v alÏbûtinském revíru a dva
v kostele sv. Vavﬁince v Nezabudicích. Jedním ze zde oddan˘ch párÛ byla známá herecká dvojice Jana Bou‰ková –
Václav Vydra. Zbytek svatebních obﬁadÛ probûhl na hradû
Kﬁivoklátû, a to buì v obﬁadní síni, Královském sálu, Rytíﬁském sálu a na ochozech u borovice. Mezi jin˘mi tu své
„ano“ ﬁekl také Martin Kavan, ‰iroké veﬁejnosti znám˘ jako Po‰Èák Ondra z populárního televizního poﬁadu Po‰ta pro tebe (na snímku).
Snoubenci, kteﬁí byli v roce 2006 oddáni na Kﬁivoklátû, pocházejí z rÛzn˘ch ãástí svûta. 146 muÏÛ bylo z âeské republiky, 3 z Velké Británie, 2 z Nûmecka a Nigérie, po jednom ze Slovenska, Austrálie, Ruska a Rakouska. 147 Ïen bylo z âeské
republiky, 3 z Velké Británie a ze Slovenska, po jedné z Nigérie, Ukrajiny, Ruska
a Francie. Ze 157 párÛ bylo rozveden˘ch 33 muÏÛ a 20 Ïen, 3 byli vdovci a 2 vdovy. Jeden z muÏÛ se Ïenil po ãtvrté, stejn˘ poãet sÀatkÛ absolvovala také jedna Ïena. Nejvût‰í vûkov˘ rozdíl snoubencÛ byl 24 let. Îenichovi bylo 51 let a Ïenil se poãtvrté, nevûstû 27 a byla svobodná. V obráceném pomûru byl nejvût‰í vûkov˘ rozdíl 10 let. Îenû bylo 45 let a byla tﬁikrát vdaná, muÏ byl 35let˘ a dosud svobodn˘.
Nejstar‰ímu Ïenichovi oddanému ve zdech Kﬁivoklátu v roce 2006 bylo 64 let, nejmlad‰ímu 21 let. Nejstar‰í nevûsta dosáhla 65 let vûku, nejmlad‰í byla 18letá. PrÛmûrn˘ vûk ÏenichÛ byl 33 let a nevûst 30 let.
Zajímavé je i sociální skladba oddan˘ch párÛ. Základní vzdûlání mûli 1 muÏ a 6
Ïen, vyuãeno bylo 24 muÏÛ a 9 Ïen, stﬁedo‰kolské vzdûlání s maturitou mûlo 82 muÏÛ a 97 Ïen a vysoko‰kolské 50 muÏÛ a 45 Ïen. Místnû pﬁináleÏelo 45 muÏÛ a 42
Ïen do Prahy, 34 muÏÛ a 44 Ïen do okresu Rakovník, 16 muÏÛ a 19 Ïen do okresu
Kladno a 20 muÏÛ a 19 Ïen do okresu Beroun. Kﬁivoklátskou obﬁadní síÀ vyhledaly ale i páry z dal‰ích okresÛ, i kdyÏ ne v tak velkém mnoÏství. Oddali jsme snoubence z okresÛ âeské Budûjovice, Klatovy, Tábor, ·umperk, Ústí n/Labem, Sokolov, Písek, Chomutov, Semily, Litomûﬁice a PlzeÀ.
Oddávajícími byli v roce 2006 Ing. Pavla HÛlová, Mgr. Milan Naì a Ing. Jan Jungmann, matrikáﬁkami ZdeÀka Hru‰ková a Jana Pochmanová. Úlohy purkrabích se zhostili PhDr. Tomá‰ Bednaﬁík, Radislav Holeãek a Pavel Matûjka, role páÏat Karolína Pavlíãková, Vendula Tarantová, AneÏka Matûjková, Lucie Kramelová, Dana Votavová,
Kateﬁina JeÏková, Michaela ·ímová, Tereza Tichá, Petra Bednaﬁíková a Nikola Vávrová. Hudební doprovod pﬁi svatebních obﬁadech obstarávaly Dagmar Pavlíãková, Michaela Remi‰ová, MUDr.Alice RÛÏková a Gudrun Humlová a v jednom pﬁípadû jako
host Václav Chaloupka. Fotografoval a videozáznam poﬁizoval Vladimír ·ebek. O úklid
v obﬁadní síni se starali pracovnice hradu Kﬁivoklátu. V‰em, kteﬁí se na hladkém prÛbûhu svatebních obﬁadÛ v loÀském roce podíleli, patﬁí velk˘ dík.
Na závûr dodejme je‰tû nûkolik údajÛ z dal‰í ãinnosti kﬁivoklátské matriky: v roce 2006 bylo ovûﬁeno 187 podpisÛ a 223 listin. Na Kﬁivoklátû se narodilo 7 dûtí, naopak 5 obãanÛ zemﬁelo. Pﬁistûhovalo se 30 a odstûhovalo 23 obyvatel. K 31. prosinci 2006 Ïilo v obci trvale 679 obyvatel.
Zpracovali ZdeÀka Hru‰ková a –bed–
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

·kodu zpÛsobil padl˘ osmdesátilet˘ smrk také na domû rodiny Kasalick˘ch. PﬁestoÏe obrázek vypadá katastroficky, na‰tûstí do‰lo jen k men‰í ‰kodû na okapech a stﬁe‰ní krytinû.
Foto Milan Bednaﬁík

V noci z 18 na 19. ledna se nad Kﬁivoklátem pﬁehnala vichﬁice a její ﬁádûní nezÛstalo bez následkÛ. Nejvût‰í zaznamenanou ‰kodou byla strÏená plechová stﬁecha na samoobsluze Jednoty na Amalínû.
Foto Milan Bednaﬁík

O ‰tûstí mohou hovoﬁit manÏelé Pochovi, Ïe
jim pﬁi vûtrn˘ch poryvech rozlomená borovice nepadla na dÛm. Foto Milan Bednaﬁík

Zaãátek ledna se nesl v duchu Tﬁíkrálového koledování. Na na‰em snímku jsou zachyceni koledníci z mateﬁské ‰koly, kteﬁí kaÏdoroãnû obcházejí kﬁivoklátské seniory, aby je potû‰ili sv˘mi písnûmi a ﬁíkadly.
Foto Milan Bednaﬁík

V sobotu 6. ledna se v kostele sv. Petra na Amalínû konal koncert dûtí mateﬁsk˘ch ‰kol, souboru Sedmikrásky, Silentia a Kﬁivoklátsk˘ch hudcÛ, po nûmÏ následovala Tﬁíkrálová sbírka
pro âeskou katolickou charitu. Bylo vybráno celkem 6 918 Kã.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Takto dopadl jeden z panelÛ ‰kolní nauãné
stezky k Paraplíãku. Vyvrácen˘ a poniãen˘.
Kdyby hloupost nadná‰ela …
Foto Pavel Friebert

V˘stavbu nového stánku na parkovi‰ti mají Kﬁivoklátské noviny pod neustálou kontrolou
a budeme vás o pokraãujících pracech aktuálnû informovat.
Foto Pavel Friebert

Firma Becker Kralovice vymûnila v prosinci v obci kontejnery na tﬁídûn˘ odpad. Ty nové mají vût‰í otvor na vhození odpadu. BohuÏel, jakéhokoliv. Nabízí se otázka, zda to byl ten nejlep‰í nápad?!
Foto Pavel Friebert

OSUDY K¤IVOKLÁTSKÉHO PIVOVARU – IX
Tehdej‰í vlastník objektu – Lesní závod Kﬁivoklát – v‰ak nechtûl areál k tomuto úãelu vydat. ProtoÏe jsme v‰ak
cítili neudrÏitelnost situace, a také vystûhování Správy CHKO z dosud uÏívan˘ch prostor se zaãalo jevit jako velmi reálné, poÏádali jsme studenty architektury, aby v kaÏdém pﬁípadû do
sv˘ch projektÛ restauraãní zaﬁízení zakomponovali. V˘sledek díla byl pozoruhodn˘ a scházelo opravdu jen velmi málo, aby byl realizován.
Z bednárny tedy mûla b˘t restaurace
se salónkem pro svatební hostiny a podobné pﬁíleÏitosti. V zimním období
mûl probíhat provoz pouze uvnitﬁ, v létû poãítal projekt také s vyuÏitím venkovního prostranství. Bylo to jiÏ v dobû, kdy byla zru‰ena restaurace U Václava IV., která se nacházela v pﬁízemí
hejtmanského paláce na prvním nádvoﬁí (v prostorách nûkdej‰ího pivo-

varu) a náv‰tûvníci hradu se nemûli
v podstatû kde obãerstvit.
V hlavní budovû projekt poãítal s v˘stavbou kanceláﬁí Správy CHKO
(v pﬁízemí) a v b˘valé lednici s pﬁedná‰kovou síní vãetnû moÏnosti filmové projekce. Aby mohl b˘t tento zámûr realizován, bylo nutné pﬁeru‰it
lednici v úrovni pﬁízemí podlahou. Absence oken umoÏÀovala dokonalé zatemnûní této prostory. Studenti to vymysleli tak, Ïe na stﬁe‰e by byly instalovány kopule, které by se pﬁi promítání zatáhly a pﬁitom by se tudy dalo vûtrat. TakÏe by tam mohly probíhat
osvûtové akce, aÈ uÏ ekologické, nebo
i dal‰í pﬁedná‰ky pro ‰ir‰í veﬁejnost.
Pro jejich úãastníky vyprojektovali
studenti ubytování v podkroví objektu. Nad kanceláﬁemi se poãítalo se zﬁízením podkrovních inspekãních pokojÛ se ãtyﬁiceti lÛÏky pro hosty Sprá-
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Sv˘m krásn˘m sólem Panny Marie potû‰ila
zaplnûn˘ kostel ãlenka souboru Sedmikrásky Maru‰ka Adensamová. Foto T. Bednaﬁík

Tomá‰ Bednaﬁík
vat kolem
programu
Sapard.
A tak jsem
si ﬁíkal, Ïe
by se realizace projektu dala
nûjak˘m
zpÛsobem
„navléknout“ na
otázku cestovního
ruchu. Mezitím se ale
program
Sapard zaãal soustﬁeìovat
na adaptaObjekt Státního pivovaru Kﬁivoklát v roce 1951, kdy ukonãil svoji ãinnost. ci pracovní
Foto archiv autora síly na pracovním trvy CHKO. Mûl se tam ubytovat cel˘ hu. Myslím, Ïe areál b˘val˘ch sklepÛ
zájezdov˘ autobus.
není na takov˘to program nejvhodRealizace na‰eho tehdej‰ího zámûru nûj‰í. Navíc se Správû CHKO Kﬁivoby v roce 1986 b˘vala stála zhruba klátsko podaﬁilo získat zdarma volnou
6,5 miliónu Kãs, coÏ nebyly v té dobû budovu na námûstí v nedalekém Zbeãzase tak zanedbatelné peníze. A Kraj- nû, kam se po nutné adaptaci ve v˘‰i
sk˘ národní v˘bor v Praze, pod kter˘ necelého pÛl miliónu korun na zaãáttehdy Správa Chránûné krajinné ob- ku 90. let z Kﬁivoklátu pﬁestûhovala
lasti Kﬁivoklátsko patﬁila, je odmítl a realizaci projektu pﬁestavby sklepÛ
uvolnit. To jsem se uÏ zaãal pohybo- pivovaru na hradû pustila ze zﬁetele.

Projekt Hotelu Fürstenberk
Kﬁivoklát
Mnohem konkrétnûj‰ích rozmûrÛ dosáhl druh˘ projekt, kter˘ zadal ke zpracování praÏské firmû ATTICA s. r. o.
investor KOREKA s. r. o. Rakovník
v lednu roku 1993. Ten získal souhlas
ke zpracování projektu od nového
vlastníka sklepÛ pivovaru LesÛ Kﬁivoklát a. s., kter˘ byl ochoten areál
v pﬁípadû realizace projektu odprodat.
Projekt, jenÏ se opût nedoãkal realizace, pﬁedpokládal na místû nûkdej‰ích
sklepÛ pivovaru postavit luxusní hotel. Kdo v‰echno se mûl na koneãné
realizaci podílet, není prÛhledné a studie tuto otázku neﬁe‰í. Je pravdûpodobné, Ïe kromû investorské spoleãnosti mûla na v˘stavbû participovat
dal‰í rakovnická firma HANS s. r. o.,
urãité aktivity naznaãují, Ïe spolupodílníkem mohla b˘t i Obec Kﬁivoklát,
vylouãena není ani úãast LesÛ Kﬁivoklát a. s., resp. její dceﬁinné spoleãnosti
1. kﬁivoklátské a. s. Vzhledem k tomu,
Ïe propoãet investiãních nákladÛ je
proveden v nûmeck˘ch markách, je
pravdûpodobné, Ïe „tich˘m“ spoleãníkem mohla b˘t také nûkterá nûmecká firma. Dochovaná dokumentace je
velmi sporadická a pﬁípadné spoluvlastnické vztahy neobsahuje.
(Pokraãování pﬁí‰tû)

