Roãník XIII.

ÚNOR 2007
Ve dnech 18. – 20. 1. 2007
zasáhla âeskou republiku vichﬁice o síle orkánu a zpÛsobila velké ‰kody na lesích. Jak
na tom bylo Kﬁivoklátsko se
doãtete na stranû 2.

SV. VALENT¯N
& SPOL.
MÛÏe se zdát, Ïe v‰echny dny jsou
stejné, jeden jako druh˘, aÈ v‰ední
ãi sváteãní. Není to ale pravda, sváteãní dny vnímáme jinak. Mají v sobû urãitá tajemství, ukrytá v legendách a historii. Na ·tûdr˘ den máme v podvûdomí pﬁíbûh z Betléma,
o Velikonocích pak jeho pokraãování, anebo si jen vzpomeneme, co
znamenal slunovrat a pﬁíchod jara
pro na‰e pﬁedky v dávné minulosti.
V únoru se tû‰íme na tradiãní kﬁivoklátsk˘ masopust, rej masek, královnu a „vyvedené“ ta‰kaﬁice. Víme, Ïe si uÏijeme naposled veselí
pﬁed, dnes uÏ spí‰e symbolickou,
postní dobou. Na‰tûstí je tu stále
dost tûch, kteﬁí to tak vnímají, umí
se tû‰it a umí pﬁiná‰et radost druh˘m, aÈ jsou to ma‰kary o masopustu, kﬁivoklátské sv. Lucie nebo Tﬁi
králové. Jak˘ je to kontrast proti
sv. Valent˘novi, Santa Clausovi
a dal‰ím, u kter˘ch nám tradice nûjak chybí a legendy musíme hledat
v knize. Radûji tam, neÏ v televizi, to
bychom se mohli také domnívat, Ïe
Santa Claus zaloÏil poboãku Cocacoly na severním pólu a vypravoval
odtamtud kamiony s nápoji chud˘m
dûtem. No, za v‰ední to povaÏovat
nelze, ale …
–raj–
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Florbal je sport pro v‰echny.
Dnes uÏ ani nevím, kdo vlastnû na Kﬁivoklát jako první pﬁivezl zprávu o tomto severském
sportu, kter˘ se na první pohled
podobá hokeji. Jak to bylo dál,
se doãtete na stranû 3.

MASOPUST, MASOPUST, TAK UÎ MNE TAM MÁMO PUSË!

V seriálu o zajímav˘ch
místech Kﬁivoklátska nav‰tívíme loveck˘ zámeãek
Dﬁevíã. O jeho historii ale
i souãasnosti se doãtete na
stranû 7.

P O Z VÁ N Í
Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LâR Kﬁivoklát zve
v‰echny na besedu „Myslivost
na Kﬁivoklátsku v historii a souãasnosti“, která se bude konat
dne 1. bﬁezna 2007 v 18.00 hodin v budovû IVS v Hradní ulici ã. 3.
Doufáme, Ïe zvolené téma
osloví nejen pﬁíznivce této záliby, protoÏe myslivost je v˘znamnou souãástí lesního hospodáﬁství a na Kﬁivoklátsku má
nemalou tradici. Veãerem provází Ing. Miroslav Pecha, jako
hosté jsou pozváni: Ing. Bohumil Siegel – kﬁivoklátsk˘ rodák, myslivec a malíﬁ, pan Miroslav Franãe – revírník Lesní
správy Kﬁivoklát a pan Josef
HÛla – b˘val˘ vedoucí polesí
Paﬁeziny, lesník a myslivec.

MUDR. ·IMEK
UÎ ORDINUJE

Scénkou lidoÏroutské hostiny inspirované legendární knihou Robinson Crusoe pobavila parta zamûstnancÛ LesÛ âR s. p. a jejich pﬁátel. Tak
Jako kaÏdoroãnû se své role zhostili na jedniãku a v‰em pﬁítomn˘m poﬁádnû polechtali bránice.
Foto Milan Bednaﬁík

Tak uÏ jsme se doãkali. UÏ je to
tady. Oblíbená akce, iniciovaná o.s.
Dûti Kﬁivoklátska, hojnû podporovaná obcemi na‰eho mikroregionu

S DOKTOREM PERTLEM V AUSTRÁLII

a je‰tû hojnûji nav‰tûvovaná obyvateli na‰ich vesnic i vesniãek a také
pﬁespolních v maskách i bez. ¤íkáme mu staroãesk˘ masopust, ale
tûch pÛvodních masek, které se
v tradiãních masopustních prÛvodech dávn˘ch ãasÛ objevovaly, je
v na‰em masopustu jiÏ pomálu.
KaÏdá mûla svou dÛleÏitou úlohu,
ale málokdo se v tom dnes je‰tû vyzná. Kobylu byste nena‰li, slamûn˘ho taky, laufra uÏ vÛbec, turky asi
taky ne, ale moÏná toho Ïida ãi cikána, a kdyÏ se zadaﬁí, tak kominíka. Tohle ale v pﬁípadû na‰eho masopustu vÛbec nevadí. Ná‰ masopust má svou královnu, která vede
v‰ecku chasu a má na povel cel˘ prÛ-

bûh veselice, kter˘ je ov‰em nad jiné poveden˘.
Díky této akci si uvûdomíme, Ïe
nejen televizní zábavou Ïije venkov
a Ïe obyvatelé kﬁivoklátska jsou rádi spolu a umûjí si ze sebe i z rÛzn˘ch Ïivotních trampot udûlat i legraci. KaÏd˘m rokem se sejdeme
v jiné vesnici, letos je to uÏ po osmé
a masopust se jiÏ podruhé uskuteãnil na Velké Bukové. Tradiãnû si zde
rÛzné zájmové skupiny obyvatel
pﬁipraví vlastní nastudování nûjakého pouãného pﬁíbûhu ãi historky
ze Ïivota ãi z literatury. Své umûní
pﬁedvedou dûti z M·, Sedmikrásky,
Kﬁivoklát‰tí hudci, hasiãi, zamûst(pokraãování na str. 2)

K¤IVOKLÁT (bed). Po mûsíci bez doktora uÏ zase mají pacienti b˘valého obvodu MUDr.
Charvátové svého lékaﬁe. Poãínaje 5. únorem 2007 zaãal ordinovat MUDr. Franti‰ek ·imek.
Jeho ordinaãní hodiny jsou:
Pondûlí 7.30 – 12.30
Kﬁivoklát
(b˘valá ordinace MUDr. Charvátové)

Úter˘ 7.30 – 12.30
Kﬁivoklát
(b˘valá ordinace MUDr. Charvátové)

Stﬁeda 8.30 – 11.30
Kﬁivoklát
(b˘valá ordinace MUDr. Charvátové)

13.00 – 15.00
Velká Buková
âtvrtek 8.30 – 11.30
Kﬁivoklát
(b˘valá ordinace MUDr. Charvátové)

13.00 – 15.00
Roztoky
(místnost v budovû Z·)

Pátek není ordinaãní den.

LESNICK¯ PLES NA K¤IVOKLÁTù

Rozlouãení s MUDr. Jiﬁím Pertlem a jeho putováním po Austrálii se odehrálo v duchu pﬁíslibu, Ïe se nejednalo o poslední besedu pana doktora v Kﬁivoklátû.
Foto Pavel Friebert

K¤IVOKLÁT (paf). V podveãer 1. února se konala v Informaãním stﬁedisku LesÛ âR na Amalínû
dal‰í beseda s cestovatelem MUDr.
Jiﬁím Pertlem. Jeho poutavé vyprávûní zavedlo tentokrát pozorné posluchaãe na australsk˘ kontinent
a do Tasmánie.
ZáÏitky pana doktora Pertla z ‰estit˘denního putování po Austrálii
a Tasmánii bavily posluchaãe ve

zcela zaplnûném sálu více jak dvû
hodiny. Barvité vyprávûní bylo doplnûno promítáním mnoha desítek
fotografií, videozáznamem, i nûkolika suven˘ry od protinoÏcÛ.
Kdo nûkdy jiÏ mûl moÏnost sly‰et MUDr. Jiﬁího Pertla vyprávût
o sv˘ch cestách, jistû potvrdí, Ïe své
záÏitky umí zprostﬁedkovat
(pokraãování na str. 3)

Moudrá slova
Dﬁíve neÏ se zítﬁek stane vãerej‰kem, lidé ãasto pﬁehlédnou ‰ance,
které jim nabízí dne‰ek.
(âínské pﬁísloví)

Dne 20. ledna leto‰ního roku jiÏ
podeváté zaznûly v sokolovnû na
Kﬁivoklátû slavnostní fanfáry, aby
zahájily Ples âeské lesnické spoleãnosti, poboãky Kﬁivoklát, kter˘
se koná za podpory LesÛ âR, Lesní správy Kﬁivoklát. Vût‰ina pracovníkÛ LS je ãlenem âLS, která
ples organizuje. Nepochybnû se jedná o v˘znamnou spoleãenskou událost, v zimní sezónû takﬁka jedinou
v obci. O vysoké úrovni svûdãí velk˘ zájem o vstupenky, kter˘ bohuÏel není v na‰ich silách uspokojit. Je
nám líto, Ïe se nemÛÏe zúãastnit
kaÏd˘, kdo má zájem, ale naplnit poptávku je nemoÏné z nûkolika dÛvodÛ. „Kapacita sálu je omezená, pﬁi
prodeji vstupenek dáváme pﬁednost
zamûstnancÛm podniku, sponzorÛm, organizacím a osobám, které
s námi úzce spolupracují. UvaÏovali jsme o zmûnû sálu, ale prostory
s dostaãující kapacitou jsou aÏ v Ra-

kovníku, a tam by chybûlo domácí
prostﬁedí“ ﬁíká paní Zdena Vávrová, jedna z hlavních organizátorÛ.
„Pﬁi leto‰ních pﬁípravách jsme zaÏili opravdu horké chvilky. KvÛli vichﬁici a následnému v˘padku elektrického proudu byly problémy s vytápûním, úklidem i pﬁípravou sálu.
Na tomto místû bych ráda podûkovala kastelánovi hradu panu Frenclovi za zapÛjãení fukaru, kter˘ vytápûní znatelnû ulehãil. Sokolovna
je pûkné místo, ale nedostateãnû vybavené, takÏe kaÏdoroãnû naváÏíme
potﬁebn˘ poãet Ïidlí a stolÛ, za jejichÏ zapÛjãení dûkujeme SOU Píska a OÚ Velká Buková,“ pokraãuje paní Vávrová.
B˘vá pﬁíjemn˘m pravidlem, Ïe
ples zahajují trubaãi, neboÈ troubení je nedílnou souãástí mysliveck˘ch tradic. Letos poprvé zahájili
trubaãi z Lesní správy Kﬁivoklát pod
(pokraãování na str. 2)

Zdravotní sestrou zÛstává paní Ludmila Fuksová. Telefon do kﬁivoklátské ordinace je 313 558 687.

Spokojen˘m taneãníkem na lesnickém plese
byl i restauratér Vladimír Brát.
Foto Pavel Friebert

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE

STRANA 2

Anketa KN
„Zdomácnûl Vám svátek sv. Valent˘na? Slavíte ho a pokud ano,
jak? Pokud neslavíte, proã?“

L E S N I C K ¯ P L E S N A K ¤ I V O K L ÁT ù
(dokonãení ze str.1)
vedením Ing. ZdeÀka BechyÀského.
Cel˘ soubor se dal dohromady pﬁed
rokem, jsou to zamûstnanci správy
a jejich pﬁátelé. Bylo to jejich první
vystoupení v plném obsazení pﬁed

âLS Ing. Miroslav Pecha. Tu správnou atmosféru navodilo vystoupení taneãního páru Václava Melãe
z Rakovníka a sleãny Kateﬁiny Pelcové, kteﬁí v rámci pﬁedtanãení pﬁedvedli ukázky latinskoamerick˘ch

PETR (PÍTRS) MARE·
45 let, podnikatel
Valent˘na
neslavím,
nezdomácnûl mi. Nemám rád radování se a
slavení na
povel. Jsem
zamilovan˘
poﬁád, a asi
budu aÏ do smrti.
Slavím a raduji se kaÏd˘ den. Je
to moc fajn, protoÏe Ïivot je ten nejbájeãnûj‰í dar, co máme. Teãka.
ING. JAN RAJSK¯
46 let, podnikatel
Nezdomácnûl. Podobnû jako jiné
importované svátky a
svatí, kteﬁí u
nás nemají
tradici
a
jsou spí‰e
komerãní
záleÏitostí. Je ale pravda, Ïe k Valent˘novi neexistuje Ïádn˘ tradiãní
ãesk˘ ekvivalent, a tak dost moÏná
nakonec plíÏivou metodou zdomácní. MoÏná jsem moc konzervativní,
a zatímco si myslím, Ïe dûlám Ïenû
radost po cel˘ rok, ona na Valent˘na nûkde v koutku pﬁem˘‰lí, zda jí
je‰tû miluji.
BOHUSLAVA SLAPNIâKOVÁ
70 let, v dÛchodu
Rozhodnû
mi nevadí.
Moji synové mi vÏdy
pﬁinesou
nûjakou
drobnost,
abych pr˘
vûdûla, Ïe
mû mají rádi. Asi v zastoupení za tátu.
Já jsem zatím „valentinku“ nikomu neposlala, ale kdo ví?
JAKUB TOU·
19 let, student
Donedávna
jsem tento
svátek neslavil, jelikoÏ jsem
nemûl sebemen‰í dÛvod. Ov‰em
teì se situace zmûnila
k lep‰ímu. Jsem ale také názoru, Ïe
svátek sv. Valent˘na je tak tro‰ku
svátkem obchodníkÛ. K tomu, abychom druhému vyjádﬁili, své pocity, pﬁece bohatû postaãí kvûtina darovaná z lásky.
IVANA VARJU
39 let, studentka FFUK, toho ãasu
plnû vytíÏená matka tﬁí dcer
Na‰e angliãtináﬁka
byla fajn,
v rámci v˘uky anglick˘ch reálií u
nás tento
„imperialistick˘“
svátek zavedla asi v ‰esté tﬁídû. Jako dítû jsem
se na nûj tû‰ila. Teì z nûj mám ponûkud rozporuplné pocity. VzrÛstající obchodní hysterie mû dûsí a odpuzuje. Na druhou stranu je vÏdy
hezké nûkomu ﬁíci, Ïe ho máte rádi.
Ale 1. máj je 1. máj…
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Ples jako kaÏdoroãnû zahájilo lovecké halali.

tak poãetn˘m obecenstvem. Bûhem
veãera pak následovalo je‰tû nûkolik vstupÛ. V‰echny hosty pﬁivítali
revírník Pavel ·ebek a za poboãku

Foto Markéta Polívková

tancÛ. A zábava mohla zaãít...
K tanci a poslechu hrála hudební skupina Melodie z Rakovníka,
o obãerstvení se postarala firma pa-

na Nûmeãka. Ve 22.00 hodin zaãal
prodej lístkÛ do tomboly, která je
velmi atraktivní a bohatá, hlavnû díky vûcn˘m cenám, které poskytlo
ﬁeditelství podniku, a dal‰ím sponzorsk˘m darÛm. Prodej je záleÏitost
nûkolikaminutová, neboÈ lístky jsou
okamÏitû rozebrány a bohuÏel se ani
na v‰echny nedostane. Zábava plynula v plném proudu, parket stále
obsazen˘ do posledního místeãka,
zkrátka atmosféra jak má b˘t.
Doufáme, Ïe i díky podobn˘m
spoleãensk˘m událostem jako je
ples, se na‰e firma dostává do ‰irokého podvûdomí veﬁejnosti. Je to
hlavnû díky organizaãnímu zvládnutí akce a její úrovni, která se vymyká charakteru vesnick˘ch plesÛ.
Z tûch uÏ se bohuÏel vytrácí jistá
noblesa, která nepochybnû ke správnému bálu patﬁí. Velk˘ podíl na
úspûchu nesou samozﬁejmû ceny
v tombole, ale i v˘zdoba sálu a úãast
na‰ich pracovníkÛ ve slavnostních
uniformách.Vûﬁíme, Ïe i tímto zpÛsobem se dá dÛstojnû reprezentovat
a uji‰Èujeme v‰echny, Ïe uÏ teì máme plnou hlavu my‰lenek a nápadÛ
s pﬁípravou toho dal‰ího plesu, kter˘ bude jubilejní, desát˘. Uji‰Èujeme v‰echny, Ïe se budeme snaÏit,
aby byl mimoﬁádn˘.
–tf–

VùTRNÁ KALAMITA V K¤IVOKLÁTSK¯CH LESÍCH
Ve dnech 18. –
cováním kalamitního
20.1.2007 zasádﬁeva. Z dÛvodu
hla âeskou remoÏného pﬁemnoÏepubliku vichﬁice
ní kÛrovce a následo síle orkánu
ného ohroÏení okola zpÛsobila velké
ních porostÛ je nutno
‰kody na lesích.
zpracovat jehliãnaté
Nejinak tomu byzlomy a v˘vraty nejlo i na území Lespozdûji do konce
ní správy Kﬁivoãervna. Lesní správa
klát, které obhospﬁedpokládá, Ïe tento
podaﬁuje státní
úkol se podaﬁí splnit
podnik Lesy âesjiÏ dﬁíve.
ké republiky. Dle
V na‰í oblasti nebyl
zji‰tûní jednotlivyhlá‰en v˘jimeãn˘
v˘ch revírníkÛ se
stav v lesích, pﬁesto
mnoÏství po‰koz dÛvodu bezpeãnoszeného
dﬁeva
ti náv‰tûvníkÛ lesa
(zlomy a v˘vrabude vstup do lokalit,
ty) pohybuje kokde se bude kalamita
lem 13 tisíc met- Orkán Kirill odnesly na Kﬁivoklátsku hlavnû jehliãnaté dﬁeviny, pﬁedev‰ím smrk.
právû zpracovávat,
Foto archiv omezen. Tato místa
rÛ krychlov˘ch
dﬁeva. Jedná se hlavnû o jehliãnaté vat, Ïe jde o pﬁijatelné mnoÏství, coÏ budou na pﬁístupov˘ch cestách
dﬁeviny, a to pﬁedev‰ím smrk. Men- mÛÏeme pﬁiãíst men‰ímu podílu oznaãena znaãkou „Zákaz vstupu“.
‰í mnoÏství dﬁeva je po‰kozeno smrku a vût‰í odolnosti kﬁivoklátDoufám, Ïe si pﬁíroda pro leto‰ní
i u listnáãÛ, které jsou proti vûtru sk˘ch lesÛ proti vûtru. Pro srovnání, rok jiÏ vybrala svou daÀ v podobû
podstatnû odolnûj‰í. Pro pﬁedstavu, na vût‰inû lesních správ v âeské re- vûtrné kalamity a po zbytek roku nás
roãní tûÏba dﬁeva na Lesní správû publice tvoﬁí objem kalamitního dﬁe- lesníky ani ostatní obãany Ïádné neKﬁivoklát ãiní 54 tisíc metrÛ krych- va celou roãní tûÏbu a nûkde i více. pﬁíznivé události neãekají.
Bezprostﬁednû po vichﬁici byly
lov˘ch dﬁeva, to znamená, Ïe kalamitou po‰kozené dﬁevo tvoﬁí asi uvolnûny hlavní cesty v lesích
Ing. Jan Povoln˘
ãtvrtinu roãní tûÏby. Lze konstato- a v mûsíci únoru se zaãne se zpraLesní správa Kﬁivoklát

ZÁPIS DO Z· K¤IVOKLÁT
K zápisu se dne 19. 1. 2007 dostavilo 15 dûtí v doprovodu sv˘ch
rodiãÛ. O t˘den pozdûji se jako ‰estnáctá pﬁihlásila je‰tû jedna holãiãka
z Velké Bukové. Dva zákonní zástupci zatím pﬁedbûÏnû uvaÏují o odkladu povinné ‰kolní docházky.
V‰echny dûti napﬁ. poznávaly
barvy, zkusily odpoãítat rÛzn˘ poãet koleãek, pohrály si se skládaãkou, která se nûkter˘m velmi zalíbila a podle níÏ poznávaly zvíﬁátka,
rostliny a povyprávûly o tom, co vidí na obrázcích. Rodiãe zatím vyplÀovali nutné údaje pro zápis dûtí.
Za odmûnu si dûti odnesly ta‰ku sladkostí a dal‰í hraãky, které pro nû vyrobili jejich star‰í budoucí spoluÏáci.
V‰ichni se jiÏ tû‰íme na setkání
v záﬁí, kdy usednou jako prvÀáãci
do opravdov˘ch lavic, které si pﬁi
zápisu pouze vyzkou‰eli.
–mk–

Budoucím prvÀáãkem je i Aniãka Vokounová z Kﬁivoklátu.
Foto Milan Bednaﬁík

TO JSOU MI VùCI
Máme únor, zima aÏ na pár dnÛ
stále nikde, co si my - kotlíkáﬁi mÛÏeme pﬁát více? Nemusí se
moc topit, nemusí se moc prohrnovat, vyjma krátké snûhové kalamity se dá i slu‰nû jezdit, a po
loÀské zimû je to docela vítaná
zmûna. Nová vláda ve státû, nov˘ starosta v obci, a ejhle, jak se
to najednou posunulo! Nebo Ïe
by to nebyla jejich zásluha?
Minimálnû u nás v Kﬁivoklátû
to ale bude oproti minul˘m rokÛm fungovat lépe. Nefungovalo to proto, Ïe jsem dûlal tajemníka osm let jen na 0,2 úvazku,
Ïádnou tajemnickou práci jsem
tedy vlastnû nedûlal a dﬁela za mû
exstarostka, která to logicky nemohla v‰echno stihnout. No je‰tû Ïe to koneãnû vím! Zanedlouho bude nová tajemnice na úﬁadû na cel˘ úvazek, tak jí alespoÀ
pﬁeji, aby se jí rychle podaﬁilo
napravit v‰echen ten bordel, co
po mnû na úﬁadû a v obci zÛstal.
I manÏelka mi obãas ﬁíká, Ïe jsem
lenoch, asi je to pravda!
Je‰tû Ïe po mnû „jen“ nûco nefunguje. To pan ministr âunek
má vût‰í problém. KﬁesÈan a pr˘
bere úplatky. Premiér Topolánek
má se svou vládou dÛvûru pár
dnÛ a uÏ aby místo Modré ‰ance
ﬁe‰il nûjakého pÛl mega. Navíc
na „losera“ Jiﬁího Paroubka nezbyla Ïádná trafika (to musí b˘t
v Lidovém domû asi prima atmosféra, kdyÏ je tam teì poﬁád)
a je to pr˘ státníka jeho v˘znamu nedÛstojné. Tak mû napadá,
a Jiﬁí Paroubek tedy volby prohrál nebo vyhrál?
Souhlasíte s tím, aby u nás US
army postavila radar? Já ano a víte proã? ProtoÏe tomu stejnû nerozumím a také proto, Ïe prezident Putin a jeho generálové nám
za to hrozí raketami. Myslel
jsem, Ïe jsme s Ruskem zase docela kamarádi, ale kdyÏ nám hrozí…
Závûrem bych se potﬁeboval
na nûco zeptat. VÏdy mû uãili,
kdyÏ zvednu telefon, pozdravit
a pﬁedstavit se. Párkrát jsem teì
volal na kﬁivoklátsk˘ úﬁad a po
chvíli vyzvánûní se ozvalo:
„Mûstys Kﬁivoklát a … ticho“.
Pﬁedpokládám, Ïe „ticho“ není
jméno. A tak mi vrtá hlavou, jestli Mûstys je jméno a Kﬁivoklát
pﬁíjmení, nebo je to naopak?
V kalendáﬁi to nemohu najít, tak
abych nezapomnûl nûkomu popﬁát k svátku. Nevíte nûkdo?
Pavel Friebert

MÍSTNÍ AKâNÍ SKUPINA RAKOVNICKO V K¤IVOKLÁTù

ManaÏer Místní akãní skupiny Rakovnicko Radek Dvoﬁák pﬁi svém v˘kladu, o co se vlastnû
jedná.
Foto TáÀa Friebertová

Ve stﬁedu 7. února probûhlo v IS
LâR na Kﬁivoklátû setkání zástupcÛ
úﬁadu mûstysu Kﬁivoklát s podnikateli, zástupci neziskov˘ch organizací, zájmov˘ch sdruÏení a spolkÛ z na‰í obce.
Jednání vedl manaÏer Místní akãní skupiny Rakovnicko pan Radek
Dvoﬁák.
Pro vysvûtlení: Místní akãní skupina Rakovnicko je obãanské sdruÏení, jejímÏ cílem je napomáhat aktivitám a koordinovat spolupráci za
úãelem rozvoje rakovnického regionu. Prvoﬁad˘m úkolem MAS Ra-

kovnicko je nyní vytvoﬁení strategie
do Programu rozvoje venkova, jejímÏ
cílem je získat finanãní podporu na
realizaci nejrÛznûj‰ích projektÛ. Zámûrem na‰eho kﬁivoklátského jednání bylo vyvolání diskuse, která odhalí zásadní problémy a zjistí potﬁeby
obce, aby se dosáhlo lep‰ích podmínek pro celkov˘ Ïivot mûstyse Kﬁivoklát.
Je potû‰ující, Ïe se dostavili zástupci podnikatelsk˘ch subjektÛ –
Hotelu S˘kora, penzionu U Jelena,
Husqvarny, dále zástupci neziskov˘ch organizací – o. s. Dûti Kﬁivo-

klátska, IVS Budy o.p.s., klub Îelviãka, Sokol Kﬁivoklát, hrad Kﬁivoklát, Základní a mateﬁská ‰kola v Kﬁivoklátû a dal‰í.
Pan Dvoﬁák seznámil v‰echny pﬁítomné s koncepcí získávání finanãních prostﬁedkÛ z fondÛ Evropské
unie, zdÛraznil nutnost vytvoﬁení jednotné strategie, pﬁedev‰ím vãasnû zareagovat a v‰echny námûty a pﬁipomínky podchytit pro zpracování projektÛ. Znovu se tak pﬁipomnûla stará
bolavá místa Kﬁivoklátu – neprÛjezdnost Hradní ulice v období turistické sezóny, nedostatek parkovacích
míst, projíÏdûní kamionÛ, nulové
moÏnosti pro volnoãasové aktivity
na‰ich dûtí. Zmínûny byly i Budy, jako inverzní údolí s prázdn˘mi chátrajícími objekty a nebezpeãnou pﬁístupovou cestou k základní ‰kole.
Do‰lo i na situaci v místní sokolovnû
anedostatek finanãních prostﬁedkÛ na
její provoz a údrÏbu. Pﬁipomínky byly k územnímu plánu obce, kter˘ by
mûl b˘t se v‰emi projekty úzce provázán. Na závûr se v‰ichni pﬁítomní
shodli na tom, Ïe musíme zaãít ﬁe‰ením dílãích záleÏitostí, neãekat na
úspûch megalomansk˘ch vizí. Zapojit se do veﬁejného Ïivota, neb˘t lhostejní k tomu, co nás trápí, mít rád
svou obec.
TáÀa Friebertová
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ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA

ANEB O âEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO OBCE 12. ÚNORA 2007
• Stavba kiosku díky poãasí zdárnû pokraãuje. Vzhledem k nutnému
provedení statického zaji‰tûní se bohuÏel i prodraÏuje. Odhadovaná suma za dokonãenou stavbu nyní ãiní
cca 4 200 000 Kã. Pan Alois Vokurka z Berouna pﬁedloÏil zastupitelstvu svÛj návrh na budoucí pro-

ného na pﬁipravovan˘ Reprezentaãní ples LesÛ âR.
• Zastupitelstvo bere na vûdomí
informaci o vybudování koÀské
stezky, která by mûla vést po hlavní komunikaci smûrem od Mûsteãka, kolem hradu, Lánskou ulicí smû-

• Zastupitelstvo schválilo pﬁíspûvek na poﬁízení automobilu pro na‰eho nového obvodního lékaﬁe ve v˘‰i 10 000 Kã. Stejnou ãástkou pﬁispûjí i obce Velká Buková, Roztoky,
Branov a Nezabudice. MUDr. ·imek
bude vozidlo vyuÏívat k náv‰tûvám
pacientÛ.
• Na základû v˘sledkÛ v˘bûrového ﬁízení ze dne 26. 1. 2007 byla na
místo tajemnice mûstysu Kﬁivoklát
vybrána Eli‰ka Tﬁísková. Její jmenování do funkce bude provedeno
po dohodû s ﬁeditelem krajského
úﬁadu.
• V nejbliÏ‰í dobû bude vypsáno
v˘bûrové ﬁízení na pozici referenta
stavebního úﬁadu v Kﬁivoklátû. Provoz stavebního úﬁadu je nepﬁeru‰en
a své záleÏitosti si mÛÏete pﬁijít vyﬁídit v obvykl˘ch úﬁedních hodinách
PO a ST 7.00 – 17.00hod.

O prvním únorovém víkendu se na stavbû prodejního stánku a veﬁejn˘ch WC na parkovi‰ti
nad hradem montovala vazba. Díky pﬁíznivé zimû stavba rychle pokraãuje.
Foto – paf–

voz tohoto zaﬁízení. Dal‰í jednání
v této vûci se odkládá na dal‰í zasedání zastupitelstva.
• Îádosti I. BaÀasové o v˘stavbu
pﬁístﬁe‰ku pro automobil u budovy
úﬁadu mûstysu bude vyhovûno po
projednání se stavebním úﬁadem.
Jedná se o dﬁevûnou, uzamykatelnou
stavbu vedle stávajících garáÏí, která bude financována Ïadatelkou. Podobnû bude pﬁistupováno i k Ïádosti paní Zboﬁilové o vybudování odpadní jímky na obecním parkovi‰ti
naproti b˘valé prodejnû Husqvarna.
• Zastupitelstvo mûstysu odsouhlasilo odpu‰tûní poplatku ze vstup-

rem na Píska. Vzhledem k dopravní situaci bude navrÏeno Svazku
mûst a obcí Rakovnicka, aby byla
stezka vedena kolem areálu U Koleãka a lesní cestou s vyhlídkou na
hrad mimo ná‰ mûstys.
• Mûstys Kﬁivoklát má v souãasné dobû zaÏádáno o dotace na zaplacení úrokÛ z úvûru na vybudování kiosku na parkovi‰ti v ãástce cca
63 000 Kã a dotace na v˘stavbu vsypové louãky ve v˘‰i 121 000 Kã.
Tato louãka by mûla vzniknout
v zadní ãásti areálu zdej‰ího hﬁbitova, jehoÏ kapacita by se tímto zv˘‰ila o 145 vsypov˘ch míst.

• Námûty obãanÛ, které vyplynuly z diskuse na posledním veﬁejném
zasedání zastupitelstva, budou pﬁedmûtem dal‰ího jednání. Jedná se pﬁedev‰ím o ﬁe‰ení dopravní situace bûhem velk˘ch kulturních akcí konan˘ch na hradû. Dále o úpravu rozblácen˘ch krajnic, odstranûní odpadu za hﬁbitovní zdí, proﬁezání vûtví
kolem sloupÛ veﬁejného osvûtlení,
opravy veﬁejného rozhlasu, uklizení
parku v okolí kostela a vypracování
projektu k budoucímu oddychovému parku pod Jednotou.
• Návrh rozpoãtu mûstysu Kﬁivoklát bude projednáván na pﬁí‰tím veﬁejném zasedání zastupitelstva, které bylo stanoveno na 5. bﬁezna 2007.
Jednání probûhne v budovû úﬁadu
od 17.00 hod. V‰ichni obãané jsou
tímto srdeãnû zváni.
–pt–

FLORBAL – SPORT PRO V·ECHNY
Na zaãátku jsme byli parta klukÛ,
kteﬁí nechtûli trávit svÛj voln˘ ãas
jen u televize nebo poãítaãe. Vysedávat pravidelnû v hospodû nás také moc nelákalo a hledali jsme trochu zábavy a napûtí se ‰petkou pohybu, zkrátka nûjaké sportovní vyÏití. V na‰ich podmínkách pﬁicházel
v úvahu samozﬁejmû fotbal, kter˘
jsme pravidelnû hrávali v areálu
U Koleãka a v zimû hokej na amalínském rybníku. No a kdyÏ nastala
situace, kdy na fotbal bylo pﬁíli‰
chladno a na hokej moc teplo, stáli
jsme pﬁed otázkou co dál. Pronajali
si sportovní halu v Roztokách, zkou‰eli hrát basketbal a volejbal, ale to
pravé potû‰ení nám pﬁinesl aÏ florbal. Dnes uÏ ani nevím, kdo vlastnû
na Kﬁivoklát jako první pﬁivezl zprávu o tomto severském sportu, kter˘
se na první pohled podobá hokeji.
Samotná hra pochází ze ·védska a je
velmi populární po celé Evropû.
Hraje se bezkontaktnû na hﬁi‰ti
o rozmûrech 40 x 20 m. S v˘jimkou

S DOKTOREM
PERTLEM V AUSTRÁLII
(dokonãení ze str. 1)
posluchaãÛm opravdu mistrnû
a ani po dvou hodinách se nikomu
z pﬁítomn˘ch domÛ pﬁíli‰ nechtûlo.
Vyprávûní zaãalo jiÏ na leti‰ti v Praze, MUDr. Jiﬁí Pertl barvitû popsal
mnoho australsk˘ch konãin, Ïivot u
protinoÏcÛ, do‰lo i na záÏitky s klokany, tûÏbu opálÛ a také oblíbené téma pana doktora, kter˘m je r˘Ïování zlata. Pár zlatinek si kaÏd˘ i mohl prohlédnout. Z mnoha desítek fotografií si kaÏd˘ mohl udûlat pﬁedstavu, jak to v Austrálii a Tasmánii
„asi“ vypadá a dluÏno dodat, Ïe nûkteré fotografie poﬁízené panem
doktorem byly vynikající a tﬁeba
krajiny z Tasmánie doslova excelentní.
Beseda byla v˘bornû pﬁipravena
Informaãním stﬁediskem LâR v ãele s TáÀou Friebertovou a lze si jen
pﬁát, aby se brzy konala dal‰í podobná beseda.

brankáﬁÛ není potﬁeba Ïádná speciální v˘stroj a plnû postaãí boty do
haly, florbalová hÛl a dûrovan˘ míãek. Jedná se o sport pro v‰echny
vûkové kategorie bez rozdílu po-

Obránce Vojta Novák v akci.

Foto –pt–

hlaví. Finanãnû vyjde daleko levnûji neÏ hokej a dal‰í podobné sporty
a navíc se jedná témûﬁ v˘hradnû
o „amatérsk˘“ sport, kter˘ peníze
zatím nezkazily. Jedin˘mi a dosud
neporaÏen˘mi mistry svûta jsou
·védové, za nimi jen o krÛãek zaostávají Finové a ·v˘caﬁi, o dal‰í krok
zpût jsou âe‰i. Krátké plastové hole a dûrovan˘ míãek nám v‰em brzy uãarovaly a na basket a fotbal si
uÏ nikdo ani nevzpomnûl. O pravidlech jsme vûdûli opravdu jen málo, a tak se na‰e hra opravdu podobala spí‰e hokeji, ke kterému máme
jako v‰ichni âe‰i blízko. AÏ po pÛl
roce jsme se na praÏském turnaji
Czech open dozvûdûli v‰e podstatné o pravidlech a hlavnû vidûli hrát
opravdové mistry, jako jsou Jussila, Jihde nebo Cepek. Dnes mi uÏ
nepﬁijde ani moÏné, Ïe jsem mohl
chytat v brance bez pﬁilby a kluci pﬁi
pohledu na na‰e první hokejky dostávají záchvaty smíchu. Trénovalo
se pravidelnû, dvakrát t˘dnû po dvou
hodinách. O rok pozdûji jsme pod
hlaviãkou TJ Roztoky zaloÏili florbalov˘ oddíl a vyz˘vali jednoho
soupeﬁe za druh˘m k pﬁátelsk˘m utkáním. Po dobu jednoho a pÛl roku
parta klukÛ z Roztok a Kﬁivoklátu
nepoznala hoﬁkost poráÏky. Ná-

slednû se ãtyﬁi z nás prosadili do kádru t˘mu FBC Lynx a s úspûchem
odehráli první sezónu v ‰esté lize.
Dal‰í rok se ná‰ roztock˘ t˘m zaregistroval do praÏského pﬁeboru, kter˘ s velk˘m pﬁehledem vyhrál a postoupil do praÏské soutûÏe muÏÛ.
I tentokrát se postoupilo z prvního
místa do praÏské tﬁídy muÏÛ, kde
hrajeme i dnes. Za první dva roky
jsme prohráli pouze jeden zápas a jeden zremizovali. Pátá nejvy‰‰í soutûÏ uÏ má svoje kvality a na‰e druÏstvo upadá pomalu do prÛmûru.
Soupeﬁi jsou stále lep‰í a vítûzství
stojí daleko více úsilí. âtyﬁem z nás
se v roce 2005 splnil sen, kdyÏ jsme
si zahráli na nejvût‰ím florbalovém
turnaji svûta, praÏském Czech openu. Toho roku jeden z na‰ich nejlep‰ích hráãÛ pﬁestoupil do t˘mu
první nûmecké ligy FBC Adelsberg
Chemnitz a v rakovnické sportovní
hale se poprvé konal turnaj RakoOpen, kde jsme s na‰ím t˘mem obsadili pûkné druhé místo. V roce
2006 se nám podaﬁilo tento úspûch
zopakovat a do let pﬁí‰tích nám tedy zb˘vá motivace v podobû místa
prvního. Dnes pracujeme i s florbalov˘m potûrem na kﬁivoklátské ‰kole, kde mají Ïáci ‰estého aÏ devátého roãníku moÏnost se seznámit
s touto nádhernou hrou. Ke konci
kalendáﬁního roku se chlapci i dûvãata pravidelnû zúãastÀují okresního kola ve ‰kolním florbale, kde stále ãekají na v˘raznûj‰í úspûch. Kluci od ãtrnácti let mají moÏnost nav‰tûvovat pravidelné stﬁedeãní tréninky v Roztokách, které poﬁádáme
vÏdy od 19.00 do 21.00. Tady se setkávají s hráãi rÛzného vûku a v˘konnosti a hrají pﬁátelská utkání s t˘my podobného typu. Poznávají florbalov˘ freestyle, coÏ je opravdové
Ïonglérské umûní s hokejkou a míãkem. Procviãí si cizí jazyky, neboÈ
do Roztok pﬁijíÏdí i florbalisté ze zahraniãí, pﬁedev‰ím z Finska. Florbal
si u nás vyzkou‰elo uÏ více neÏ dvû
stovky klukÛ. Nûkteﬁí to prostû jen
zkusili, jiní hráli rok, dva a my ostatní hrajeme dodnes.
Petr Tﬁíska

KN 2/2007
Dne 10. 3. 2007 od 19 hodin probûhne v Hotelu S˘kora v˘roãní schÛze obãanského sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska.
Simona Matûjková

VYNÁ·ENÍ SMRTKY
Nesem, nesem smrtku, k zelen˘mu ãtvrtku,
aÏ tu smrtku odnesem, nov˘ léto pﬁinesem.
Na vûdomost se dává, Ïe s tímto
pokﬁikem bude v nedûli 25. bﬁezna
ve 14.00 hodin u hasiãárny na Kﬁivoklátû zahájena lidová jarní slavnost Vyná‰ení smrtky.
Na tomto prvním stanovi‰ti si budete moci poslechnout Kﬁivoklátské
hudce, pûveck˘ sbor Sedmikrásky
a sbor dûtí z mateﬁsk˘ch ‰kol. Jako
vÏdy se mÛÏete tû‰it na ﬁíkadla, písnû a taneãky vztahující se k jaru. PrÛvod pÛjde dále Hradní ulicí na hrad,
kde bude dal‰í stanovi‰tû, a pak k Hotelu S˘kora. Doufáme, Ïe bude natolik pûkné poãasí, abychom mohli
dojít aÏ ke Koleãku, tam smrtky hodit do potoka a ukonãit slavnost táborákem a opékáním buﬁtÛ.
Trasa se letos zkracovat nebude,
protoÏe kaÏd˘ si stûÏuje, Ïe letos nûjak pﬁibral, tak aÈ to shodíme. Kdo
bude s námi zpívat, vydá energie
dvojnásob, takÏe si bude moci dovolit v kiosku U Koleãka i dobré pivo.
KaÏd˘m rokem mû velmi tû‰í ne-

jen vstﬁícnost rodiãÛ, kteﬁí shánûjí
dûtem stylové úbory a uãí se s nimi
ﬁíkadla, ale také kamarádÛ, kteﬁí nabídnou pomocnou ruku. TéÏ velké
podûkování patﬁí hradním a S˘korÛm a provozovatelÛm „Koleãka“,
kteﬁí nás vÏdy na tûchto tﬁech stanovi‰tích s radostí oãekávají a pohostí dûti i dospûlé a pﬁipraví, co je
potﬁeba. Jen se omlouvám Rakovnickému potoku, Ïe ho tak trochu
zneãi‰Èujeme né jednou, ale hned
nûkolika „Smrtkami“.VÏdy neseme
hlavní a velkou Smrtku – symbol zimy, dal‰í vyrábí M· Kﬁivoklát, nûkteré dûti si nosí své vlastní a také
s námi chodí pravidelnû kaÏd˘ rok
rakovniãtí turisté a ti mají také svojí. KaÏd˘ se prostû na to jaro tû‰í.
My muzikanti a zpûváãci se zase tû‰íme na Vás.
Pojìte s námi, pojìte ven, dej
Vám Pán BÛh dobrej den.
Dagmar Pavlíãková

PODùKOVÁNÍ
Chtûla bych podûkovat za pomoc, kterou nám p. Petr Mare‰, Ivo Kaminsk˘, Petr Sechter a Franti‰ek Pelesn˘ poskytli dne 12. 2. 2007 pﬁi
ﬁe‰ení problému s odpadní jímkou. Pﬁestala fungovat ãerpadla, která Ïenou odpad pod ﬁekou do ãistiãky. Nebylo jasné, zda se rozbila ãerpadla, nebo je závada nûkde jinde. OÚ Zbeãno nám urychlenû poslal svÛj
fekální vÛz, kter˘ jako jedin˘ ‰iroko daleko má dostateãnû dlouhé hadice. Následnû pak p. Kaminsk˘ a Mare‰ strávili mnoho ãasu v samotné „voÀavé“ jímce, aby zjistili funkãnost ãerpadel. Na ﬁadu pﬁi‰el i hasiãsk˘ vÛz. Pomocí proudu vody byl cel˘ prostor jímky vyãi‰tûn. Na‰tûstí ãerpadla fungovala, ale pouze uvízla ve vrstvû bahna, které se bûhem let usadilo na dnû jímky. Bylo nutné také odstranit i mechanické
neãistoty v podobû tuÏek, propisek, ãástí igelitÛ, plastov˘ch uzávûrÛ.
Je‰tû jednou mnohokrát dûkuji za vyﬁe‰ení nevábného a nevoÀavého
problému.
Marcela Kasíková

NOV¯ STAVEBNÍ ZÁKON – PRAKTICKÉ RADY âÍSLO 2
Nov˘ stavební zákon velmi rozli‰uje, zda obec má ãi nemá územní plán.
Tam kde územní plán není, lze mimo
tzv. zastavûná území (jedná se o dﬁívûj‰í intravilán) umisÈovat stavby pouze
pro zemûdûlství, lesnictví, vodní hospodáﬁství, tûÏbu nerostÛ, pro ochranu
pﬁírody a krajiny, pro veﬁejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro sniÏování nebezpeãí ekologick˘ch a pﬁírodních katastrof a odstraÀování jejich
dÛsledkÛ, a dále taková technická opatﬁení a stavby, které zlep‰í podmínky jeho vyuÏití pro úãely rekreace a cestovního ruchu (napﬁ. cyklistické stezky, hygienická zaﬁízení, ekologická a informaãní centra). Co to znamená?
V Kﬁivoklátû napﬁíklad to, Ïe do doby dokonãení územního plánu nebo stanovení zastavûného území jin˘m zpÛsobem nelze povolit Ïádnou stavbu rodinného domu na parcelách za bytovkami, smûrem na âastonice. Stejnû dopadl Újezd nad Zbeãnem a Pûnãina na
S˘koﬁici. Naopak se nic moc nemûní pro
Roztoky, kde územní plán je.
Nastala tak absurdní situace, Ïe kdo
v tûchto lokalitách pﬁi‰el pro stavební
povolení na rodinn˘ dÛm do konce loÀského roku, nemá se zastavûn˘m územím problém. Kdo pﬁi‰el 2. ledna, problém má.
Na Kﬁivoklátsku je i mnoho chat, pro
jejich pﬁístavby apod. platí stejná omezení. A mÛÏe se to t˘kat i kolen, garáÏí

Tradiãní vesnick˘ plaÀkov˘ plot. ProtoÏe
hraniãí s veﬁejnou komunikací, v pﬁípadû jeho nového budování stavebník na nûj potﬁebuje územní rozhodnutí i stavební povolení.
Není nov˘ stavební zákon trochu zmetek?
Foto Pavel Friebert

a jin˘ch doplÀkov˘ch staveb u domÛ na
okraji obcí.
TakÏe dne‰ní rada – pokud zam˘‰líte nûco stavût a místo stavby není uprostﬁed obce, zajdûte se nejdﬁíve na stavební úﬁad zeptat, zda je vÛbec moÏné
va‰i stavbu povolit. A moc úﬁedníkÛm
nenadávejte, ﬁeknou-li Ïe ne. Viníka
hledejte jinde.
Dal‰í nale‰tûnou perlou nového stavebního zákona jsou oplocení. V § 103
nového stavebního zákona je sice napsáno, Ïe ploty do v˘‰ky 1,8 m nevyÏadují stavební povolení ani ohlá‰ení,
s jednou podmínkou. Jinde se v‰ak pí‰e, Ïe vyÏadují tzv. územní souhlas
(§ 96). Dejte si do uvozovek, Ïe územní souhlas je takové dﬁívûj‰í ohlá‰ení.
A teì k té podmínce – ploty nesmí hraniãit s veﬁejn˘m prostranstvím nebo
s veﬁejn˘mi pozemními komunikacemi.
V § 104, kter˘ v novém stavebním zákonû ﬁe‰í ohlá‰ení, pak ploty nenajdete
vÛbec. Kolik máte kolem svého domu
plotÛ, které nehraniãí s veﬁejnou komunikací (mÛÏe to b˘t i cesta v soukromém
vlastnictví) tﬁeba jen jedním bodem
(v kolmém styku s cestou)? A co tedy
potﬁebujete na stavbu plotu na hranici
se silnicí a veﬁejn˘m prostranstvím? UÏ
tu‰íte, co bude následovat? Územní rozhodnutí a stavební povolení! S projektovou dokumentací, vyjádﬁeními úﬁadÛ,
s lhÛtou vyﬁízení cca 2 mûsíce, za správní poplatek. Zdá se vám to jako zl˘ sen?
ÚﬁedníkÛm na stavebních úﬁadech také… A aby toho nebylo málo, pokud by
pﬁeci jen na plot staãil ten územní souhlas, lze ho pouÏít jen pouze, není-li nutné stanovit pro realizaci podmínky. Pokud tedy tﬁeba památkáﬁi do svého závazného stanoviska napí‰í, Ïe plot bude dﬁevûn˘ hnûdé barvy, stavební úﬁad
uÏ územní souhlas nemÛÏe vydat a i takov˘ plot by se projednával v územním
ﬁízení… Zdá se vám to jednodu‰‰í?
Pﬁí‰tí pokraãování bude o stavbách,
na které nebudete stavební povolení ani
ohlá‰ení opravdu potﬁebovat, vût‰inou
bude staãit jiÏ jmenovan˘ územní souhlas. Pﬁedem se prosím ale pﬁíli‰ neradujte, vÏdyÈ jak ãasto budete stavût napﬁíklad stoÏáry na vlajky?
Pavel Friebert
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MASOPUST, MASOPUST, TAK UÎ MNE TAM MÁMO PUSË!
(dokonãení ze str. 1)
nanci LesÛ âR a spol., místní skupina historického ‰ermu W-Arlet,

Královna masopustu Dá‰a Pavlíãková byla
letos vyznamenána ¤ádem stﬁíbrné jitrnice.
Foto Milan Bednaﬁík

EKOPORADENSTVÍ
V OBLASTI CHKO
K ¤ I VO K L ÁT S K O
Pod tímto názvem Vás budeme
seznamovat s otázkami na‰ich spoluobãanÛ. Také Vy se mÛÏete zapojit. Potﬁebujete poradit v oblasti ekologie, ochrany pﬁírody a zvíﬁat? JiÏ
od listopadu jsou vám k dispozici
www.is-krivoklat.cz, které byly finanãnû podpoﬁeny odborem Îivotního prostﬁedí Stﬁedoãeského kraje.
Na co se nás lidé ptají?
„Jak˘ je správn˘ postup s ãlovûkem, kter˘ ustaviãnû pálí plasty a na
slovní upozornûní nereaguje, pouze
omezí pálení na dobu, kdy fouká vítr, v domnûní, Ïe v‰e rozfouká?“
Odpovûì pracovníka CHKO Kﬁivoklátsko zní:
„Na celém území CHKO Kﬁivoklátsko je podle § 26 Sb, Zák.
ã. 114/1992 zakázáno zne‰kodÀovat
odpady mimo místa vyhrazená se
souhlasem orgánu ochrany pﬁírody.
Na celém území není povolena Ïádná skládka. Domácí spalování plastÛ je tedy nezákonné. KaÏdá obec
by mûla mít vyhlá‰ku o nakládání
s odpadky, její dodrÏování kontroluje obec prostﬁednictvím sv˘ch
kontrolních orgánÛ“. (Cel˘ text najdete na www.is-krivoklat.cz).
Tû‰ím se na Va‰e dotazy.
Za IVS Budy, Kﬁivoklátsko o.p.s.
Jiﬁina Pro‰ková

následována Lidov˘m divadlem Tereza Marcely Slavíkové. Samozﬁejmû aÏ tehdy, dostane-li královna
masopustu povolení od starosty
k zahájení prÛvodu po vsi.
To v‰e je zblízka i z povzdálí sledováno a doprovázeno maskovan˘mi i nemaskovan˘mi, bûhem pﬁesunÛ po vesnici k jednotliv˘m v˘stupÛm hraje kdo mÛÏe a chce, hlavnû tedy královna masopustu na harmoniku, a vzduchem se nesou
veselé a trefné popûvky o nûkter˘ch
místních v˘znamn˘ch osobách.
K tomu v‰emu vám poÏehná velebn˘ panáãek záchodovou ‰tûtkou,
pod nohy se vám pﬁiplete Bakchus
zavﬁen˘ v kadibudce a mÛÏe se vám

stát, Ïe zakopnete o medvûda. A vÛbec není tﬁeba se bát, Ïe by vám po
cestû vyhládlo ãi vyschlo v krku.
U kaÏdého zastavení a pﬁedstavení
jsou na‰imi mil˘mi hostiteli pﬁipraveny rÛzné obãerstvovací pochutiny i tekutiny a samozﬁejmû, jako zlat˘ hﬁeb - jitrnice starosty Bumby.
No ﬁeknûte, nebyla by ‰koda si nûco takového nechat ujít? Ale jsou
i tací, coÏ mÛÏe potvrdit tento, v zákulisí horeãn˘ch pﬁíprav vyslechnut˘ rozhovor. Matka povídá dceﬁi:
„PÛjde‰ se mnou na masopust?“
Dcera: „Nejdu, pﬁece se tam nebudu ztrapÀovat!“ Matka: „TakÏe já se
tam ztrapÀuju?“ Dcera: „Ty uÏ na to
má‰ vûk…“
– sim–
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KULTURNÍ AKTIVITY V OKOLÍ K¤IVOKLÁTU
Velice rádi bychom zatraktivnili
Kﬁivoklátské noviny o v˘ãet rÛzn˘ch veﬁejn˘ch kulturních a spoleãensk˘ch akcí v nejbliÏ‰ím okolí
Kﬁivoklátu. Pokud budete mít chuÈ
tuto akci zveﬁejnit v Kﬁivoklátsk˘ch
novinách, zasílejte informace o ko-

POLOLETNÍ „INVENTURA“
Máme za sebou jedno pololetí
‰kolního roku 2006/2007. Zaãátek
byl zvlá‰tû pro novû pﬁíchozí Ïáky
ve znamení nov˘ch spoluÏákÛ, vyuãujících.
Pot˘káme se s pomûrnû vysokou
absencí, coÏ vedlo i ke tﬁem odkla-

DùTI Z MATE¤SKÉ ·KOLY SI ZA·LY ZA ZVÍ¤ÁTKY DO LESA
Leto‰ní zima je zatím mírná, Ïádné velké mrazy a o snûhu skoro nemluvû. My v‰ak nezapomínáme na
na‰e kamarády, zvíﬁátka v lese.
PﬁestoÏe si v pﬁírodû nûjakou potravu najít mohou, snaÏíme se jim pﬁilep‰it. Nûkolikrát za zimu chodíme

ke krmelci a nosíme zvûﬁi samé lahÛdky. Ze zku‰enosti víme, Ïe jim
nejvíce chutnají jablka, mrkev, zelí, zrní, tvrd˘ chléb, Ïaludy a ka‰tany. Cestou ke krmelci si vÏdy povídáme o Ïivotû zvíﬁátek v lese a snaÏíme se nûjaká zahlédnout. Neustá-

le si také pﬁipomínáme správné chování v lese, nikdy by nás ani nenapadlo v lese odhodit nûjaké odpadky. Proto nám ãasto pﬁijde líto,
kdyÏ vidíme, jak nûkteﬁí lidé nemají pﬁírodu rádi a co v ní dokáÏí zanechat. U krmelce se potom snaÏíme poznat podle stop ve snûhu nebo jenom v blátû, která zvíﬁátka
„ná‰“ krmelec nav‰tûvují. Nezapomínáme ani na ptáãky. Na ‰kolní zahradû máme velké krmítko, kam jim
pravidelnû sypeme semena sluneãnice a dal‰í dobroty. Spoleãnû s rodiãi jsme pﬁi „tvoﬁivém odpoledni“
vyrobili krmítka pro ptáãky z malovan˘ch kvûtináãÛ a smûsi tuku a semen. ·koda, Ïe se nás se‰lo jenom
málo, a tak ostatní dûti si krmítka
vyrobily druh˘ den dopoledne. Nûkterá krmítka jsme rozvûsili na zahradû a pozorujeme, kteﬁí ptáãci na
hostinu pﬁilétnou. Ostatní krmítka si
dûti odnesly domÛ a rozvûsily si je
u sv˘ch domovÛ. Ptáãci nám na
oplátku na jaﬁe pﬁilétnou zazpívat
veselou písniãku.
Jarka Vimrová

CO SE DùLO BùHEM ZIMY U KOLEâKA
Paní Zimu máme nyní i U Koleãka, tak nám cel˘ areál spí. Nebude
to v‰ak dlouho trvat a pﬁijde k nám

ÎIVNOSTNÍKÒV ROK – DA≈ Z P¤ÍJMÒ
Stát zahrnuje Ïivnostníky povinnostmi a neustál˘mi zmûnami zákonÛ a zvy‰uje jim minimální odvody. To navzdory tomu, Ïe Ïivnostník se snaÏí postarat sám o sebe i své zamûstnance, a státu tak ulehãuje jeho sociální úlohu. Cílem tohoto moÏná pravidelného sloupku
bude snaha informovat Ïivnostníky o dÛleÏit˘ch zmûnách legislativy
a pomoci jim orientovat se v pravidlech hry. V˘ãet zmûn nemÛÏe b˘t
úpln˘, na to by nestaãily celé KN.
Novela Zákona o správû daní a poplatkÛ pﬁinesla trochu více práv
pro poplatníka v daÀovém ﬁízení. MÛÏeme si stûÏovat u nadﬁízeného
úﬁadu. Tﬁeba i na zbyteãné prÛtahy, neboÈ jsou stanoveny lhÛty pro ﬁízení. Novû je stanoveno 20% penále pokud správce danû domûﬁí a zv˘‰í daÀovou povinnost nebo sníÏí odpoãet (poplatník dluÏil) a 5% penále pokud sniÏuje ztrátu (poplatník nedluÏil). Úrok z prodlení se sníÏil na úroveÀ obvyklou pro obãanskoprávní vztahy, je stanoven podle
repo sazby âNB zv˘‰ené o 14 procentních bodÛ. Pokud je to naopak,
dluÏí FÚ poplatníkovi, je to jen +7, ale i tak to lze povaÏovat za rovnoprávnost.
Zákon o daních z pﬁíjmÛ pﬁinesl ﬁadu zmûn jiÏ v roce 2006 - byly
sníÏeny sazby daní v prvém a druhém daÀovém pásmu (12% a 19%)
a bylo roz‰íﬁeno první daÀové pásmo. Vût‰ina nezdaniteln˘ch ãástek
byla zru‰ena a nahrazena slevami na dani. Jako nezdanitelnou ãást základu danû lze novû uplatnit i dar nezletil˘m dlouhodobû tûÏce zdravotnû postiÏen˘m dûtem. Byl zv˘‰en limit pro uplatnûní pau‰ální danû a mÛÏe jí uplatnit i plátce DPH, pﬁíp. spolupracující osoba. Byl zru‰en minimální základ danû pro poplatníky mající pﬁíjem pouze z lesního hospodáﬁství. Zamûstnavatel mÛÏe uplatnit v˘daje na pﬁíspûvek
na dal‰í jídlo pro zamûstnance pﬁi smûnû del‰í neÏ 11 hodin, v˘daje
na hromadnou dopravu zamûstnancÛ do práce a pﬁechodné ubytování
zamûstnancÛ mimo trvalé bydli‰tû. V roce 2007 dochází pﬁeváÏnû jen
k úpravû názvosloví v souvislosti se zmûnami v zákonech ze sociální
oblasti a zdravotního poji‰tûní. Nová je odãitatelná poloÏka na uhrazené zkou‰ky a certifikace u studia (dal‰ího vzdûlávání) souvisejícího s v˘dûleãnou ãinností. Zajímavá je specifikace uznateln˘ch v˘dajÛ u cestovních náhrad - byl zru‰en Zákon o cestovních náhradách
a upravuje to nyní Zákoník práce, kde pracovní cesta je definována jako cesta za úãelem v˘konu práce mimo místo v˘konu práce sjednané
v pracovní smlouvû. Îe by si v‰ichni pracovníci sjednali práci doma
a k zamûstnavateli by jezdili na sluÏební cestu? Tak to my‰leno asi nebylo a zﬁejmû bude upﬁesnûno.
Pﬁí‰tû: ostatní danû a odpovûì na nûkter˘ z dotazÛ (e-mail: ucto@krivoklat.net). NezapomeÀte na zmûnu minimálních mûsíãních záloh pojistného - zdravotní 1360 Kã, dÛchodové pﬁí hlavní pracovní ãinnosti
1394 Kã, po podání pﬁehledu za rok 2006 pak 1491 Kã, nemocenské
poji‰tûní zÛstává nepovinné.
Ing. Jan Rajsk˘

opût jaro a my budeme mít napilno.
Opravy budou muset b˘t po leto‰ní
zimû rozsáhlej‰í neÏ tomu bylo
v pﬁedchozích letech. Lednov˘ orkán nám poniãil znaãnou ãást stﬁechy na ubytovnû, a tak velkou mûrou pﬁispûl k její kompletní v˘mûnû. BohuÏel to není tak jednoduché,

neboÈ se jedná o investici nûkolika
desítek tisíc korun, a tak se s pomocí TJ Sokol Kﬁivoklát snaÏíme sehnat finanãní prostﬁedky na její obnovu. Ke v‰í smÛle to neodnesla jen
stﬁecha na ubytovnû, ale ani stﬁecha
altánku nezÛstala pozadu, a o roztrhan˘ch a poláman˘ch ãástech snad

Potrhaná byla i krytina altánku.

2x foto Tomá‰ Pavlík
netﬁeba ani mluvit. KaÏdopádnû nás
ãeká pﬁed otevﬁením spousta práce
a finanãních v˘dajÛ.
Abychom jen „neplakali nad rozlit˘m mlékem“, rádi bychom vás
upozornili na plánované akce v blíÏící se sezónû. I letos se mÛÏete tû‰it na kvalitní sportovní záÏitky
U Koleãka, zejména na tradiãní extraligov˘ volejbal a nohejbal. Na
ãerven se k nám chystá jedno z netradiãních sportovních klání v podobû Mistrovství republiky v lukostﬁelbû a samozﬁejmû myslíme i na
dûti, pro které bude v ãervnu uspoﬁádán velmi oblíben˘ Den dûtí. Jestli chcete mít pﬁehled o tom, co se
U Koleãka dûje bûhem roku, sledujte na‰e internetové stránky
www.kolecko-krivoklat.wz.cz.
Tomá‰ Pavlík

Jako o‰tûp nám Kirill zabodl vûtev
do stﬁechy ubytovny.

nání akce vÏdy do 10. dne v mûsíci
na e-mailovou adresu krivoklat@volny.cz. V popisu uveìte vÏdy co se koná, kde a kdy se koná, jaké je vstupné, pﬁípadnû zajímavosti. Kﬁivoklátské noviny vycházejí vÏdy po
20. dni v mûsíci.
–lf–

dÛm klasifikace. Toto ãíslo se mÛÏe zdát nízké, ale odklad klasifikace jsme v minulosti dávali pouze
v jednom pﬁípadû.
V prÛbûhu pololetí se Ïáci zúãastnili rÛzn˘ch kulturních akcí, byl pro
nû pﬁipraven projektov˘ den „·kola hrou“, v‰echny dûti potû‰ila v prosinci náv‰tûva Mikulá‰e, tradicí se
stal vánoãní jarmark a s tím spojená vánoãní besídka.
Vynikající ãtvrté místo obsadil
Erik Varga v dopravní soutûÏi, dal‰í soutûÏe pak ãekají aÏ ve druhém
pololetí.
Pﬁi pololetním bilancování nebyl
udûlen Ïádn˘ druh˘ stupeÀ z chování, ze 162 ÏákÛ získalo 61 ÏákÛ
vyznamenání, pûtku na vysvûdãení
vidûli dva Ïáci. V˘chovná poradkynû ﬁe‰ila zejména na zaãátku ‰kolního roku nûkteré závaÏnûj‰í kázeÀské pﬁestupky.
Îáci devátého roãníku spoleãnû
s vysvûdãením obdrÏeli i v˘stupní
hodnocení, které se stane pﬁílohou
k jejich pﬁihlá‰ce na vybrané ‰koly
a uãební obory.
Cel˘ ‰kolní rok je téÏ ve znamení pﬁíprav ‰kolního vzdûlávacího
programu.
Nutno pﬁipomenout, Ïe ‰kola
oslavila 75. v˘roãí svého otevﬁení.
Marcela Kasíková
AË JE ZIMA, BLÁTO
NEBO MRÁZ, MALÉ
„ÎELVIâKY“ JSOU TU ZAS!
Je únor, my dospûlí a i ty star‰í dûti jsme unavení a mrzutí z takového
poãasí, jaké je letos. Poﬁádnû není
sníh, aby si ho dûti uÏily nebo alespoÀ mráz, abychom vytáhli brusle.Takhle uvaÏují ti star‰í, a kdyÏ pak
mají chvilku volna, tak z toho vyplyne jen neskuteãná nuda! Vûﬁte mi,
Ïe tûm nejmen‰ím z nás – „Îelviãkám“ z kﬁivoklátské ‰kolky je naprosto jedno, jaké je poãasí, jsou
‰Èastné a rozzáﬁené, i kdyÏ je venku
málem cel˘ den tma. A pak, je tu ãtvrtek, hurá zase do Îelviãky, za kamarády!
U dûtí je z hraãek na prvním místû bazének s kuliãkami a skluzavkou.
Velk˘m problémem je z této hry dûti vyru‰it a ﬁíct jim, Ïe uÏ musíme jít.
Mezi dûtmi je i spousta nadûjn˘ch kuchaﬁÛ, kteﬁí jsou schopni opravdu celé dvû hodiny v Îelviãce neustále vaﬁit a ochutnávat umûlohmotné atrapy. A to nejhlavnûj‰í nakonec - umûlcÛ, tedy budoucích umûlcÛ, i tu máme nejvíc. Jednou mûsíãnû se
v Îelviãce koná „Zpívání dûtí a maminek“ pod vedením Dá‰i Pavlíãkové. Dûti se krásnû zapojují, hrají na
dﬁívka, ãinelky, tancují, ty které uÏ
umí mluvit, tak zpívají a právû tady
jsem zjistila, Ïe je mezi námi spousta nadan˘ch a ‰ikovn˘ch dûtí. Jistû se
ptáte, co asi dûlají maminky, kdyÏ
mají tak ‰ikovné a ukáznûné dûti? Tak
tedy maminky toho stihnou spoustu.
V lednu vyrábûly spoleãnû s dûtmi
Ïelviãky ze skoﬁápek oﬁí‰kÛ a pryÏe.
Jindy zase snûhuláky z krepového papíru. Dûti pomáhají, maminky si u toho vyprávûjí a zároveÀ je i veselo.
Naposledy maminky s dûtmi vyrábûly krmítka. Byly z kelímkÛ od jogurtÛ, které se následnû plnily smûsí pro
ptáãky. Cestou ze Îelviãky je pak dûti zavû‰ovaly v lese nebo u domÛ na
vûtve stromÛ.
V˘hodou Îelviãky je, Ïe si dûti je‰tû pﬁed nástupem do ‰kolky zvyknou
na kolektiv, zároveÀ se spolu nauãí
hrát a maminky si mezi sebou vymûní zku‰enosti, popovídají si, pohrají
si s dûtmi a zábava je v plném proudu, takÏe hurá do Îelviãky!
Vendula Mikulenková

UDÁLOSTI NA HRADù
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
KdyÏ se ﬁekne zima, za okny vût‰inou mrzne, snûÏí a fouká. Dne‰ní zima je
ústy klasika „podivná“: nemrzne, prakticky nesnûÏí, sice hodnû fouká, ale
rostou jiÏ snûÏenky. Pﬁírodu se snaÏíme ovládat a ona nám to pûknû vrací a bude vracet. âlovûk je tvor nepouãiteln˘, nepouãiteln˘ ze sv˘ch chyb.
SnaÏí se si ulehãit Ïivot, jindy zas chce nûco „posunout“, ale nemá tu správnou páru v kotli, protoÏe se mu nechce pﬁikládat. Historie je ale vûãná.

CO SE CHYSTÁ NA
NOVOU SEZÓNU 2007
Hrad se opût otevﬁe veﬁejnosti
v sobotu 31. 3. 2007. Den bude opût
pojat slavnostnû a probûhne i jedna
malá slavnost. Na náv‰tûvníky bude ãekat nová v˘malba v nûkolika
prostorách. Trasy budou rozsahem
zachovány, ale s upraven˘m a modernizovan˘m textem. Opût zazní
hudba a zpûv, zatroubí pozounéﬁi.
Kﬁivoklát‰tí obãané se mohou
zúãastnit první prohlídky zdarma.
Podrobnosti se dozvíte v bﬁeznovém
ãísle na‰eho mûsíãníku.
–lf–

30 DNÒ MINULOSTI
V mûsíci únoru pokraãuje natáãení série pohádek pro nûmeckou televizi Pro7. Natáãení, které probíhá
v historické ãásti hradu a v kulisách
dolního nádvoﬁí, konãí 28. 2. 2007.
Poãasí je opût témûﬁ jarní, denní
teploty se pohybují aÏ k +10 stupÀÛm.
Dokonãena byla oprava zdi lednic pivovaru, na horním nádvoﬁí byly vymûnûny plechové okapové
svody za mûdûné.
Probíhají opravy stﬁe‰ních krytin
po ﬁádûní orkánu Kirill.
Dokonãena je 1. etapa opravy
elektroinstalace historick˘ch prostor hradu a dále probíhá rekonstrukce rozvodÛ v Severním kﬁídle.
Bûhem února probûhla jednání
o moÏnosti obnovit v˘robu piva zde
v Kﬁivoklátû. Do konce kvûtna leto‰ního roku bude v této otázce zcela jasno.
V mûsících lednu, únoru a bﬁeznu je hrad veﬁejnosti uzavﬁen. Slavnostní otevﬁení pro novou sezonu je
plánováno na sobotu 31. bﬁezna
2007.

Natáãení pohádky „Snûhurka a sedm trpaslíkÛ“ v kapli. JelikoÏ se jedná o pohádkovou parodii, na Snûhurãinû svatbû se objevil i Golem, se kter˘m se nechal zvûãnit kastelán Ludûk Frencl.

ÚNOROVÉ NOVINKY Z HRADU
Zdá se, Ïe by mûl na hradû panovat klid, ale není tomu tak. Díky nezimnímu poãasí se daﬁí intenzivnû
opravovat a restaurovat. Navíc pﬁítomnost filmového ‰tábu, kter˘ jiÏ
toãí poslední ze série pohádek – ·ípkovou RÛÏenku, naplÀuje hrad
mnoÏstvím lidí a dûní, jako by byla
hlavní sezóna. Filmov˘ ‰táb spoleãnosti WilmaFilm bude natáãet
v prostorách hradu aÏ do konce února. V prvních bﬁeznov˘ch dnech pak
probûhne demontáÏ kulis na dolním
nádvoﬁí. V polovinû bﬁezna jiÏ bude dolní nádvoﬁí hradu vypadat opût
tak jak po staletí. Omlazovací kÛru
dostane vût‰ina travnat˘ch ploch,
opraveny budou kamenné obrubníky a mlatové cesty. Práce provede
na své náklady filmová spoleãnost.
V plném proudu jsou rovnûÏ práce na obnovû elektroinstalace v prostorách prohlídkov˘ch tras hradu.

Dokonãovány jsou prostory „muzea“ a knihovny Severního kﬁídla.
Hlavní páteﬁní trasa byla jiÏ poloÏena a vût‰inou se zdaﬁilo pouÏít pÛvodní trasu dnes jiÏ historické instalace.
–lf–

Na svatbû Snûhurky nesmûli chybût ani praví a nefal‰ovaní trpaslíci.

CELKOVÁ OPRAVA OB¤ADNÍ SÍNù JDE DO FINÁLE
Ukonãení rekonstrukce prostor obﬁadní sínû v hradû Kﬁivoklátû se blíÏí. Nejrozsáhlej‰í ãinností byla restaurátorská oprava klasicistních kle-

tovan˘ch omítek z poloviny 19. století, které byly odhaleny po odstranûní novodob˘ch maleb. Kletované
omítky pokr˘vají vût‰inu interiéru

Dﬁevomorka domácí – zákeﬁná houba
v prostorách severního kﬁídla
Pﬁi demontáÏi nevzhledn˘ch a zbyteãn˘ch elektrorozvadûãÛ v prostorách severního kﬁídla bylo odkryto loÏisko (mycelium) dﬁevomorky domácí. Houba „rostla“ díky pravdûpodobnému letitému zatékání.
Souãasné klimatické podmínky (vûtrání a sucho) prostor znemoÏÀují
bujení houby, a tak budeme doufat, Ïe se její rÛst a zhoubná ãinnost
podaﬁila zastavit. Díky takto vzniklé situaci dojde k urãit˘m zmûnám
v druhém patﬁe této budovy, kde nejpatrnûj‰í bude asi zru‰ené schodi‰tû z 80. let 20. století. Na sezonu bude nahrazeno provizorním schodi‰tûm. Po novém a definitivním se projdeme asi aÏ koncem sezony.
Ale urãitû to bude záÏitek.
–lf–

NOVÁ
VYHLÍDKA
Ve spolupráci
s Lesy âR a Lesní správou Kﬁivoklát se podaﬁilo obnovit pû‰inu k vyhlídce ve
smûru v˘chodní
ãásti hradu. Bude zde vybudována i laviãka
pro pﬁíjemné posezení. Více se
dozvíte v pﬁí‰tím ãísle.
–lf–

Rekonstrukce obﬁadní sínû se blíÏí ke svému závûru, aby se v plné kráse pﬁedstavila prvním
novomanÏelsk˘m párÛm jiÏ v bﬁeznu.
Foto Ludûk Frencl

sínû a jsou vyspravovány vápennou
stûrkou. Vybavení interiéru bude
zcela nové v kombinaci kvalitního
dﬁeva historizujícího nábytku a modernû pojat˘mi svítidly a doplÀkov˘m nábytkem. Nové je i vytápûní
a odvûtrání prostoru. Sklepní prostory jsou rovnûÏ upraveny pro zázemí a poslouÏí i k dal‰ím pﬁíleÏitostem. Dominantním doplÀkem
bude i velk˘ „per‰an“ z 20. let minulého století. V nové obﬁadní síni
bude i nejmodernûj‰í technika.
Ozvuãení 6 reproduktory, AV receiverem, DVD pﬁehrávaãem a moÏností pﬁipojení dal‰ích audiovizuálních zaﬁízení bude umoÏÀovat daleko ‰ir‰í vyuÏití. V brzké budoucnosti
chceme nabídnout náv‰tûvníkÛm
hradu promítání filmÛ – takové maloformátové kino. Nyní jednáme o
v‰ech nutn˘ch právních úkonech
k získání autorsk˘ch práv k promítání filmÛ – samozﬁejmû vût‰inou
mapujících historii.
–lf–

K ¤ I VO K L ÁT S K É P I V N Í L Á H V E

Orkán Kirill ve dnech 18. a 19. ledna nejvíce poniãil stﬁechu nad kaplí.
Foto Ludûk Frencl

Foto Milan Bednaﬁík

KIRILL PO·KODIL
ST¤ECHY
Orkán Kirill, kter˘ ve dnech
18. a 19. ledna pusto‰il na‰e
území, se nevyhnul ani Kﬁivoklátsku. Konkrétnû hradu Kﬁivoklátu zpÛsobil nûkolik ménû
rozsáhlej‰ích ‰kod. Na první
pohled malé ‰kody (hﬁebenáãe
a ta‰ky) jsou ov‰em v tûch nejnepﬁístupnûj‰ích
ãástech
stﬁech. Následné velké pﬁívaly
snûhu zamezily rychlé opravû.
Definitivní opravy probíhaly
i v prÛbûhu února. Myslím, Ïe
vût‰ím ‰kodám zabránila poloha obce a rovnûÏ i kvalitní a pﬁirozená péãe o lesy.
–lf–

Foto Ludûk Frencl

Dnes nám pﬁijde pivo v láhvi jako naprosto samozﬁejmá vûc, ale neb˘valo tomu tak vÏdy. PﬁestoÏe se
pivo vaﬁí jiÏ nûkolik tisíciletí, do
sklenûn˘ch láhví bylo poprvé stáãeno v polovinû 19. století, ve vût‰ím mûﬁítku pak aÏ v jeho poslední
ãtvrtinû. Z té doby pocházejí také
první kﬁivoklátské firemní láhve.
Byly hnûdé, litrové, s rÛzn˘mi variantami litého nápisu FÜRSTLICH
FÜRSTENBERGISCHE BRAU EREI PÜRGLITZ. Novûj‰í, ale stále je‰tû pﬁedváleãné, byly s nápisem
ãesk˘m i nûmeck˘m, meziváleãné
pak s nápisem FÜRSTENBERGSK¯ PIVOVAR K¤IVOKLÁT,
PIVOVAR K¤IVOKLÁT ãi M.E.F.
(Max Egon Fürstenberg). V té dobû
se pouÏívalo i zelené sklo a objevují se láhve pÛllitrové. Ty poslední
pocházejí z tﬁicát˘ch let minulého
století a mají u dna nápis STÁTNÍ
PIVOVAR V K¤IVOKLÁTù
NEPRODEJN¯ MAJETEK. Pak
jiÏ následovala éra etiket.
Kﬁivoklátské firemní láhve se
pouÏívaly pomûrnû dlouho, více neÏ
pÛl století. Celkem znám 32 variant
láhví kﬁivoklátského pivovaru, a to
patrnû neznám v‰echny. Jsou mezi
nimi láhve bûÏné, ale i unikátní. Cena tûch bûÏn˘ch je ﬁádovû v desetikorunách, tûch nejvzácnûj‰ích ﬁádovû v tisícikorunách. Láhve jsou
pﬁedmûtem sbûratelského zájmu,

ale také zájmu nejrÛznûj‰ích pﬁekupníkÛ. Ti obratnû vyuÏívají neznalosti majitelÛ láhví k prospûchu
svému. Zaregistroval jsem pﬁípad,
kdy v jednom nejmenovaném rakovnickém bazaru byla vykoupena
fürstenberská láhev a obratem prodána za více neÏ padesátinásobek
v˘kupní ceny. Nabízím proto ãtenáﬁÛm Kﬁivoklátsk˘ch novin moÏ-

nost konzultace i ocenûní láhví, nezávaznû a zdarma. Ty bûÏnûj‰í lze
ocenit i po telefonu ãi mailu, ty vzácnûj‰í je dobré vidût, neboÈ na cenu
má vliv i stav, v jakém se láhev dochovala.
Václav Somol
721 544 784
silvatica@centrum.cz

KULTURA – ZAJÍMAVOSTI – KNIHOVNA

STRANA 6

KN 2/2007

OBECNÍ KNIHOVNA
RECENZE ANEB POHLED DO REGÁLÒ OâIMA âTENÁ¤Ò
Více neÏ pﬁed rokem mnû pﬁítelka knihovnice Gudrun dala za domácí úkol pﬁeãíst knihu Ireny Obermannové Nezavû‰ujte se a napsat,
co si o ní myslím. Mezitím jsme se
párkrát pﬁestûhovali, kniha skonãila kdesi v banánovce, kde jsem ji objevila teprve nedávno i s rozepsanou
recenzí (promiÀ Gudrun). Je to ‰koda, protoÏe jsem ji pÛvodnû chtûla
porovnat s knihou Vybíjená od Michala Viewegha, kterou pﬁed rokem
a pÛl recenzoval mÛj bratr. Takové
ty ﬁeãi á la „krize stﬁedního vûku“,
tentokrát z pohledu emancipované
Ïeny. Proã? ProtoÏe Irena Obermannová je pro mû takov˘ Viewegh
v sukních. Oba se zab˘vají podobn˘mi tématy, oba pí‰í velice ãtivû,
zábavnû a chytﬁe, ale je to tak trochu kalkul. Po pﬁeãtení ãlovûk nic
neztratí, ani nezíská. MoÏná nejsem
objektivní. Snad jim ten jejich chlebíãek závidím.
KaÏdopádnû – Vybíjenou uÏ si nepamatuji, a tak vám místo toho doporuãím od Obermannové rovnou
knihy dvû. Ta druhá se jmenuje Matky to chtûj taky. Ale pûknû po poﬁádku.
Nezavû‰ujte se je pﬁíbûh tﬁí b˘val˘ch spoluÏákÛ, kter˘m se Ïivot dvakrát nevyvedl. Eli‰ka, Sára a Jarda
nedávno pﬁekroãili ãtyﬁicítku, pﬁesto – nebo právû proto nevûdí, co se
sebou, jak, proã a s k˘m by mûli Ïít.
Eli‰ka se vzpamatovává z hysterek-

D ù T I K ¤ I V O K L ÁT S K A B I L A N C O VÁ LY
dební CD, která mohou na‰i zastupitelé pouÏívat k prezentaci regionu,
a díky úãasti na festivalu ve Francii
jsme na rakovnicko pﬁilákali také zahraniãní hosty z pﬁímoﬁského mûsteãka Elne. Pokud si to v‰echno promítnu, pﬁem˘‰lím, zda by si tím tyto dûti nezaslouÏily trochu více pozornosti ze strany tûch, jimÏ svou
ãinností prospívají. Vypadá to, Ïe asi
ne. ProtoÏe napﬁíklad v Roztokách i
v Kﬁivoklátû nebyly obce schopné
za tu spoustu let, kdy uÏ nefungují
„akce zet“ ani usilovat, natoÏ zrealizovat slu‰né dûtské hﬁi‰tû. Jistû, je
spousta dÛleÏit˘ch vûcí, vodovody,
kanalizace, cesty, ale pro koho je dûláme, kdyÏ dûti odsud uteãou?
V‰ichni, kteﬁí pracují v neziskov˘ch organizacích se snaÏí ve svém
volném ãase pﬁispût k tomu, aby se
zmûnily vûci, které se jim nelíbí a sami se pokou‰í na to vyuÏít ve‰keré
dostupné prostﬁedky. No a nûkter˘m
obcím to zﬁejmû vyhovuje, kdyÏ se
pak o tuto oblast obãansk˘ch potﬁeb
nemusí starat. Ov‰em, osamûl˘ bûÏec nemá moc nadûjí na dlouhé trati a dobrovolní pracovníci v neziskové sféﬁe mohou vyhoﬁet stejnû jako ‰piãkoví manaÏeﬁi. Není to ‰koda? VÏdyÈ podpora nemusí b˘t jen o
penûzích, kter˘ch obce nemají nazbyt, ale taky o tom, dát dostateãnû
najevo, Ïe nezisková sféra je partner
a Ïe se s ní poãítá.
Nabízí se je‰tû jedna otázka k zamy‰lení. Kdo z vás, váÏení obãané

a zastupitelé, by si pﬁál, aby ho jeho
dûti k stáru odloÏily do domova dÛchodcÛ? Zdá se vám to jako radostná vyhlídka? Mnû ne, ale pﬁipadá mi
to jako logick˘ dopad na‰eho pﬁístupu k dûtem. Nezajímají-li nás,
kdyÏ jsou malé a potﬁebují nejvíce
na‰í pozornosti, pak se nemÛÏeme
divit, Ïe jejich pozornost nezískáme,
aÏ ji budeme hóóódnû potﬁebovat.
Snad, po nadûjné schÛzce Místní
akãní skupiny, která probûhla 7. února v „íãku“ LesÛ na Kﬁivoklátû a kterou inicioval manaÏer Svazku mûsta obcí Rakovnicka Radek Dvoﬁák,
se nám bl˘skne na lep‰í ãasy.
Simona Matûjková,
o. s. Dûti Kﬁivoklátska

Foto Milan Bednaﬁík

Jsme obãanské sdruÏení s názvem
Dûti Kﬁivoklátska a tento název jsme
vybrali proto, Ïe pﬁedev‰ím, ale nejen kolem dûtí, se toãí pﬁeváÏná ãást
na‰ich aktivit. BlíÏí se na‰e v˘roãní
schÛze a to mû pﬁimûlo podívat se
zpátky v ãase a zhodnotit na‰i sedmiletou ãinnost. V˘roãní schÛzi
máme 10. 3. 2007 od 19 hodin v Hotelu S˘kora, kdybyste se chtûli pﬁijít podívat ãi se stát na‰ím aktivním
ãlenem.
Pokud mohu jako aktivní ãlen,
pﬁedsedkynû a ãlenka v˘boru hodnotit co nejobjektivnûji to jde, myslím si, Ïe se nám s dûtmi a pro dûti
toho povedlo spousta. Nové tradiãní akce, dva muzikály, v˘mûnné
koncerty s dûtmi z jin˘ch mûst, zájezd do Nûmecka a Francie, klub dûtí Îelva a v neposlední ﬁadû také klub
maminek Îelviãka. Ten nám dûlá
velkou radost. Dûti tak mûly motivaci pro uÏiteãnû stráven˘ voln˘ ãas
a jejich rodiãe jistû také dobr˘ pocit,
Ïe ten jejich potomek je ‰ikovn˘ a
nefláká se. A nejen to. Myslím si, Ïe
na‰e dûti pro mikroregion a obce ve
kter˘ch bydlí, udûlaly sv˘mi aktivitami mnohem více práce neÏ leckteﬁí dospûlí z ﬁad vûãn˘ch stûÏovatelÛ, které v‰ak na na‰ich akcích ãi jin˘ch obcím prospû‰n˘ch aktivitách
nevidíme.
Na‰e akce jsou veﬁejností hojnû
nav‰tûvované, a to nejen obyvateli z na‰eho okresu, a jsou také mediálnû pﬁitaÏlivé. Natoãili jsme hu-

Taneãní kurzy patﬁily k úspû‰n˘m akcím
obãanského sdruÏení Dûti kﬁivoklátska.

âERNÁ KRONIKA
HASIâI PÁTRALI
PO VODÁKOVI
ROZTOKY (bed). Hodnû ru‰no
bylo v sobotu 10. února na ﬁece Berounce u roztockého jezu. Policisté
zde nalezli u kanoistické dráhy pﬁevrácen˘ kajak. Hrozilo nebezpeãí, Ïe
se obûtí prudkého proudu stal nûjak˘ vodák. „Na místo pﬁijeli roztoãtí
dobrovolní hasiãi a posléze i rakovniãtí profesionální záchranáﬁi. Nûkolik hodin pak spoleãnû prohledávali
ﬁeku pod jezem, pátrali i po proudu
a prozkoumali oba bﬁehy,“ uvedla
mluvãí Stﬁedoãeského HZS Lenka
Kostková. Jejich úsilí bylo marné, nikoho nena‰li. „Pravdûpodobnû ‰lo tedy o utrÏenou loì, která k jezu pﬁiplavala sama bez posádky,“ uzavﬁela mluvãí stﬁedoãesk˘ch hasiãÛ.

ZÁSOBIL SE NA ZIMU
MùSTEâKO (bed). Jako medvûd, kter˘ si dûlá zásoby na zimu,
se choval v prodejnû smí‰eného zboÏí v Mûsteãku dosud neznám˘ zlodûj. Obchod „nav‰tívil“ v noci, takÏe majitelka zjistila, Ïe byl vykraden, aÏ druh˘ den ráno, kdyÏ nalezla vyraÏené vstupní dveﬁe. Bez placení si zlodûj v obchodû „nakoupil“
s˘ry, mléãné v˘robky, rÛzné druhy
kávy a ãajÛ, ãokoládové v˘robky,
uzeniny, Ïv˘kaãky, mraÏené v˘robky a cigarety v celkové ‰kodû 6 601
korun.

UKRADL I
SPRCHOV¯ KOUT
NEZABUDICE. Devûtapadesátilet˘ KladeÀák se chystal pﬁed

tomie (vyjmutí dûlohy), coÏ jí zpÛsobuje znaãné psychické potíÏe.
(Mimochodem – víte o tom, Ïe staﬁí ¤ekové se domnívali, Ïe právû díky dûloze jsou Ïeny hysterické?
A tvrdili, Ïe hysterick˘m Ïenám je
nejlep‰í dûlohu vyﬁíznout?! Taky
jsem se to dovûdûla aÏ z knihy). Tak
tedy na‰i tﬁi hrdinové utvoﬁí „rodinu moderního typu“ – zaãnou Ïít
spolu se sv˘mi dûtmi a zvíﬁaty. Mají dost hluboko do kapsy, a tak je napadne úÏasná my‰lenka, Ïe zaãnou
provozovat sex po telefonu. To jim
obrátí Ïivot naruby, v knize se objevují b˘valí partneﬁi, pﬁíbûhy jednotliv˘ch postav a jejich cesty se
rÛznû prolínají. Navzdory zajímavému a hektickému Ïivotu jsou v‰ak
od pocitu ‰tûstí a naplnûní na hony
vzdáleni.
Hrdinkou dal‰ího románu je ãtyﬁicetiletá Matylda, matka ‰estnáctileté Kateﬁiny, kterou vychovává
sama, a i proto jejich vztah osciluje mezi naprostou opiãí závislostí
a vzájemnou nevraÏivostí. Kateﬁina se rozhodne situaci urovnat tím,
Ïe odjede na tﬁímûsíãní studijní pobyt do Norska. Místo ní pﬁijíÏdí
‰estnáctilet˘ uhrovit˘ adolescent
Sindre. Matylda z toho není nûjak
nad‰ena, ale postupnû se její vztah
k nûmu zaãne mûnit. Fascinuje ji
jeho nevinnost, jeho naprostá ãitelnost. Nejprve se objeví láska mateﬁská, jenÏe pak se vzbouﬁí hormony a nakonec se opravdu zamiluje. Náklonnost je oboustranná.
Ten konec vám snad ani nebudu
prozrazovat.
Obálka knihy román charakterizuje tak, Ïe je to „vá‰niv˘ pﬁíbûh
o mateﬁské lásce, svobodû a Ïenské
sexualitû, o tom, Ïe nejenom muÏi
touÏí po mlad˘ch dívkách, ale Ïe
i v tomto smûru se jim Ïeny vyrovnají.“ Já nevím. Mladí kluci se mi
líbí, dosud jsem si myslela, Ïe nejsem konzerva, ale v tomto pﬁípadû
bych si pﬁipadala tak tro‰ku jako pedofil… Ale na druhou stranu jsem
ráda, Ïe se Ïenská sexualita odtabuizovává, Ïe se koneãnû trochu emancipuje. Zaãínají padat dosud zaÏité
postuláty typu – muÏi jsou polygamní a Ïeny monogamní. Nedávno se provádûl rozsáhl˘ vûdeck˘ v˘-

novou chataﬁskou sezónou vylep‰it interiér své rekreaãní chaty na
katastru Nezabudic. O radost z toho, jak je jeho pﬁechodné ubytování na úrovni, ho v‰ak pﬁipravil
neznám˘ zlodûj. Ten se do chaty
vloupal nûkdy mezi 14. a 19. lednem a pobral snad v‰e, co mohl.
U objektu vypáãil hlavní dveﬁe
a odvezl si barevnou televizi, sprchov˘ kout o rozmûru 90 x 90 cm,
49 m2 laminátové plovoucí podlahy uloÏené v krabicích, 80 m mûdûn˘ch tvarovek na ústﬁední topení, ãtyﬁi navijáky, ãtyﬁi rybáﬁské
pruty, dvû rybáﬁské bra‰ny, dva
podbûráky, patnáct woblerÛ, dva
tripory, dvû soupravy signalizátorÛ a rybáﬁskou bra‰nu s vybavením.
Chataﬁe pﬁipravil o 132 870 korun.

zkum, ve kterém vûdci dospûli k závûru, Ïe potﬁeba sexu je u muÏÛ i Ïen
pﬁibliÏnû stejná, naprosto soumûﬁitelná. To jsou mi vûci! Jenom by mû
zajímalo, co si asi tak mysleli, s k˘m
Ïe si to asi tak pánové uÏívali, kdyÏ
v‰echny Ïeny nemÛÏou b˘t prostitutky a k homosexualitû se hlásí jen
ãtyﬁi procenta. MoÏná, Ïe si vzali jako prototyp Ïenu pﬁed sto lety. Tehdy mûly Ïeny v prÛmûru ‰est dûtí
a byly v absolutním ekonomickém
podruãí svého chotû. To by asi chuÈ
na hrátky pﬁe‰la kaÏdého. Rozumûjte, jsem pro emancipaci, jsem
pro, aby se obûma pohlavím mûﬁilo
stejnû. Tedy i v pﬁípadû nevûry, ke
které vás samozﬁejmû nechci nabádat. Já jen, Ïe v na‰í spoleãnosti stále platí, Ïe zatímco nevûrná Ïena je
dûvka, nevûrn˘ manÏel je pa‰ák
(viz. medializované kauzy nûkter˘ch politikÛ).
Ale zpátky ke knihám Ireny
Obermannové. Její knihy nejsou
ani tak o sexu, jako o velké citové
vyprahlosti. Proto Matylda miluje
mladého kluka, kter˘ se za své city nestydí a je také velmi nûÏn˘. To
my Ïeny máme rády. Její hrdinky
nechtûjí více partnerÛ, ale jednoho
dokonalého, kter˘ se jim bude koﬁit a uãiní je ‰Èastn˘mi aÏ do smrti.
Na oplátku ho budou chválit, obdivovat a povzbuzovat. A do toho pár
skvûl˘ch hodn˘ch dûtiãek. JenÏe
tak to nefunguje. Partnerství a rodina je dﬁina. Nic lep‰ího ale zatím
nikdo nevymyslel. Za ta staletí uÏ
je to vlastnû taky archetyp. Po svûtû bûhá ãím dál tím více singlÛ, samotáﬁÛ i osamûl˘ch podivínÛ. Rodiny zaãínají b˘t na vymﬁení. Není
divu. Je doba, kdy jsme bombardováni tím, Ïe je nám tﬁeba více
slasti, více poÏitkÛ, vût‰ích dávek
emocí. A nikdo nám neﬁekne, Ïe od
toho tu nejsme. Musíme se více
snaÏit. Vãetnû hrdinek Ireny Obermannové. Pokud se vám zdá, Ïe pﬁíli‰ moralizuji, tak vûzte, Ïe je to tím,
Ïe je zaãátek roku.
Hodnû zdraví a pûkné poãtení
vám pﬁeje Ivana Varju.

TVO¤IVÉ PODVEâERY NEJEN PRO MAMINKY
Obãanské sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska
a klub maminek Îelviãka pﬁipravují
„Tvoﬁivé podveãery“ nejen pro v‰echny maminky, ale i pro kaÏdého, kdo má
nad‰ení a chuÈ se nûãemu novému nauãit. Není tﬁeba mít v˘tvarn˘ talent, na
kaÏdém setkání se seznámíte s rÛzn˘mi
technikami a materiály
a vytvoﬁíte si vlastní dílko, které mÛÏe zároveÀ
slouÏit jako dárek pro va‰e blízké. A jak vznikl
tento nápad? V Îelviãce
se v tomto ‰kolním roce
schází tak velk˘ poãet dûtí a maminek, Ïe není
moÏné se vûnovat jakékoli tvÛrãí ãinnosti, která
vyÏaduje klid, soustﬁedûní a pozornost. Proto je
lep‰í tyto aktivity oddûlit
od bûÏného programu
klubu.
Setkání se budou konat
od bﬁezna v Informaãním a vzdûlávacím
stﬁedisku LesÛ âR, 1-2x mûsíãnû, vÏdy
v podveãerních hodinách, pravdûpo-

dobnû v pondûlí od 18.00 do 20.00 hodin, moÏno i déle. Konkrétní den a pﬁesn˘ zaãátek bude vãas zveﬁejnûn, proto
sledujte zvlá‰tní plakáty. Cena se bude
pohybovat pﬁibliÏnû od 50 do 100 Kã,
dle hodnoty materiálu (ãlenové sdruÏení budou zv˘hodnûni). Zde je nûkolik
zajímav˘ch námûtÛ: obrázky z ruãnû malovaného hedvábí, velikonoãní
vajíãka zdobená mramorovací barvou (plánujeme
na zaãátek dubna), pletení z pedigu, ruãnû vyrábûn˘ papír, kvûtináãky
ozdobené ubrouskovou
technikou, triãka barvená
sypanou batikou ãi savovou metodou, apod.
Zveme kaÏdého, kdo má
zájem pﬁijít tvoﬁivû se
„vydovádût“ a zároveÀ si
odpoãinout od denního
shonu. Uvítáme také zku‰enûj‰í z nás, i profesionály, kteﬁí nám,
laikÛm, pﬁedají své zku‰enosti, pﬁinesou
nové nápady a námûty. Jana Rajská
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (XV)
LOVECK¯ ZÁMEâEK
D¤EVÍâ
Na katastru obce S˘koﬁice stojí pﬁi
silnici do NiÏbora v malebném lesoparku loveck˘ zámeãek Dﬁevíã.
Byl postaven v první polovinû
18. století tehdej‰ími majiteli kﬁivoklátského panství kníÏaty z Fürstenberka, kteﬁí mu dali nûmeck˘
název Grund. Barokní kamenná
omítaná budova na 3 x 5 osách je
jednopatrová. Dochovan˘ popis interiéru nám pﬁibliÏuje vnitﬁní ãlenûní objektu. M.j. se v nûm uvádí : „Za
vchodem v kamenném ostûní, s volutami v rozích, je ‰iroká pﬁedsíÀ valenû s v˘seãemi zaklenutá. Z ní vedou dveﬁe do pﬁízemních pokojÛ
klenut˘ch stejnû jako pﬁedsíÀ. V té
je vestavûno dﬁevûné schodi‰tû do
prvního patra. Zde je pût pokojÛ
a v podkroví je‰tû ãtyﬁi dal‰í.“ Zá-

meãek Dﬁevíã byl vyuÏíván pﬁedev‰ím jako letní
odpoãinkové sídlo panstva a k loveck˘m kratochvílím.
V druhé polovinû
19. století b˘vala pﬁi zámeãku lesní správa. Tehdy se stal Dﬁevíã také doãasn˘m útulkem jednomu ze zakladatelÛ Sokola Jindﬁichu Fügnerovi.
Po odprodeji kﬁivoklátského panství ãeskoslovenskému státu v roce
1929 b˘vala na Dﬁevíãi
nadále lesní správa a v ‰edesát˘ch letech se stal zámeãek majetkem ﬁeditelství podniku Zemûdûlské zásobování a nákup Praha.
To z nûho udûlalo ‰kolící a rekreaãní zaﬁízení, ãímÏ bylo prakticky za-

bránûno jeho devastaci. Po krátké
epizodû s praÏskou cestovní kanceláﬁí (r. 1990) získal v roce 1991 zámek Dﬁevíã tehdej‰í kancléﬁ a souãasn˘ ministr zahraniãí âR Karel
Schwarzenberg k soukrom˘m úãelÛm. Kromû vlastního zámku a okolního parku jsou památkovû cenné
i dal‰í objekty: hospodáﬁská budova, tzv. bavorsk˘ pavilon a kaple
sv. Huberta.
KAPLE SV. HUBERTA
Kaple sv. Huberta stojí v lese asi
300 metrÛ od zámku Dﬁevíã. Byla
postavena podle návrhu vídeÀského
architekta Alberta Pia v roce 1899.
Nad vchodem do kaple je reliéf z pálené hlíny pﬁedstavující svatého Huberta. Vedle nûho jsou sochy svatého Maxe, jako mnicha, a svatého
Egona, jako biskupa. Vnitﬁní prostora kaple o rozmûrech 7,4 x 4 m je
zaklenuta valenû, v oltáﬁním v˘klenku polobání. Dominantou oltáﬁe je obraz svatého Huberta od Emanuela Dítûte.
Text Tomá‰ Bednaﬁík
Foto Milan Bednaﬁík

LOVECK¯ ZÁMEâEK D¤EVÍâ

DOBROT Y Z BABIČČINY KUCHAŘKY
aneb Expedice za tajemn˘mi vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní
mnoho trumfÛ, pro dne‰ní ãíslo novin jsem z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ
radûji vsadil na jistotu. Své kroky
jsem proto zamíﬁil za námi v‰emi
oblíbenou ZdeÀkou Pernicovu do
Nechlebárny. Paní ZdeÀku není potﬁeba moc pﬁedstavovat, protoÏe ji
v‰ichni moc dobﬁe znáte a lze ji povaÏovat za stálici na kﬁivoklátském
gastronomickém nebi. Mnoho let se
starala o Ïaludky spoluobãanÛ jako
kuchaﬁka v závodní jídelnû, pozdûji jako podnikatelka v gastronomii
si k závodce pﬁibrala je‰tû pﬁípravu
svatebních hostin a zaji‰Èovala obãerstvení na mnoha akcích poﬁádan˘ch po okolí. Dodnes na ni v‰ichni v dobrém a s uznáním vzpomínají. Po svém odchodu do dÛchodu

sv˘mi laskominami dûlá radost uÏ
jen své poãetné rodinû. Vnutil jsem
se k Pernicov˘m jednoho únorového podveãera a domluvil si pﬁípravu nûãeho dobrého pro vás. Zadání
bylo jasné. Nûco dobrého, rychlého, ne moc drahého a také ne pﬁíli‰
sloÏitého, aby to zvládla i zaãínající hospodyÀka. Paní ZdeÀka
s úsmûvem souhlasila, a tak za pár
dní jsem pro vás zaznamenal dal‰í
oblíben˘ recept pocházející z kﬁivoklátské kuchynû. Dobrou chuÈ od
PernicÛ pﬁeje paní ZdeÀka a Milan
Bednaﬁík.

¤ECKÉ ·PAGETY
Suroviny pro 4 osoby: 35 dkg ‰paget, 40 dkg vepﬁového mletého nebo nadrobno nasekaného syrového
masa, 2 polévkové lÏíce oleje, 1 vût‰í cibule, 4 rajãata, 2 papriky, sÛl,
pepﬁ.

Foto Milan Bednaﬁík

Tak, a jsme zase o mûsíc star‰í,
chce se mi ﬁíci hned v úvodu. Postesknu si ale radûji opatrnûji a ﬁeknu, Ïe jsme jen o mûsíc moudﬁej‰í,
aby se to nûkoho nedotklo. Na toto
únorové zádumãivé poãasí plného
depresí a v‰elijakého negativistického filosofování mám nejlep‰í
a zaruãen˘ jeden lék. Udûlat si radost nûjak˘m dobr˘m jídlem. To je
nade v‰echna antidepresiva a má to
je‰tû jednu v˘hodu, Ïe si terapii mÛÏe ãlovûk naordinovat sám. Nebojte, nenechám vás v tom samotné, od
toho tu jsem, abych vás opût po mûsíci doprovodil za nûjakou kﬁivoklátskou hospodyÀkou a spoleãnû
s ní vám naordinovali nûjakou dobrotu. PﬁestoÏe mám v rukávu je‰tû

11. díl

·pagety uvaﬁíme bûÏn˘m zpÛsobem podle návodu, scedíme a necháme okapat. V kastrolu na oleji
dozlatova osmaÏíme cibuli a pak na
ni pﬁidáme maso, osolíme, opepﬁíme a dusíme asi 30 minut na mírném ohni. Oloupeme a na 1/4 nakrájíme rajãata a papriky a pﬁidáme k masu, aby zelenina zmûkla.
Do pekáãku nebo zapékací mísy
dáme asi 2/3 mnoÏství ‰paget, zalijeme podu‰enou smûsí z masa
a zeleniny a zasypeme zbylou 1/3
‰paget. Pﬁiklopíme druh˘m pekáãkem nebo pokliãkou a v pﬁedehﬁáté troubû zapeãeme pﬁi teplotû 150
stupÀÛ asi 30 minut (aÏ se ‰Èáva vydusí). Hotové ‰pagety ozdobíme
ãerstvou zeleninou nebo zeleninov˘m salátem (fantazii se meze nekladou) a podáváme.
Úprava pro gurmány: Na mírném ohni v tro‰ce mléka rozpustit
s˘r (nivu nebo nûjak˘ taven˘ s˘r),
pﬁidat tro‰ku keãupu a ‰pagety tím
pﬁed zapeãením zalít. Vûﬁte, chutná
to skvûle.
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DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
Kdysi dávno Ïil jeden mnich. Vedl klidn˘ a pokojn˘ Ïivot, ale jedna vûc ho trápila. Bál se vûãnosti. Vyvolení v ráji zpívají BoÏí chvály jako
mni‰i. Ale nûco jiného je zpívat v urãen˘ ãas a
nûco jiného je zpívat poﬁád. Vûãnû. âlovûk mÛÏe b˘t ‰Èastn˘, Ïe je v BoÏí pﬁítomnosti, ale jak
dlouho? Co kdyÏ ho to po nûkolika milionech let
pﬁestane bavit?
Jednoho jarního dne se mnich podle svého
zvyku vydal na procházku lesem, kter˘ obklopoval klá‰ter. Vzduch byl svûÏí a lehk˘ a jemnû
vonûl ra‰ícími poupaty.
Mnich si vzdychl. Zase ho pﬁepadly jeho
obavy. Nad hlavou mu zaãal zpívat slavík. Byl
to tak krásn˘, ãist˘ a melodick˘ zpûv, Ïe mnich
na v‰echny své starosti zapomnûl. Nikdy nic
tak nádherného nesly‰el. Poslouchal jako ve
vytrÏení.
Potom si vzpomnûl, Ïe se pﬁiblíÏil ãas modlitby a Ïe se musí vrátit. Kupodivu hlídal bránu nûjak˘ mnich, kterého vÛbec neznal. Pak si v‰iml dal‰ího a je‰tû dal‰ího, Ïádného z nich nikdy nevidûl. Vrátn˘ se ho dokonce
zeptal: „Co si pﬁeje‰?“
Mnich rozmrzele odpovûdûl, Ïe chce jen projít dovnitﬁ, aby se nezpozdil
na spoleãnou modlitbu. Vypadalo to, Ïe vrátn˘ nechápe, o co mu jde.
Mnich ho tedy poÏádal, aby zavolal opata. Zjistil v‰ak, Ïe nezná ani jméno, a to uÏ dostal strach. Nejist˘m hlasem opatovi vyprávûl, Ïe si vy‰el jen
na krátkou procházku a zaposlouchal se v lese do slaviãího zpûvu. Teì Ïe
spûchá, aby nezme‰kal modlitbu. Opat mlãky naslouchal.
Nakonec pok˘val hlavou: „Pﬁed sto lety, právû touto dobou a v tuto hodinu, ode‰el z klá‰tera ven na procházku jeden mnich. Nevrátil se a nikdo
ho vícekrát nespatﬁil.“ Tehdy mnich pochopil, Ïe ho BÛh vysly‰el. JestliÏe
mu sto let pﬁipadalo jako okamÏik, kdyÏ naslouchal slaviãímu zpûvu, bude
vûãnost okamÏikem v pﬁítomnosti Boha.
Jeden prorok Bohu vytrvale vyãítal: „Proã neudûlá‰ to a to? Proã to nedá‰ do poﬁádku? Copak chce‰, aby to tak ‰lo dál? Udûlej uÏ nûco! Co jen
ze svûta bude, jestli to takhle bude pokraãovat…“
Nakonec k nûmu BÛh promluvil.
„Proã se tak rozãiluje‰? Poãkej za tﬁi sta padesát let…“
BoÏí ãas není ãasem lidí.
J.P.
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50 let
50 let
55 let
55 let
65 let
72 let
74 let
77 let
78 let
84 let
85 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 skuteãnosti vyrozumí redakci Kﬁivoklátsk˘ch novin. Dûkujeme.
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Kﬁivoklát 66

Blahopﬁejeme

J A R O S L AV S TA N ù K J U B I L A N T E M

Kﬁivoklátsk˘ rodák Jaroslav Stanûk oslavil v pátek 16. února 2007
své 75. narozeniny.
Dovolte mi malé ohlédnutí jubilantov˘m Ïivotem.
Jaroslav se narodil 16. 2. 1932
v âastonicích. âást sv˘ch mlad˘ch
let proÏil na Slovensku v Nitranském Rudnu, kde byl jeho otec do
roku 1939 ãetnick˘m stráÏmistrem.
V Rakovníku pak absolvoval obchodní akademii a hned po maturitû v roce 1951 nastoupil k tehdej‰í
správû lesního hospodáﬁství na polesí Buková jako technik. Po ukon-

ãení vojenské základní sluÏby pracoval od 1. 1. 1956 na ústﬁedí Lesního závodu Kﬁivoklát nejprve jako
pracovník úãtárny a od roku 1962
aÏ do roku 2000 jako vedoucí odbytu. Mezitím dálkovû vystudoval
Stﬁední lesnickou ‰kolu v Písku.
V jeho pracovním Ïivotû stojí za
to se zmínit o funkcích v tehdej‰ím
národním v˘boru, kde dlouhá léta
vykonával funkci pﬁedsedy finanãní komise a pozdûji místostarostu
obce Kﬁivoklát.
Mimo myslivost se mu stala velkou zálibou rybaﬁina a jako ãlen rybáﬁské organizace v Kﬁivoklátû zastával 25 let funkci rybáﬁského hospodáﬁe a 12 let pokladníka organizace.
Vysoká profesní zdatnost, spolehlivost a skromnost to jsou vlastnosti, které jej provázely cel˘ Ïivot
a jsou mu vlastní i dnes, kdy je na
zaslouÏeném odpoãinku.
Mil˘ Jaroslave, pﬁijmi touto cestou podûkování za vykonanou práci pro les, myslivost i obec a do dal‰ích let Ti pﬁejí pevné zdraví, ‰tûstí
a rodinnou pohodu kﬁivoklát‰tí lesáci a myslivci.
Karel Breník
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

V‰echny pﬁítomné na Lesnickém plese pﬁivítali revírník Pavel ·ebek a za poboãku âLS
Ing. Miroslav Pecha. Foto Pavel Friebert

Pﬁedtanãení taneãního páru Václava Melãe z Rakovníka a sleãny Kateﬁiny Pelcové pravdûpodobnû sníÏilo taneãní sebevûdomí mnoha taneãníkÛ na plese. Bylo krásné, náv‰tûvníci plesu buì tanãili „skoro“ stejnû dobﬁe, nebo alespoÀ rádi a s chutí …
Foto Pavel Friebert

Úãastníci setkání se zástupci Místní akãní skupiny Rakovnicko pozornû poslouchali v˘klad
Radka Dvoﬁáka.
Foto TáÀa Friebertová

Úspû‰n˘ florbalov˘ „man‰aft“ na Rako open 2006, kde obsadil v˘borné druhé místo. V popﬁedí kﬁivoklátsk˘ brankáﬁ Petr Tﬁíska.
Foto archiv Petra Tﬁísky

Na Lesnickém plese je jiÏ tradiãnû velmi oãekávaná tombola. Prodej lístku je proto trochu
„boj“. Po lístcích se jen zaprá‰ilo a kdo zaváhal, nevyhrál nic!
Foto Pavel Friebert

V Hotelu S˘kora probûhl v sobotu 20. ledna
ples TJ Sokol Branov.
Foto –peg–

V posledním lednovém t˘dnu se v‰ichni milovníci zimních radovánek koneãnû doãkali. Stejnû jako celou republiku, tak i Kﬁivoklát, zachumlal sv. Petr do snûhové peﬁiny, ze které jsme se mohli, my romantici, pár hodin tû‰it. Pﬁi procházce sluncem zalitou obcí jsme pro vás zaznamenali tuto kﬁivoklátskou zasnûÏenou romanci. ·koda, Ïe brzy do‰lo k oblevû, a za pár hodin se „cukrová“ poleva pﬁemûnila v odpornou tající bﬁeãku.
Foto Tomá‰ a Milan Bednaﬁíkovi

OSUDY K¤IVOKLÁTSKÉHO PIVOVARU – X
Díky dokumentaci v‰ak víme, jak˘
byl stav sklepÛ na poãátku 90. let a jak
mûl projekt vypadat. Jednalo se o ﬁe‰ení skuteãnû velkorysé. Pokusím se
ho alespoÀ ve struãnosti nastínit.
V roce 1993 byl objekt pivovarsk˘ch sklepÛ a dílen dvoupodlaÏní
s jedním nadzemním podlaÏím a jedním podzemním podlaÏím. V severní
ãásti byl situován trakt tzv. lednic, které zasahovaly svojí svûtlou v˘‰kou
pﬁes obû podlaÏí zb˘vajících ãástí objektu. Sklepní prostory byly realizovány z kvalitního kamenného zdiva
s vlastním systémem vûtracích ‰achet
a prÛduchÛ. V‰echny sklepní prostory mûly klenbové stropy. Nadzemní
ãásti objektu byly provedeny v klasickém systému nosn˘ch ciheln˘ch zdí
a dﬁevûn˘ch trámov˘ch stropÛ. Za-

stﬁe‰ení bylo provedeno valbovou stﬁechou s dﬁevûn˘m krovem vaznicového typu a krytinou z eternitov˘ch ‰ablon. Ve dvoﬁe areálu se nacházely dva
pﬁízemní objekty dílen. Nosné konstrukce, zejména zdivo, nevykazovaly Ïádné viditelné konstrukãní nebo
statické závady. Objekt byl zásobován
samostatnou pﬁípojkou nízkého napûtí, vodou z veﬁejného ﬁadu, nebyl odkanalizován (byly zde pouze Ïumpy),
nebyl zde Ïádn˘ centrální zdroj tepla.
Zpracovaná studie rekonstrukce objektÛ pivovarsk˘ch sklepÛ a dílen, jejímÏ autorem je Ing. arch. Rostislav
MaÀák z firmy ATTICA spol. s r. o.
Praha, ﬁe‰í hotelov˘ provoz s hlavní
ubytovací kapacitou a provozním objektem a s objektem typu „garni“, situovan˘m do dvora.
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Tomá‰ Bednaﬁík
podlaÏími
vloÏen˘mi
do pÛvodních sklepÛ a lednic.
Hlavní odbytová
stﬁediska
(hotel, restaurace,
kavárna
a salónek)
jsou situovány do
prvního
podzemního podlaÏí
a jsou pﬁístupna zeV létû roku 1977 do‰lo k ubourání ãásti pÛvodního pivovaru na jiÏním parká- vnitﬁ obnu hradu.
Foto archiv autora jektu pﬁes
atrium
Autor návrhu vyuÏívá znaãn˘ch a vnû objektu pro náv‰tûvníky vyuÏísvûtl˘ch v˘‰ek stávajících podlaÏí. Na vající sluÏeb hotelov˘ch odbytov˘ch
základû poÏadavku orgánÛ památko- stﬁedisek (svatby, hromadné hostiny
vé péãe nepﬁevy‰ují v˘‰kové úrovnû atd.). Ve druhém podzemním podlaÏí
hlavní ﬁímsy a hﬁebene stﬁech hlavní- je kromû prostorÛ technick˘ch zaﬁízeho objektu. Pﬁesto se podaﬁilo vyﬁe‰it ní budovy, kuchyÀské v˘roby vãetnû
provoznû dispoziãní schéma hlavního skladÛ, ‰aten a sociálního zaﬁízení zaobjektu se dvûma nov˘mi nadzemní- mûstnancÛ i prostor noãního klubu.
mi podlaÏími (ubytování) a se dvûma
Objekt typu „garni“ ve dvoﬁe je na-

vrÏen jako zcela nov˘ objekt, kter˘
v pﬁeváÏné vût‰inû sleduje pÛdorys pÛvodního objektu dílen. Tento objekt
obsahuje ubytovací prostory vy‰‰ího
standardu (apartmány) a jako atrakce
i tzv. „Hubertovu hodovní síÀ“ s terasou a ohni‰tûm. Objekt „garni“ je
v úrovni druhého nadzemního podlaÏí
spojen s hlavním hotelov˘m objektem.
V prostoru dvora, navrÏeném v parkové úpravû a doplnûném dobovou architekturou, je vyprojektována komunikace pro dopravní obsluhu a minimální parkovi‰tû. PﬁeváÏná vût‰ina potﬁeby parkovacích míst je navrÏena na
novû vybudovaném záchytném parkovi‰ti pro náv‰tûvníky hradu v obci.
Projekt poãítá s celkov˘mi náklady
rekonstrukce vãetnû vybavení ve v˘‰i
130 552 000 Kã. K tomu je nutné je‰tû pﬁiãíst odhadem stanovenou vûcnou
hodnotu nemovitého majetku (v pﬁípadû odkoupení od LesÛ Kﬁivoklát, a. s.)
ve v˘‰i 16 362 350 Kã. To byl také
jeden z hlavních dÛvodÛ, proã projekt
nebyl realizován, neboÈ návratnost
vloÏen˘ch prostﬁedkÛ byla pﬁíli‰ dlouhá a firmy participující na v˘stavbû nebyly kapitálovû tak silné, aby mohly
bez znaãného rizika do uskuteãnûní zámûru vstoupit.
(Dokonãení pﬁí‰tû)

