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B¤EZEN 2007
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.
âtûte na stranû 3.

Na kytiãku není nikdy pozdû
NemÛÏu se zbavit podezﬁení, Ïe Ïeny musely v minulosti nûco skuteãnû „pro‰vihnout“, a proto byly potrestané domácími pracemi. Sotva
skonãily povánoãní úklid, tak na nû
ãeká jarní. Na pomoc paní Kekulové se mÛÏe spolehnout jen málokterá, a tak jim nezb˘vá nic jiného neÏ
si vyhrnout rukávy…
B˘vá ale jejich práce patﬁiãnû
ohodnocena, byÈ jen obyãejnou kytiãkou? Je sice pravda, Ïe jaro se letos hlásí dﬁíve neÏ b˘vá zvykem. Jarní kytiãky tedy jiÏ dávno tû‰í sv˘mi
kvítky, ale tyhle kytiãky jsem na mysli nemûla. Je po svátku v‰ech zamilovan˘ch a pokud se pﬁi nûm nûkterá z Ïen nedoãkala kytiãky, mûla moÏnost je‰tû v bﬁeznu, pﬁi svátku Ïen.
Pánové, pokud jste s kytiãkou –
jako podûkování Ïenû tﬁeba za ten
úklid – zapomnûli, nemusíte ãekat
do dal‰ího roku. Radost z kytiãky jistû udûláte i jindy. Pokud tak budete
ãinit pravidelnû, nemÛÏe se vám stát,
Ïe budete v podezﬁení, Ïe kvÛli ‰patnému svûdomí máte snahu nûco Ïehlit. Nejde jen o to kytiãku (která samozﬁejmû potû‰í) koupit, ale pﬁidat
k ní i pár mil˘ch slov, která potû‰í
je‰tû víc. Tﬁeba se vám pak Ïena odvdûãí nûjakou dobrou veãeﬁí ãi jinak… a pak uÏ to bude jen krásné
vzájemné dokazování citÛ. A jaro
lásce hodnû pﬁeje…
–rok–

Besedy se znám˘m lékaﬁem
a cestovatelem MUDr. Jiﬁím
Pertlem patﬁí k oblíben˘m akcím na‰eho Informaãního
a vzdûlávacího stﬁediska LâR
na Kﬁivoklátû.
Rozhovor s ním pﬁiná‰íme na
stranû 4.

Hrad Kﬁivoklát se
opût otevﬁe veﬁejnosti
v sobotu 31. 3. 2007,
kdy probûhne i nûkolik slavnostních akcí.
Îe bûhem zimy na
hradû nezaháleli si
pﬁeãtûte na stranû 5.

NA HRADù UZAV¤ELO S≈ATEK OSM A PÒL TISÍCE PÁRÒ

POZVÁNKA
Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LâR na Kﬁivoklátû zve
v‰echny obãany a pﬁátele Kﬁivoklátu na druh˘ tematick˘ veãer nazvan˘ Zvyky a tradice na
Kﬁivoklátsku, kter˘ se koná
19. 4. 2007 v 18.00 hodin v budovû IVS LâR v Hradní ulici.
Poﬁad pﬁipravili Tomá‰ a Milan
Bednaﬁíkovi, jako host vystoupí etnografka Muzea T. G. M.
v Rakovníku Mgr. Lenka ·mídová.
Náv‰tûvníci mají opût moÏnost
vidût filmy z produkce Fotostudia B a to film Vánoce na
Kﬁivoklátsku 2006 a Vyná‰ení
smrtky na Kﬁivoklátû.
NECHCETE Mù?

Novû zrekonstruovaná obﬁadní síÀ na hradû pﬁivítala první snoubeneck˘ pár leto‰ního roku v sobotu 17. bﬁezna.

K¤IVOKLÁT. Psal se datum
10. záﬁí 1969, kdyÏ do nové obﬁadní sínû, která byla zﬁízena v b˘valé krãmû Václava IV. na hradû Kﬁivoklá-

DùTSK¯ KARNEVAL V SOKOLOVNù

Dûti z mateﬁské ‰koly mají velmi
rády rÛzné slavnosti, a proto se
v‰echny tû‰í na tradiãní „‰kolkov˘“
karneval. Mateﬁská ‰kola v Kﬁivoklátû ho poﬁádá kaÏdoroãnû, aby si
v‰ichni uÏili spoustu veselí a zdravého soutûÏení. Hned ráno pﬁijdou
dûti v maskách a celé dopoledne se
tanãí a soutûÏí ve slavnostnû vyzdobené tﬁídû. Nejoblíbenûj‰í ãástí je hra

10 Kã

„na Ïidliãky“ a pﬁehlídka masek.
Aby se dûti mohly vydovádût a pﬁedvést ve sv˘ch maskách i kamarádÛm
z okolních vesnic, poﬁádáme kaÏdoroãnû v bﬁeznu i „velk˘ karneval“
v sokolovnû. Na organizaci tohoto
karnevalu nám finanãními prostﬁedky pﬁispívají Lesy âR, a. s.
(pokraãování na str. 2)

Moudrá slova
Stáﬁí zaãíná tehdy, kdyÏ se nám v‰echny Ïeny zdají b˘t hezké.
(Julian Tuwim)

tû, vstoupily první snoubenecké páry, aby si zde ﬁekly své „ano“. Oddávající Franti‰ek Pouznar a matrikáﬁka Libu‰e Bednaﬁíková pﬁivítali
sleãnu Jitku Javorskou a pana Antonína Vohánku z Loun, kteﬁí se krátce na to stali historicky prvním párem oddan˘m na hradû Kﬁivoklátû.
Obﬁadu asistoval „purkrabí“ Lubomír Junek v dobovém kost˘mu se
sv˘m pomocníkem Franti‰kem Mar‰íkem. Pﬁítomn˘ byl i ‰táb âeskoslovenské televize a nûkolik pí‰ících
novináﬁÛ s fotografy.
Je‰tû téhoÏ dne si Kﬁivoklát‰tí odbyli druhou premiéru – dvojsvatbu.
Sourozenci Helena Klobouãníková
a Jiﬁí Klobouãník z Prahy se rozhodli vstoupit do manÏelství spoleãnû –
sleãna si brala pana Miroslava
Bûhounka a její bratr Irenu Kreibichovou. Byla to velká sláva. Tradice, trvající uÏ osmatﬁicet let, zaãala.
Je‰tû neÏ ale zaznûlo v hradních
zdech první „ano“, muselo b˘t udûláno mnoho práce. Nûkdej‰í krãma
slouÏila dlouhá léta jako odkladi‰tû
v‰eho nepotﬁebného a byla témûﬁ ke
stropu zarovnaná „svinãíkem“. V neuvûﬁitelnû krátké dobû byla vyklizena a nápad tehdej‰ího pﬁedsedy MNV
Franti‰ka Pouznara a kastelána Lubomíra Junka – zﬁídit zde obﬁadní
a spoleãenskou místnost – byl uveden v Ïivot. Interiér byl vybaven nábytkem a doplÀky z hradních depozitáﬁÛ, svojí tro‰kou pﬁispûli i filmaﬁi. Napﬁíklad ka‰írovan˘ krb, kter˘
vût‰ina svatebãanÛ povaÏovala za
prav˘, zde na Ïádost pana Junka nechal filmov˘ ‰táb natáãející na hradû pod reÏijním vedením Karla Steklého historickou komedii Slasti Otce
vlasti. Podobnû i kované svícny a pozdûji i dﬁevûné Ïidle byly pÛvodnû
filmov˘mi rekvizitami. V‰e citlivû
skloubeno dohromady tvoﬁilo stylo-

Foto Vladimír ·ebek

vû ãist˘ celek a je jen ‰koda, Ïe v osmdesát˘ch letech do‰lo k nûkolika nepﬁíli‰ citliv˘m úpravám, které pÛvodní charakter místnosti zmûnily.
VraÈme se ale zpût k faktÛm.
Statistiky zachovaly i dal‰í zajímavé údaje. Hned t˘den po zahájení
– 17. záﬁí 1969 – probûhla v nové obﬁadní síni první svatba kﬁivoklátsk˘ch obãanÛ – Jaroslavy Friebertové a Miloslava Pavlíka. Pikantní na
ní bylo to, Ïe Miloslav Pavlík byl
i obyvatelem hradu a bydlel doslova
na dosah obﬁadní sínû. Krátce po Novém roce 1970 – 16. února – si odbyla na hradû premiéru také zlatá
svatba manÏelÛ Aloisie a Antonína
Kuãerov˘ch z Kﬁivoklátu. Jak jiÏ bylo naznaãeno, slouÏila síÀ také ke
spoleãensk˘m úãelÛm. Dne 22. ﬁíjna
1969 se v ní konal první koncert v podání Komorního orchestru okresního osvûtového domu v Rakovníku za
ﬁízení Otakara Pihrta. A tak bych mohl pokraãovat dál.
V sam˘ch prvopoãátcích nebyly
v obﬁadní síni varhany, ale vÏdy jeden z Kﬁivoklátsk˘ch rytíﬁÛ, kteﬁí tehdy u svateb asistovali (páÏata je vystﬁídala aÏ v roce 1991), pou‰tûl dobovou hudbu z magnetofonu umístûného ve sklepních prostorách. Tu
pro tyto úãely nahrálo komorní sdruÏení Collegium flauto dolce. První
elektrofonické varhany (italské znaãky Farfissa) byly na hrad instalovány v roce 1974. NovomanÏelé si pﬁipíjeli ze zlatého „královského“ poháru, kter˘ zapÛjãovala správa hradu. Poté, co byl v první polovinû
80. let prohlá‰en za církevní majetek, musel b˘t nahrazen pohárem
sklenûn˘m (tady opût vypomohli filmaﬁi). Souãasné poháry pocházejí ze
zaãátku 90. let a byly vyrobeny v niÏborsk˘ch sklárnách firmy Rückl.
Na pﬁelomu 70. a 80. let skonãila

Na katastrálním území mûstysu
Kﬁivoklát byla nalezena fena kﬁíÏence neznámého pÛvodu. Asi roãní fenka stﬁední velikosti byla umístûna do
rakovnického útulku. Podle obecní
vyhlá‰ky majiteli, kter˘ si odebere fenu z útulku, bude prominut poplatek
ze psa, po celou dobu jeho Ïivota.
V pﬁípadû zájmu kontaktujte prosím
úﬁad mûstysu Kﬁivoklát nebo pﬁímo
rakovnick˘ útulek, kde si fenku mÛÏete také prohlédnout.
Milan Naì

z „moci úﬁední“ pﬁi svatebních obﬁadech asistence purkrabího a Kﬁivoklátsk˘ch rytíﬁÛ. K její „renesanci“
do‰lo z iniciativy prvního „porevoluãního“ starosty obce Kﬁivoklát Ivana Kasalického a tehdej‰í matrikáﬁky Jitky ·ímové v roce 1991. Kromû
oddávajícího, matrikáﬁky a varhaníka zaãal pﬁi sobotních (a prázdninov˘ch) obﬁadech pÛsobit je‰tû i purkrabí za doprovodu dvou páÏat. Opût
byl trochu upraven interiér obﬁadní
sínû, zejména její horní ãásti. V záﬁí
roku 1992 ukonãil ãinnost oddávajícího a purkrabího „zakladatel“ obﬁadní sínû – kastelán Lubomír Junek
(druh˘ ze zakladatelÛ Franti‰ek
Pouznar zemﬁel jiÏ v prosinci 1988).
Nûkolik ãísel na závûr. V letech
1969 aÏ 2006 bylo na Kﬁivoklátû oddáno 8 483 párÛ. Bûhem této doby
zde pÛsobilo 12 oddávajících, 7 matrikáﬁek, 11 varhaníkÛ a varhanic,
18 purkrabích a Kﬁivoklátsk˘ch rytíﬁÛ, 35 páÏat a 8 fotografÛ.
Tomá‰ Bednaﬁík

Sehran˘ t˘m pﬁi kﬁivoklátsk˘ch svatbách po
mnoho let tvoﬁili Lubomír Junek - oddávající, Libu‰e Bednaﬁíková - matrikáﬁka a Ladislav Krumnikl - varhaník. Foto archiv

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE
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Anketa KN
„Jak˘ byl nejpovedenûj‰í aprílov˘ Ïertík, jehoÏ jste byl autorem
ãi obûtí?“
Ing. Jan Rajsk˘
46 let, podnikatel
Apríla jsme si naposled uÏívali jako dûti. Pﬁes posílání k tabuli,
pﬁípadnû do kabinetu biologie pro
ty nejneuvûﬁitelnûj‰í pomÛcky,
aÏ po ranní telefonáty, Ïe vyhoﬁela
‰kola a zÛstáváme doma. V dospûlosti se tato zábava nûjak vytratila.
Asi se je‰tû nûco povedlo, ale opravdu si nemÛÏu vzpomenout.
Bohuslava Slapniãková
70 let, v dÛchodu
V posledních letech uÏ jsem asi
nikomu za to nestála, aby mû vyvádûl aprílem,
anebo mají v‰ichni úctu k m˘m ‰edinám. No a já uÏ taky nejsem tak
rozverná, jako jsem moÏná byla
kdysi. A na to, co bylo v dobách mé
nezralé mladosti, si uÏ opravdu nemohu vzpomenout.
Jakub Tou‰
19 let, student
Jak ve ‰kole, tak
ve volném ãase
jsem obklopen
lidmi, kteﬁí mají
velmi rádi tento
typ humoru, takÏe jsem zaÏil
mnoho ÏertíkÛ
a nejen aprílov˘ch. Jednou rozebereme pﬁed hodinou paní profesorce
Ïidli, jindy „klasicky“ od‰oupneme
Ïidli spoluÏákovi, kdyÏ si sedá. Ale
na nejlep‰í si asi nevzpomenu, protoÏe skoro kaÏd˘ den nûkdo vymyslí
nûjak˘ vtípek, kterému se nakonec
v‰ichni zasmûjeme.
Ivana Varju
39 let, studentka FFUK, toho ãasu plnû vytíÏená matka tﬁí dcer
Ráda bych se
s vámi podûlila
o nûjakou veselou historku, ale
nûjak si na Ïádnou nevzpomínám. MÛj muÏ
tvrdí, Ïe skoãím
kaÏdému kdykoliv na cokoliv, takÏe
apríl je pro mû vlastnû celoÏivotní záleÏitost. No, nûco na tom asi bude.
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OB¤ADNÍ SÍ≈ NA HRADù V NOVÉM „KABÁTU“
kobercem – asi 80 let
star˘m per‰anem –
bude s celkem jistû
vnímána pozitivnû.
V síni je i úplnû nové
osvûtlení, navrÏené
ve stylu hoﬁících pochodní. Temperování
zaji‰Èuje elektrické topení, které zabezpeãí
vÏdy poÏadovanou
teplotu i bûhem zimního provozu. Restaurováním pro‰la
i v‰echna okna, jejichÏ v˘plÀ tvoﬁí ruãnû foukané „bucny“.
Prostor je ozvuãen audiovizuáln í m systémem, umoÏÀujícím
nejen kvalitní hudební doprovod, ale
i mluvené slovo, promítání filmÛ, projekci jak˘chkoli médií,
a to v‰e v nejvy‰‰í
kvalitû. Velice zajíPoslední dokonãovací práce a úklid pﬁed zahájením nové „svatební sezóny“.
Foto Ludûk Frencl mav˘ bude i podzemní prostor, kter˘ po
K¤IVOKLÁT. Od prosince 2006 ﬁována k maximální autenticitû his- vyãi‰tûní a odstranûní stavební sutû
do bﬁezna leto‰ního roku prodûlala torick˘ch prostor, k odstranûní ne- bude vítan˘m zázemím. Obﬁadní síÀ
obﬁadní síÀ na hradû Kﬁivoklátû cel- vhodn˘ch a provizorních stavebních díky své malebnosti a poloze na stakovou rekonstrukci. Vzhledem k nut- úprav, které vznikly bûhem uÏívání roslavném Kﬁivoklátû bude nadále
nosti zkvalitnit prostﬁedí a sluÏby po- (zmizel i letit˘ filmov˘ krb). Velkou hojnû vyuÏívaná nejen ke svatebním
skytované svatebãanÛm ji na jaﬁe ro- zmûnou, patrnou na první pohled, je obﬁadÛm, ale i k dal‰ím pﬁíleÏitosku 2006 navrhla správa hradu. Sou- vzhled a struktura omítek. Po velkém tem.
ãástí rekonstrukce bylo i nové vyba- úsilí se podaﬁilo navrátit klasicistní
Ludûk Frencl,
vení tûchto prostor. Na základû kletované povrchy opatﬁené voskokastelán hradu
architektonické studie, pﬁedstavené vou politurou. Takov˘to povrch se
a odsouhlasené zastupitelstvem mûs- velmi pﬁibliÏuje vût‰inû zachoval˘ch
tysu Kﬁivoklát, byla zpracována pro- a nejstar‰ích omítek na hradû Kﬁivojektová dokumentace v ateliéru ar- klátû. RovnûÏ kamenná ostûní pro‰la
chitekta Michala Sborwitze.
restaurátorskou oãistou. Spodní ãást
Vlastní prostory obﬁadní sínû se na- kamenné podlahy, jeÏ je tvoﬁena velcházejí v jedné z nejstar‰ích ãástí hra- k˘mi kamenn˘mi bloky, byla oãi‰du. Celková rekonstrukce byla smû- tûna, opravena a spolu s doplÀujícím
VáÏení ãtenáﬁi,
pﬁipravujeme na závûr mûsíce dubna (23. – 27. 4.) t˘denní projekt,
kter˘ prozatím nese pracovní název „Zdraví“. Chceme se zamûﬁit na
nûkolik oblastí – sport, zdravá v˘Ïiva, zdravé Ïivotní prostﬁedí. Od
pondûlí do ãtvrtka bude v‰emi pﬁedmûty prolínat téma zdraví a odpoledne nabídneme dûtem hlavnû pohybové aktivity. Pátek bude turistick˘. KaÏdá tﬁída vyrazí se sv˘m tﬁídním na pﬁedem urãenou trasu
a bude muset ujít pﬁedem dan˘ poãet kilometrÛ.
Chceme zároveÀ vyzvat Vás, obyvatele Kﬁivoklátska, abyste se alespoÀ v tomto t˘dnu snaÏili udûlat nûco pro své zdraví – v podobû pohybové aktivity nebo i zdravé v˘Ïivy. A právû kvÛli zdravé v˘Ïivû se
na Vás obracíme. Chtûli bychom vyhlásit veﬁejnou soutûÏ o nejlep‰í
recept na zdravé jídlo. Prosíme, abyste nám prostﬁednictvím sv˘ch dûtí, nebo i na e-mail zskrivoklat@iol.cz zasílali své zaruãenû zdravé recepty, které jsou zaloÏené hlavnû na ovoci, zeleninû a dal‰ích zdrav˘ch ingrediencích. Va‰e recepty vyzkou‰íme a porota rozhodne o tom
nejlep‰ím.
Dûkujeme za spolupráci a jiÏ se tû‰íme na t˘den zdraví.
Za Z· a M· Kﬁivoklát
Marcela Kasíková

DùTSK¯ KARNEVAL V SOKOLOVNù
(dokonãení ze str. 1)
pﬁi jejich sólovém tanci provedl.
A tak i letos, pﬁestoÏe bylo nePo nároãném tanci ãekalo na kaÏzvykle krásné poãasí, se 11. bﬁezna dého malé obãerstvení, které zaji‰v sokolovnû se‰lo velké mnoÏství Èovaly zamûstnankynû M·. V rytprincezen a víl, zvíﬁátek, brouãkÛ mu diska si na parketu pﬁi povinném
a beru‰ek, ãarodûjnic, ‰a‰kÛ a kov- sólu „zaﬁádili“ i svá dítka doprovábojÛ. Mezi netradiãní a nápadité masky urãitû patﬁil Ïralok
kladivoun nebo
pohádkov˘
drak.
KaÏdá
z masek obdrÏela jiÏ pﬁi vstupu do sálu mal˘
dárek. O zábavu, dobrou hudbu k tanci a soutûÏe se postaral
v‰emi oblíben˘
diskÏokej Jiﬁí
Ladra s dcerou
Bárou. Letos si
pro dûti pﬁichystali velké pﬁe- Pﬁítomné dûti nadchl velk˘ Ïiv˘ ply‰ov˘ medvûd, kter˘ si s nimi rád zakvapení. Pﬁi- tancoval i zasoutûÏil.
Foto Ludûk Frencl
vezli s sebou do
kﬁivoklátské sokolovny svého ka- zející dospûlí, maminky, tatínkové,
maráda, velkého Ïivého ply‰ového ale i babiãky a dûdeãkové.
medvûda, kter˘ si s dûtmi rád zaDoufáme, Ïe se karneval v‰em
tancoval i zasoutûÏil. Hlavnû malé mal˘m i velk˘m náv‰tûvníkÛm líbil
dûti na nûm mohly oãi nechat. a tû‰íme se opût za rok na stejném
Princezny a Popelku nejvíce za- místû na shledanou.
ujal „opravdov˘“ princ, kter˘ je
Jaroslava Vimrová

Obﬁadní síÀ po celkové rekonstrukci, jak ji
mohli spatﬁit pozvaní hosté pﬁi malé slavnosti, která probûhla v pátek 16. bﬁezna
v podveãerních hodinách.
Foto –mb–

TO JSOU MI VùCI
Tak jsem si pﬁeãetl úvodník z první strany a uÏ vím, Ïe mám prÛ‰vih.
Za poslední dny jiÏ druh˘. Nejdﬁíve mûlo pár lidí pocit, Ïe minulé
„To jsou mi vûci“ vyvolaly negativní energii, která pr˘ z minulého
ãísla novin doslova ãi‰ela (hmm, to
jsem ani nevûdûl, Ïe mám takovou
moc). A protoÏe moje milovaná
manÏelka patﬁí mezi ty, co by kvûtiny mohly dostávat obden, ne-li
ãastûji, je mi jasné, Ïe krásn˘ úvodník z první strany nezÛstane bez
odezvy. Snad mi v kvûtináﬁství nezavﬁou. Konec koncÛ, asi to tak má
b˘t. A navíc teplá veãeﬁe potû‰í,
a vzájemné dokazování citÛ je vût‰inou je‰tû lep‰í neÏ svíãková. TakÏe chlapi, je to jen na nás, jak budeme hladoví.
A jestli byl nûkdo zasaÏen negativní energií mého minulého
ãlánku, tak se mu omlouvám. Ale
kdyÏ se mi nûco nelíbí, tak to ﬁeknu a nebudu jak p‰tros. A do prvních jarních dnÛ pﬁeji nám více píle, více nadhledu, ménû je‰itnosti
a aÈ pravda a láska zvítûzí nad lÏí
a nenávistí. Co by za takové vítûzství dali vicepremiér âunek
a expremiér „jaseskaÏdymdomluvím“ Jiﬁí Paroubek. První je na ministerské sesli v takovém náklonu,
Ïe z ní asi spadne. A druh˘, zdá se,
bude pﬁedsedou v konkurzu. Skoro to vypadá, Ïe stále platí: „Neber
úplatky“ a „dluhy se mají platit“.
Abych stále jen nekritizoval, sobotní brigáda u kostela zaslouÏí
velkou pochvalu. I kdyÏ si myslím, Ïe se podobné akce malinko
pﬁeÏily, kaÏdá práce na obecním,
která pﬁinese nûco dobrého, je minimálnû chvályhodná. Jen mal˘
povzdech – myslím, Ïe ve svém
volném ãase pﬁi‰li na obecní pracovat asi jen ti, kteﬁí Ïádn˘ papírek do parku kolem kostela nikdy
neodhodili. Jestli pak není nûco
‰patnû a robotovat by nemûli ti, co
odhazují? Ale jak to zaﬁídit, Ïe?
A na závûr. V rádiu jsem sly‰el,
Ïe nejsme pﬁipraveni na to, abychom mûli za prezidenta Ïenu. To
je ale hloupost. Nevím jak jiní, ale
kdyÏ bude hezká, chytrá a nebude
se jmenovat Jiﬁí Paroubek nebo
kdokoliv od tﬁe‰niãkáﬁÛ, tak já
jsem pro. Koneãnû, i kdyÏ si obãas myslím, Ïe doma vládnu, vím,
Ïe mi hlavou na krku otáãí nûkdo
jin˘ a jsem tomu rád. Co bych si
jinak poãal?
Hezké jaro.
Pavel Friebert

VELITELÉ A STROJNÍCI V ROZTOCKÉ LUDMILE
stﬁediska nebo vût‰inou
(ne) fungující vysílaãky.
Vítan˘m zpestﬁením jsou
i nácviky praktick˘ch ãinností. Loni to byl lezeck˘
v˘cvik na pﬁehradû Klíãava, letos právû práce s vysílaãkou a také poﬁadová
pﬁíprava. Hasiãi star‰ích
roãníkÛ se tak mohli na
chvíli vrátit do sv˘ch vojensk˘ch let (mlad‰í uÏ
mají smÛlu) a opût si vyslechnout poﬁadové povely, zkusit obraty na místû,
Dva bﬁeznové víkendy roztockou
restauraci Ludmila zaplnili a je‰tû
zaplní dobrovolní hasiãi z celého
okresu Rakovník. Nejdﬁíve ve dnech
9. aÏ 11. bﬁezna velitelé druÏstev
a o dva t˘dny pozdûji budou následovat strojníci. DÛvodem je pravidelná kaÏdoroãní odborná pﬁíprava,
kterou organizuje HZS Stﬁedoãeského kraje, stanice Rakovník.
Je dobrou tradicí, Ïe program odborné pﬁípravy je velmi dobﬁe pﬁipraven, leto‰ní rok nebyl v˘jimkou.
Odborná pﬁíprava byla letos zamûﬁena napﬁíklad na práci s vysílaãkami, zopakování si platné legislativy
ãi projednání problémÛ, se kter˘mi
se hasiãi setkávají pﬁi v˘jezdech.
AÈ uÏ se jedná o práci operaãního

tvoﬁení zástupÛ a ﬁadÛ nebo stoj
v pozoru a v pohovu. Nûkomu to
mÛÏe pﬁipadat zbyteãné, ale jak bylo pﬁi v˘cviku uvedeno por. Otou
Titzlem z HZS, tﬁeba na hasiãsk˘ch
soutûÏích ãi oslavách by hasiãi mûli umût vystupovat jako dobrovolní
hasiãi, a ne jako hasiãi z amerického filmu v ãele s Lupino Lanem.
V leto‰ním roce odborné pﬁípravû dobrovoln˘ch hasiãÛ z okresu
Rakovník pﬁálo také jiÏ skoro jarní
poãasí. Odborná pﬁíprava tak jistû
splnila svÛj úãel.
Pavel Friebert

První v ﬁadû velitel kﬁivoklátské jednotky Vladimír Fuksa pﬁi poﬁadové pﬁípravû.
Foto Pavel Friebert
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ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA

VYNÁ·ENÍ SMRTKY NA K¤IVOKLÁTù

A N E B O â E M J E D N A L O Z A S T U P I T E L S T VO M ù S T Y S U 5 . B ¤ E Z N A 2 0 0 7
Zastupitelstvo mûstysu schválilo
návrh rozpoãtu na rok 2007. Celé
znûní rozpoãtu bylo moÏné shlédnout na úﬁedních deskách. Nadále se
v pﬁípadû zájmu mÛÏete informovat
na úﬁadu mûstysu.

Zastupitelstvo zvaÏuje moÏnost,
aby se mûstys stal plátcem DPH. Povûﬁilo starostu jednáním v dané vûci s Finanãním úﬁadem v Rakovníku. Zatím se jedná jen o jednání informativní a propoãítání v˘hod a ne-

V˘stavba prodejního stánku s WC na parkovi‰ti nad hradem pokraãuje rychl˘m tempem. Stavba má b˘t hotova do konce dubna a uÏ dnes je jasné, Ïe pﬁes poãáteãní zdrÏení zpÛsobené provádûním pilot bude termín dokonãení dodrÏen.
Foto Pavel Friebert

Stavba kiosku na parkovi‰ti se
pomalu ch˘lí ke zdárnému konci.
Podle slov stavbyvedoucího pana
Alexandra Spáãila bude budova
dokonãena do Velikonoc.

v˘hod pro Kﬁivoklát.
Na stavebním úﬁadû v Kﬁivoklátû
dochází v souãasné dobû k personálním zmûnám. Po odchodu pana
Pavla Frieberta konãí na základû

Na vûdomost se dává, Ïe 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-

vlastní v˘povûdi i paní Kamila
Krausová. PÛvodnû bylo uvaÏováno o zaji‰tûní chodu stavebního úﬁadu dvûma úﬁedníky. Po dvou mûsících praxe do‰el starosta k názoru,
Ïe je tﬁetí úﬁedník opravdu potﬁeba,
a bylo vypsáno v˘bûrové ﬁízení. Na
jeho základû budou vybráni dva nejvhodnûj‰í kandidáti, kteﬁí na stavebním úﬁadû doplní paní Vilmu ·ímovou. Uzávûrka pﬁihlá‰ek k v˘bûrovému ﬁízení je 26. 3. 2007. Chod
stavebního úﬁadu zÛstává nepﬁeru‰en a své záleÏitosti si samozﬁejmû
mÛÏete pﬁijít vyﬁídit v úﬁedních hodinách. Pondûlí a stﬁeda od 8.00 do
17.00 hodin nebo po dohodû v jinou
dobu.
Ve spolupráci se Svazkem mûst
a obcí Rakovnicka je vypracováván
tzv. strategick˘ plán. Jedná se o návrh projektÛ, které bychom v budoucnu rádi realizovali. Nûkteré i se
100% dotací. Plán si mÛÏete prohlédnout na úﬁedních deskách a na
úﬁadû. Pokud budete mít chuÈ a ãas,
je moÏné projekty doplnit nebo roz‰íﬁit. Va‰e námûty mÛÏete adresovat na úﬁad mûstysu, a to aÏ do dal‰ího zasedání zastupitelstva. To se
koná 5. 4. 2007 od 17.00 hodin
v Restauraci Nad Hradem. V‰ichni
jste srdeãnû zváni.
Milan Naì

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
Starosta mûstysu Kﬁivoklát by
rád podûkoval v‰em úãastníkÛm
první jarní brigády, která se
uskuteãnila v sobotu 10. 3. 2007
na Amalínû. Dûti i dospûlí odvedli velk˘ kus práce v areálu na‰í ‰kolky a v okolí kostela sv. Petra. Proﬁezané kﬁoví bude odvezeno na hranici u bytovek a o ãarodûjnicích 30. dubna spáleno.
Na tuto vatru se jistû v‰ichni rádi pﬁijdeme podívat. Je‰tû jednou
díky v‰em!
Milan Naì

Foto Jana Krejãíková

V¯ROâNÍ SCHÒZE O. S. DùTI K¤IVOKLÁTSKA

NOV¯ STAVEBNÍ ZÁKON – PRAKTICKÉ RADY â. 3
Minule jsem skonãil tím, Ïe dal‰í dobnû jsou na tom stavby pro chopokraãování tohoto miniseriálu bu- vatelství o jednom nadzemním pode o stavbách, které mÛÏete stavût dlaÏí o zastavûné plo‰e do 16 m2 a do
bez stavebního povolení a nepotﬁe- 5 m v˘‰ky. Nebo zimní zahrady
bujete ani ohlá‰ení. Ne vÏdy to bo- o jednom nadzemním podlaÏí a sklehuÏel znamená, Ïe nepotﬁebujete níky do 40 m2 a do 5 m v˘‰ky. StaÏádné povolení. Vûnovat se bude- vební povolení ani ohlá‰ení nevyme § 103 stavebního zákona. Je Ïadují pﬁípojky vodovodní, kanaliv nûm vyjmenováno cca 45 druhÛ zaãní a energetické v délce do 50 m.
staveb, které stavební povolení ani Dále napﬁíklad zásobníky na vodu
ohlá‰ení nevyÏadují. JenÏe s vût‰i- nebo jiné nehoﬁlavé kapaliny do obnou se norjemu 50 m3 a do
mální „smrtelv˘‰ky 3 m. nebo
ník“ asi moc
bazény do 40 m2
nepotká. Nazastavûné plopﬁíklad vinici
chy. O plotech
znám v Kﬁivojsem psal minuklátû jen jedle, tak snad je‰tû
nu, „bûÏn˘“
zmíním opûrné
stavebník také
zdi do v˘‰ky
tûÏko
bude
1 m, pokud nestavût stoÏár
hraniãí s komuna vlajku, sirénikacemi a venu, podpûry
ﬁejn˘mi
prolanov˘ch drah
stranstvími.
nebo mostní
V‰echny uvedeváhu.
né stavby (a upoNamátkou
zorÀuji – jedná
stavební pose jen o namátvolení
ani
kov˘ v˘ãet) maohlá‰ení nejí jedno spoleãvyÏadují stavné. MÛÏete je
by o jednom
skuteãnû stavût
nadzemním
bez stavebního
podlaÏí do 25m2 GaráÏ do 25 m bylo moÏné do konce loÀského povolení. Nepoani
a do 5m v˘‰ky, roku stavût jen na základû stavebního povolení. tﬁebujete
pokud v tako- Od leto‰ního roku jiÏ stavební povolení není tﬁe- ohlá‰ení. Potﬁenemusí b˘t ani ohlá‰ení. Ve vût‰inû pﬁípadÛ
vé stavbû ne- ba,
bujete v‰ak tzv.
by mûl postaãovat tzv. územní souhlas. Jen v nûjsou pobytové kter˘ch pﬁípadech bude ke stavbû takové garáÏe územní souhlas
místnosti, hy- tﬁeba územní rozhodnutí. Foto Milan Bednaﬁík podle § 96 stagienická zaﬁívebního zákona.
zení, vytápûní, neslouÏí k ustájení Îádost o vydání územního souhlazvíﬁat a nejde o sklady hoﬁlav˘ch ka- su musí kaÏd˘ podat na pﬁedepsapalin a plynÛ. Ano – takovou stav- ném formuláﬁi. Proto doporuãuji si
bou napﬁíklad mÛÏe b˘t i garáÏ, kte- ho buì vyzvednout na stavebním
rá do konce loÀského roku vyÏado- úﬁadû nebo stáhnout z internetov˘ch
vala stavební povolení vÏdy. Po- stránek (Ministerstvo pro místní
2

rozvoj, Krajsk˘ úﬁad Stﬁedoãeského
kraje, pﬁíslu‰n˘ stavební úﬁad). V˘hodou územního souhlasu je, Ïe se
o jeho vydání nevede správní ﬁízení a je zadarmo. Má i nev˘hody.
VÏdy k nûmu musíte dokládat souhlasy vlastníkÛ pozemkÛ nebo staveb, na kter˘ch chcete stavût (u tûch
musí b˘t podpisy ovûﬁeny!), a také
sousedÛ (jejich podpisy nemusí b˘t
ovûﬁeny), nûkdy i dal‰ích subjektÛ,
ale to budou okrajové pﬁípady. Jejich souhlasy musí b˘t i na situaãním plánu v pﬁíloze. A hlavnû,
územní souhlas není moÏné vydat
vÏdy, jeho vydání je vázáno nûkolika pﬁedpoklady. Napﬁíklad nelze
vydat, je-li tﬁeba stanovit pro realizaci stavby nûjaké podmínky. Kdy
to pÛjde a kdy to nepÛjde, posuzuje
jen stavební úﬁad. Pokud zjistí, Ïe
územní souhlas vydat nemÛÏe, Ïádost se projednává v územním ﬁízení (trvá to déle, je to za peníze…).
V pﬁí‰tím pokraãování budou koneãnû uvedeny i nûjaké stavby, které opravdu mÛÏete stavût bez projednání se stavebním úﬁadem, tedy
bez jakéhokoliv povolení.
Chtûl bych také upozornit, Ïe je
nesmírnû dÛleÏité správnû posoudit,
co z pohledu stavebního zákona
vlastnû zam˘‰líte stavût. Proto v‰em
stavebníkÛm opravdu doporuãuji
zeptat se na stavebním úﬁadû co
a jak. Správné zatﬁídûní staveb do
paragrafÛ stavebního zákona je nûkdy obtíÏné i pro úﬁedníky stavebního úﬁadu a urãitû je lep‰í se jednou zeptat, neÏ udûlat chybu a jednou platit pokutu. A je tﬁeba mít také vÏdy na vûdomí, Ïe platí to, co
ﬁekne stavební úﬁad. I tento miniseriál je pouze informací, ne stavebním úﬁadem na dálku.
Pavel Friebert

V sobotu 10. bﬁezna se v Hotelu
S˘kora konala v˘roãní ãlenská schÛze obãanského sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska. SchÛzi zahájila pﬁedsedkynû sdruÏení Dá‰a Pavlíãková. Pﬁivítala v‰echny pﬁítomné – stávající
i nové ãleny a starostu obce Roztoky Ing. Vladimíra Melãe. Zprávu
o ãinnosti a hospodaﬁení za roky
2004 aÏ 2006 pﬁednesla Simona Matûjková. Poté byl zvolen nov˘ v˘bor
ve sloÏení: Dagmar Pavlíãková, Simona Matûjková, Mgr. Jana Rajská,
Ing. Jana Povolná a Mgr. Martina
Koudelková. Novou pﬁedsedkyní
byla v˘borem jednomyslnû zvolena
Mgr. Jana Rajská. Dále byla ustanovena revizní komise ve sloÏení:
Ing. Petr Varju, Ing. Jan Rajsk˘
(pﬁedseda) a Simona Keltnerová.
V˘roãní schÛze pokraãovala krátkou

diskusí, byla projednána v˘‰e ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ a zpÛsob organizování akcí poﬁádan˘ch o. s. Dûti Kﬁivoklátska. Do diskuse se zapojil aktivnû Vladimír Melã s poÏadavkem
ﬁádného zaji‰tûní akcí z hlediska bezpeãnosti úãastníkÛ a stanovení pﬁíslu‰né odpovûdnosti. Obãanské
sdruÏení bude i nadále pokraãovat
v poﬁádání lidov˘ch tradiãních
oslav, koncertÛ souborÛ Silentium
a Sedmikrásky, provozování klubu
maminek Îelviãka a Tvoﬁiv˘ch podveãerÛ. Budeme hledat dal‰í moÏnosti pro volnoãasové aktivity dûtí
a dospûl˘ch. Chtûli bychom se podílet spolu s mûstysem Kﬁivoklát na
zbudování dûtského hﬁi‰tû.
Dûkuji v‰em, kteﬁí s námi spolupracují nebo nás jak˘mkoli zpÛsobem podporují.
Jana Rajská
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ROZHOVOR K¤IVOKLÁTSK¯CH NOVIN
Besedy se znám˘m lékaﬁem a cestovatelem panem doktorem Jiﬁím
Pertlem patﬁí k oblíben˘m akcím na‰eho Informaãního a vzdûlávacího
stﬁediska LâR na Kﬁivoklátû. Loni
nás jeho vyprávûní zavedlo do JiÏní Afriky a letos jsme putovali po

Austrálii a Tasmánii. Pan doktor je
bezesporu zajímav˘ a aktivní ãlovûk, pro kterého je poznání a cestování velkou Ïivotní láskou. Je dobﬁe, Ïe se o své proÏitky podûlí
i s ostatními, byla by ‰koda, nechávat si je jen pro sebe. Udûlat s ním
rozhovor do Kﬁivoklátsk˘ch novin
se pﬁímo nabízelo, neboÈ jeho vyprávûní je vÏdy Ïivé a poutavé. Máme tedy moÏnost dozvûdût se nûco,
co pﬁi jeho pﬁedná‰kách moÏná nezaznûlo…
Pane doktore, prozraìte nám
nûco o sobû, jak˘ máte vztah ke
Kﬁivoklátu?
MÛj tatínek pocházel z Broum a já
jsem kaÏdé prázdniny proÏil v tomto kraji, asi právû proto jsem si zamiloval pﬁírodu a láska k ní mû provází po cel˘ Ïivot. Byla motivací
m˘ch cest za hranice bûÏného Ïivota, kde jsem nav‰tívil nûkolik panensk˘ch míst této planety.
Víme, Ïe va‰e velké v˘pravy byly spojené s r˘Ïováním zlata. Jak
se vlastnû ãlovûk k takovému neobvyklému koníãku dostane?
Pﬁed 27 lety se mÛj kamarád nûkde doãetl o r˘Ïování zlata a pﬁi‰el
s nápadem, Ïe si vydûláme velké peníze. Aãkoliv v‰e vypadalo jako velk˘ Ïert, nauãili jsme se metodu r˘Ïování zlata, coÏ je vlastnû metoda
geologického prÛzkumu, ale vûﬁte
mi, Ïe zbohatnout se na tom nedá.

Já jsem u této záliby zÛstal hlavnû
proto, Ïe jsem se díky ní dostal jak
v âechách, tak i na Slovensku do
krásn˘ch míst neporu‰ené pﬁírody.
V roce 1979 uspoﬁádal Ústﬁední
ústav geologick˘ první soutûÏ v r˘Ïování zlata. ZúãastÀovali jsme se
soutûÏí v na‰í republice a po otevﬁení hranic se roz‰íﬁily na‰e moÏnosti a zaãali jsme jezdit na mistrovství svûta do zahraniãí.
¤eknûte nám, kde v‰ude jste byl?
Sjezdili jsme celou Evropu, zaãali jsme ve Skandinávii ve ·védsku,
ve Skotsku, ve Francii, ve Finsku,
v Itálii i ve ·v˘carsku. Pak zaãaly
mistrovství svûta poﬁádat zemû, kde
v minulosti probûhla tzv. zlatá horeãka. Vydali jsme se na Alja‰ku,
kde se mistrovstvím slavilo sté v˘roãí nálezu zlata, poté jsme byli
v Kalifornii a v Nevadû, pak jsme
nav‰tívili Austrálii a Tasmánii a na‰e poslední cesta míﬁila do JiÏní Afriky. Samozﬁejmû, Ïe vydat se takovou dálku jen na mistrovství by
bylo málo, protoÏe v‰echny zemû,
které jsme nav‰tívili, si zaslouÏily
vût‰í poznání. Proto jsme k na‰im
cestám pﬁiﬁadili expediãní ãinnost,
a tak jsme v˘‰e zmínûné oblasti zajímav˘m zpÛsobem procestovali.
Na Alja‰ce jsme ‰li cestou zlatokopÛ, pro‰li jsme Chilcotsk˘m prÛsmykem a sjeli Yukon na kánoích
aÏ do Dawsonu, kde se mistrovství
poﬁádalo. Zopakovali jsme si tak cestu zlatokopÛ z doby pﬁed sto lety.
Poznali jsme absolutní divoãinu,
potkávali jsme medvûdy, vidûli polární záﬁi. Alja‰ka nás obklopila
ohromn˘m prostorem. To v‰e jsou
záÏitky, na které nelze zapomenout.
Jak vidíte, na‰e v˘pravy byly evokovány hlavnû r˘Ïováním zlata, ale
to uÏ v posledních letech nebylo tím
nejdÛleÏitûj‰ím. Táhly nás cesty do
divoãiny, do míst, kter˘ch je na na‰í planetû uÏ jen pár.
Nabízí se mi otázka: Mûl jste nûkdy, pﬁi v‰ech tûch dobrodruÏstvích, opravdov˘ strach? Tûch situací, které vás potkaly a pﬁekvapily, byla jistû celá ﬁada.
ProtoÏe jsem profesí lékaﬁ, snaÏím se v‰echna nebezpeãí zmen‰it
na minimum. Samozﬁejmû se tomu
nelze úplnû vyhnout, ale jsou zásady, které prostû musíte dodrÏovat.
KdyÏ jedete divoãinou, vÏdy musí
jet dvû auta, kdyÏ se jedno porouchá, pû‰ky se nikam nedostanete.
Dbal jsem na to, aby v‰ichni, kdo

S VA Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N U
K ¤ I VO K L ÁT J E D N A L O VO D O VO D U
Tato akce byla hlavním bodem programu jednání Svazku obcí mikroregionu Kﬁivoklát, které se uskuteãnilo dne
27. 2. 2007 v Restauraci Nad Hradem
na Kﬁivoklátû. Kromû pﬁedstavitelÛ
ãlensk˘ch obcí se ho jako hosté dále
zúãastnili starosta Nového Stra‰ecí Jakub Kleindienst, starostka Rudy Pavlína Urbanová a cel˘ t˘m projekãní a poradenské firmy PROVOD inÏen˘rská
spoleãnost s. r.o. z Ústí nad Labem, veden˘ Ing. Petrem Plichtou.
Projekt „Kanalizace a voda Kﬁivoklátsko“ není Ïádnou novinkou. Jedná se
v podstatû o zdokonalení pÛvodní verze, která ﬁe‰ila vybudování pﬁivadûãe pitné vody z Klíãavy na Kﬁivoklátsko. Tehdy pﬁed zhruba tﬁemi roky to pﬁedstavovalo investici v celkové v˘‰i l00 mil. Kã.
Vrcholem tehdej‰ího úsilí bylo získání
územního rozhodnutí a vybrání dodavatele na tuto stavbu. Nakonec tento ambiciózní zámûr ztroskotal na tom,
Ïe se nepodaﬁilo zajistit dostateãné finanãní zdroje na realizaci tohoto díla. Ty
mûly b˘t získány pﬁedev‰ím z prostﬁedkÛ Ministerstva zemûdûlství âR.
V souãasné dobû je uvaÏováno s vyuÏitím finanãních zdrojÛ, které lze získat z fondÛ poskytovan˘ch Evropskou
unií pro období let 2007 – 2013. Vût‰í
nadûji na získání potﬁebn˘ch penûz v‰ak
budou mít projekty pro vût‰í územní celky. Proto byl vytvoﬁen dobrovoln˘ svazek obcí s názvem „Kanalizace a voda
Kﬁivoklátsko“, jehoÏ zakládajícími
ãlensk˘mi obcemi jsou Branov, Karlova Ves, Kﬁivoklát, Mûsteãko, Nezabudice, Nové Stra‰ecí, Pustovûty, Raãice,
Roztoky, Ruda, Velká Buková a Zbeãno. Úãelem zaloÏení svazku je ochrana
a prosazování spoleãn˘ch zájmÛ, sdru-

Ïení sil a finanãních prostﬁedkÛ pﬁi prosazování, pﬁípravû a realizaci investiãní akce. Sídlo svazku je v budovû MûÚ
Nové Stra‰ecí. Jeho pﬁedsedou byl zvolen Jakub Kleindienst, starosta mûsta
Nové Stra‰ecí, místopﬁedsedou byl zvolen Ing. Vladimír Melã, starosta obce
Roztoky a tajemníkem JUDr. Jiﬁí Tláskal, tajemník MûstÚ Nové Stra‰ecí. Na
v˘‰e uvedeném zasedání Mikroregionu
Kﬁivoklát byl pan Jakub Kleindienst zplnomocnûn, aby jménem svazku podal
návrh na registraci svazku Krajskému
úﬁadu Stﬁedoãeského kraje, pﬁidûlení
identifikaãního ãísla, zaloÏení bankovního úãtu a jin˘ch zákonn˘ch registrací. Pan Jakub Kleindienst dále tlumoãil
zájem dal‰ích obcí o ãlenství v tomto
svazku. T˘ká se to obcí Nov˘ DÛm, S˘koﬁice, Kru‰ovice, ¤evniãov, Pochválov, Smilovice a Kozojedy.
V rámci ﬁe‰ení projektu „Kanalizace
a voda Kﬁivoklátsko“ bude potﬁeba organizovat ﬁadu v˘bûrov˘ch ﬁízení na dodavatele, provozovatele a projektanty.
Pro tyto úãely byla vybrána firma
GORDION s. r. o. z Prahy, která se prezentuje jako rozvojová agentura pro
místní sluÏby, ekonomiku a soutûÏe.
Samotné ãlenské obce svazku „Kanalizace a voda Kﬁivoklátsko“ nyní doplÀují poÏadované doklady o jejich ekonomice a dal‰í úﬁední dokumenty. Zásadní pokrok tohoto projektu by mûl b˘t
zaznamenám pﬁi dal‰ím zasedání svazku, které se uskuteãní 27. 3. od 14 hod.
na Mûstském úﬁadû v Novém Stra‰ecí.
Nejen obce, ale zejména na‰i spoluobãané oãekávají dal‰í upﬁesÀující informace, kdy a za kolik je moÏné uvaÏovat
s realizací celé v˘stavby vodovodu a kanalizace.
Ing. Vladimír Melã
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s námi jedou, byli v dobré fyzické
kondici a byli zdraví. Je pravda, Ïe
se mÛÏe pﬁihodit cokoliv, byly situace, kdy k oficiální zdravotnické pomoci bylo opravdu hodnû daleko,
pokud by se nûco stalo. Já sám jsem
mûl základní vybavení a léky i pro
ostatní úãastníky expedice. KdyÏ
jsme sjíÏdûli Yukon, jeli jsme ‰est
dní divoãinou, jen po ﬁece. Museli
jsme dojet aÏ do Dawsonu, coÏ bylo pﬁes ãtyﬁi sta kilometrÛ. Tam jsem
mûl obavy, aby se nûco nepﬁihodilo, tﬁeba zánût slepého stﬁeva. Mûl
jsem s sebou základní chirurgické
vybavení, ale na‰tûstí jsem ho nepouÏil. Místo narkózy byla v záloze poslední láhev whisky ukrytá na
dnû lodního pytle. Chtûl bych se také zmínit o svém setkání s medvûdem grizzlym. Byli jsme na pû‰í tú-

ty byla skalní mísa zavátá jemn˘m
pískem a medvûd si tam pﬁi‰el vydrbat svÛj hﬁbet. Mû si pﬁi tom na‰tûstí nev‰iml. Víte, to celé nebyla
ani otázka strachu, jen ten neodbytn˘ pocit: proã zrovna já? To byl bezesporu siln˘ záÏitek. Ale o medvûdech na Alja‰ce bychom si mohli
povídat celé hodiny.
Vzpomenete si na nejkrásnûj‰í
záÏitek pﬁi sv˘ch cestách?
Na Alja‰ce to bylo setkání s lidmi, protoÏe tam dodnes panuje lidská sounáleÏitost a slovo muÏe.
Austrálie mû oslovila ohromn˘m
prostorem, cestou nehostinnou bu‰í, která v té dobû nádhernû kvetla.
Dal‰ím ohromujícím záÏitkem byl
prales Tasmánie. Tent˘Ï prostor
jsme na‰li i v Africe, kde jsme se také pohybovali mimo jakoukoliv ci-

ﬁe v pohoﬁí Svatého Eliá‰e, kde je
nejvût‰í v˘skyt medvûdÛ grizzly na
Alja‰ce vÛbec. Potkal jsem ho na
vzdálenost asi ãtyﬁiceti metrÛ. Medvûd se rozhodl vydat se kolíbav˘m
krokem smûrem ke mnû. Nakonec
nás tûch metrÛ dûlilo asi deset. Pﬁi
setkání s grizzlym musíte zvednout
ruce, dûlat se opticky vût‰ím, mluvit na nûj tich˘m hlasem a couvat,
aby medvûd nemûl pocit agrese z va‰í strany. To v‰e jsem provedl, nezapomnûl jsem se slu‰nû pﬁedstavit
a hlavnû jsem ho pﬁesvûdãoval, aby
mû neseÏral. Na‰tûstí se ukázalo, Ïe
tento úmysl nemûl. Vedle na‰í ces-

vilizaci. Nezapomenutelná byla cesta pou‰tí Kalahari mezi divokou
zvûﬁí. KdyÏ se vrátím do Evropy, ﬁíká se, Ïe poslední divoãinou Evropy je finské Laponsko, tam stojíte
a stovku kilometrÛ okolo vás není
Ïádná civilizace. Na Alja‰ce,
v Austrálii i v Africe je tûch kilometrÛ nûkolik tisíc a ãlovûka ten
prostor vede k pokoﬁe k té nádherné pﬁírodû. Jste tam jen vy, va‰e auto a ‰tûrková cesta. Je to filozofick˘ rozmûr, kter˘ si bûÏnû neuvûdomujete.
Urãitû máte záÏitkÛ bezpoãet,
ale zajímalo by mû, jestli se vám

nûkdy stalo opravdu nûco hodnû
kuriózního?
Bylo to pﬁi v˘stupu na horu Uluru v Austrálii. Potkal jsem mládence, kter˘ mû zaujal tím, Ïe mûl na
takovou túru naprosto ‰patné a nevyhovující boty. KdyÏ jsem ho na
to ãesky upozornil, odpovûdûl mi ...
také ãesky.
Jak to máte s rodinnou dovolenou? Va‰e rodina má v oblibû taky takové akãní dovolené? Není
pro vás klasická dovolená bez
notné dávky adrenalinu tak trochu nuda?
Ne, tak to vÛbec ne. My jsme kdysi s manÏelkou jezdívali divokou vodu, se star‰í dcerou jsme hodnû chodili pû‰í túry, pﬁespávali jsme mimo
kempy. Jak ‰el ãas, moje Ïena uÏ
preferuje klidnûj‰í rodinné dovolené, máme rádi hory, jezdíme na lyÏe.
Prozraìte nám cíl va‰í dal‰í cesty, kam se chystáte?
V‰echny tyhle cesty samozﬁejmû
taky nûco stojí a je to tedy i otázka
financí. Letos dûlám tûm, kteﬁí jedou na Alja‰ku poradce. Já chci jet
na svûtov˘ kongres dûtské gynekologie do Sao Paula v Brazílii. V JiÏní Americe jsem je‰tû nebyl, takÏe
urãitû se porozhlédnu i tam…
Splnil jste si uÏ v‰echno, co jste
si pﬁál? Jaká je va‰e cestovatelská
mekka, vá‰ sen?
Musím pﬁiznat, Ïe jestli bych nûco opravdu chtûl, byla by to znovu
cesta na Alja‰ku. TûÏko se to vysvûtluje, ale je opravdu jedineãná.
KdyÏ se umíte dívat a naslouchat,
naplní vám du‰i. V‰echno je otázka
pohledu na tento svût, nûkdo se Ïene za penûzi, nûkdo za pocity. My
spíme ve spacácích, bivakujeme, je
to nepohoda, ale úplnû jin˘ typ poznání. A já ﬁíkám, kdyÏ jsem si k té
zemi nepﬁiãuchnul, tak jsem tam
vlastnû nebyl… Na‰e cesty zaãínají tam, kde cesty ostatních obvykle
konãí.
NeÏ jsem podûkovala za rozhovor
a rozlouãili jsme se, je‰tû chvíli jsme
si povídali. Pan doktor mi barvitû vylíãil svoje setkání s medvûdem. To
se sv˘m nábojem a barvitostí zkrátka na papír popsat nedá, to si musíte spoleãnû s vypravûãem proÏít.
Doufám, Ïe tu moÏnost budete mít
v‰ichni, protoÏe jsme se s panem
doktorem domluvili, Ïe v budoucnu
je‰tû nûjaké dal‰í setkání spoleãnû
pﬁipravíme.
TáÀa Friebertová

MYSLIVOST NA K¤IVOKLÁTSKU
Dne 1. bﬁezna leto‰ního roku
uspoﬁádalo Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LâR na Kﬁivoklátû dal‰í akci pro veﬁejnost. KdyÏ jsme vybírali téma besedy, nabídla se nám
myslivost. Je totiÏ nedílnou a dÛleÏitou souãástí lesnické práce a na
Kﬁivoklátsku má velkou tradici. To
se ostatnû potvrdilo, neboÈ pﬁedná‰ková místnost byla zaplnûna do posledního místa a téma podveãera
oslovilo hodnû lidí.
Veãerem provázel pan Ing. Miroslav Pecha, jehoÏ pﬁedná‰ka byla jako vÏdy peãlivû pﬁipravená a velmi
zajímavá. Pﬁivítali jsme na‰e milé
hosty, kter˘mi byli: pan Ing. Bohumil Siegel – kﬁivoklátsk˘ rodák, spisovatel, malíﬁ a myslivec, pan Josef
HÛla – b˘val˘ vedoucí polesí Paﬁeziny, lesník a myslivec a pan Miroslav Franãe – revírník Lesní správy
Kﬁivoklát, kter˘ se myslivosti vûnuje také dlouhá léta. Na zahájení
zaznûly slavnostní fanfáry trubaãÛ.
Celé povídání bylo zamûﬁeno na ãtyﬁi druhy zvûﬁe: tetﬁevy, ãernou zvûﬁ,
muflony a jeleny. Jednotlivé úseky
byly doprovázeny promítáním filmÛ, zvukov˘mi ukázkami a fotografiemi. Velmi poutavé bylo doplÀující vyprávûní na‰ich hostÛ, kteﬁí
se s námi podûlili o své bohaté záÏitky. Pan Ing. Siegel a pan HÛla patﬁí mezi pamûtníky a my jsme se tak
vrátili o nûkolik desítek let zpût do
historie. Pozorní posluchaãi vyslechli pﬁíbûh pana Siegla, jak za
války stﬁelil svého prvního jelena,

vzpomínání pana HÛly na ulovení
tﬁetího nejsilnûj‰ího kÀoura v âechách a historky z loveck˘ch doprovodÛ pana Miroslava Franãeho
z dob je‰tû nedávn˘ch, kdy dotyãn˘
host vzhledem ke svému postavení

li jsme se ke gratulantÛm. V závûru
vystoupili opût kﬁivoklát‰tí trubaãi.
I po skonãení hlavní ãásti programu
se mezi pﬁítomn˘mi rozpoutala Ïivá diskuse, lidé si mezi sebou povídali a zavzpomínali. Dvû a pÛl ho-

Slavnostní okamÏik veãera, pan Josef HÛla toho dne slavil své neuvûﬁitelné 90. narozeniny.
VyuÏili jsme tedy této pﬁíleÏitosti a pﬁipojili jsme se ke gratulantÛm.
Foto T. Friebertová

prostû trefit musel. Ke konci veãera nade‰el slavnostní okamÏik, pan
Josef HÛla totiÏ zrovna slavil své neuvûﬁitelné 90. narozeniny. VyuÏili
jsme tedy této pﬁíleÏitosti a pﬁipoji-

diny, které u nás na‰i náv‰tûvníci
strávili, utekly jako voda a my doufáme, Ïe to byl ãas pﬁíjemn˘ a Ïe se
v‰em u nás líbilo.
TáÀa Friebertová

UDÁLOSTI NA HRADù
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
Je tu jaro, teplé a veselé. To pﬁíroda nezná lidské vlastnosti a ﬁídí se sv˘m
spravedliv˘m instinktem. Naslouchejme a pozorujme, moÏná nalezneme
i tu svou odpovûì.

30 DNÒ MINULOSTI
V mûsíci bﬁeznu probíhá pﬁíprava
na otevﬁení nové sezony 2007.
Na dolním nádvoﬁí probíhá bourání filmov˘ch kulis po skonãení natáãení série televizních pohádek. Na
trávníku u ka‰ny zÛstává do konce
sezony jedna „filmová stavba“ –
dﬁevûn˘ ‰pejchar.
Obnovují se travnaté plochy,
a cesty na dolním nádvoﬁí, které financuje filmov˘ ‰táb.
Poãasí je jiÏ témûﬁ jarní, denní teploty se pohybují aÏ k +15° C. Dokonãena je generální oprava svatební sínû, která probíhala od prosince 2006.
Probíhají pﬁípravy na prÛzkum
studny a v˘mûnu ãerpadla. Voda je
témûﬁ vyãerpána. Sloupec vody dosahoval témûﬁ 22 metrÛ.
Interiéry severního kﬁídla, Rytíﬁského sálu dostávají novou v˘malbu. RovnûÏ se intenzivnû uklízí,
opravuje a ãistí v‰echny ostatní interiéry hradu.
Slavnostnû je v pátek 16. bﬁezna
otevﬁena rekonstruovaná svatební
síÀ.
Kontaktní spojení
Telefon: 313558440
Fax: 313559165
e-mail: krivoklat@stc.npu.cz
Informace hlavnû získáte na
webov˘ch stránkách
www.krivoklat.cz
Po‰tovní adresa:
Národní památkov˘ ústav,
správa státního hradu
Kﬁivoklátu
270 23 Kﬁivoklát 47

Nová v˘malba v prostorách severního kﬁídla hradu.

Foto Ludûk Frencl

Foto Ludûk Frencl

Oprava stropu v prostorách muzea.

B¤EZEN – MùSÍC P¤ED SEZONOU

SLAVNOSTNÍ OTEV¤ENÍ HRADU PRO SEZONU 2007

Natáãení filmov˘ch pohádek
skonãilo pﬁesnû dle plánu 28. února
2007. Zaãíná bourání kulis na nádvoﬁí. Následuje oprava travnat˘ch
ploch a cest. Do otevﬁení nové sezony schází pﬁesnû mûsíc. Pohled do
interiérÛ, kde probíhají práce na obnovû elektroinstalace, není moc
optimistick˘. Sice je vût‰ina tras kabelÛ jiÏ zednicky opravena, ale nyní pﬁichází malování, ãi‰tûní a uklízení. Situaci komplikuje stále rozebran˘ strop mezi muzeem a knihovnou, kde se sanuje dﬁevomorka.
KaÏd˘m dne je nervozita silnûj‰í, ale
v‰e se musí stihnout a v té nejvy‰‰í
kvalitû. Den „D“, kdy se opût hrad
otevﬁe veﬁejnosti, je pevnû stanoven
– 31. bﬁezen. V polovinû bﬁezna probíhá i plánovaná v˘mûna ãerpadla
ve studni na nádvoﬁí. Celou akci zastﬁe‰ují rakovniãtí profesionální ha-

Hrad Kﬁivoklát se opût otevﬁe veﬁejnosti v sobotu 31. 3. 2007, kdy
probûhne i nûkolik slavnostních akcí. Hradní kaple zaÏije dÛstojné vysvûcení dvou vitráÏí, kopií postav
sv. Václava a sv. Jiﬁí v oknû presbytáﬁe. VitráÏe jsou zhotoveny dle
stﬁedovûkého originálu v dílnû Jiﬁího âernohorského. Rakovnick˘ vikáﬁ Ján Petroviã rovnûÏ vysvûtí kapliãku sv. Trojice s vyhlídkou
„U Trojice“ , která pﬁinese náv‰tûvníkÛm nov˘ pohled na malebné oko-

siãi. Provedou mûﬁení plynÛ ve vyãerpané studni a následn˘ základní
prÛzkum. ReportáÏ bude pﬁipravena do pﬁí‰tího ãísla.

lí hradu. Vyhlídka, sk˘tající i místo
k posezení, vznikla jako spoleãné
dílo LesÛ âR, správy hradu Kﬁivoklátu a Svazku mûst a obcí Rakovnicka. Vyhlídku najdete vedle kapliãky sv. Trojice nad areálem „SklepÛ pivovaru“. Pro náv‰tûvníky se
otevﬁe velmi zajímavé prodlouÏení
trasy 2. okruhu – Velké vûÏe. Opût
zazní hudba a zpûv, zatroubí pozounéﬁi. Kﬁivoklát‰tí obãané se mohou zúãastnit prohlídek bûhem tohoto dne zdarma.

KULTURNÍ AKTIVITY V OKOLÍ K¤IVOKLÁTU

Okno presbytáﬁe v kapli osazené vitráÏemi
sv. Václava a sv. Jiﬁí. Foto Ludûk Frencl

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 konání 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.
Ludûk Frencl

VOLBA POVOLÁNÍ ÎÁKÒ Z· K¤IVOKLÁT
NejdÛleÏitûj‰ím úkolem ÏákÛ
osmého a devátého roãníku na‰í
‰koly je to nejsprávnûj‰ím rozhodnutím o dal‰ím osudu svého budoucího Ïivota - o volbû povolání.
Startujeme se zamy‰lením „co mû
baví a co mû zajímá“. Se Ïáky se vedou rÛzné diskuse o tom, co by se
jim líbilo v Ïivotû dûlat, v ãem by
chtûli vyniknout. Mají k dispozici
nástûnku se ‰irokou nabídkou stﬁedních ‰kol a stﬁedních odborn˘ch uãili‰È, která se prÛbûÏnû aktualizuje.
Mohou nahlédnout do pﬁehledu ‰kol
celé republiky, nejaktuálnûj‰í v‰ak
zÛstává broÏura s nabídkou ‰kol ve
Stﬁedních âechách.
Osmáci vûdí, Ïe záleÏí na jejich
prospûchu v obou pololetích roãníku a na prospûchu v prvním pololetí devátého roãníku. SnaÏí se dosáhnout poÏadovaného prÛmûru,
kter˘ je podmínkou pro pﬁijetí na
‰kolu. Podle toho, kam se jednotliví Ïáci hlásí, je jim pﬁizpÛsobena v˘uka v pﬁedmûtech, které pro nû jsou
u pﬁijímacích zkou‰ek profilové.
Svou volbu mohou deváÈáci
upﬁesÀovat aÏ do ledna, poté jiÏ
musí b˘t volba závazná. Na rozdíl
od pﬁedchozích let mohou volit
pouze jedinou ‰kolu a o to musí
b˘t jejich rozhodnutí uváÏenûj‰í.

AÏ do této doby se radili na úﬁadu
práce, vyuÏívali dnÛ otevﬁen˘ch
dveﬁí na rÛzn˘ch ‰kolách, naslouchali studentÛm a náboráﬁÛm ze
‰kol a uãili‰È. Îáci mají tak moÏnost poznat v˘hody, nabídky a poÏadavky jednotliv˘ch ‰kol.
K pﬁihlá‰ce na stﬁední ‰kolu se
pﬁikládá zároveÀ i hodnocení Ïáka, které se vyjadﬁuje k osobnosti, profilu Ïáka a pﬁedpokladÛm ke
zvolenému studiu.
Pokud se zamyslíme nad úspû‰ností ÏákÛ na‰í ‰koly, zji‰Èujeme ,
Ïe v‰ichni Ïáci se úspû‰nû dostali na
jimi poÏadované stﬁední ‰koly a uãili‰tû. Proto lze hovoﬁit nejen o úspûchu ÏákÛ, ale pﬁedev‰ím o pocitu
dobﬁe vykonané práce ze strany pedagogického sboru ‰koly.
Od roku 2004 do roku 2006 Základní ‰kola v Kﬁivoklátû vychovala ze 70 vycházejících ÏákÛ 46
stﬁedo‰kolákÛ a 24 ÏákÛ odborn˘ch ‰kol.
Letos se hlásí na stﬁední ‰koly 17
ÏákÛ a na odborná uãili‰tû 6 ÏákÛ.
Budou i oni tak úspû‰ní jako na‰i
pﬁedchozí absolventi? To v‰e bude
rozhodnuto jiÏ v mûsíci dubnu po
pﬁijímacím ﬁízení na jednotliv˘ch
‰kolách.
Ilona Hájková

LÁZE≈SKÉ POST¤EHY I.
LázeÀskou léãbu navrhuje dûtsk˘
lékaﬁ nejlépe ve spolupráci s odborn˘m lékaﬁem, kter˘ dítû také
o‰etﬁuje. Návrh posuzuje revizní lékaﬁ pﬁíslu‰né poji‰Èovny, a podle
zku‰eností maminek návrh také
schválí. Dûti do 6 let mají nárok na
doprovod rodiãe nebo jiné blízké
osoby, kter˘ mÛÏe mít bûhem pobytu „neschopenku“. I doprovod
musí schválit revizní lékaﬁ a vût‰inou také schválí. V opaãném pﬁípadû si rodiã mÛÏe pobyt po dohodû s léãebnou zaplatit sám.
V˘bûr konkrétních lázní záleÏí na
základní diagnóze dítûte/pacienta
a je v kompetenci lékaﬁe. Konkrétní procedury bûhem lázeÀského pobytu opût vycházejí ze základní diagnózy pacienta a mohou b˘t upravovány podle aktuálního stavu a potﬁeby pacienta bûhem pobytu v lázních. Stávající léãba zÛstává
zachována.
Dûtské láznû KynÏvart jsou klimatické láznû, coÏ znamená, Ïe léãí nejen procedury, ale také místní
klima. V praxi tedy procházky a pobyt venku jsou souãástí komplexní
léãby. Klimatické láznû také zna-

âERNÁ KRONIKA
OKRADLI SV. PETRA

„VYBÍLIL“ MU CHATU

AMPUTOVAL SRNù NOHU

K¤IVOKLÁT (bed). Îe se dnes
zlodûji nezastaví vÛbec pﬁed niãím,
dokazuje i pﬁípad z noci z 24. na
25. února. V ten ãas si dosud neznámí pachatelé vyhlédli za svoji
„obûÈ“ amalínsk˘ kostel sv. Petra.
Tento svatostánek se stal v posledních letech terãem nenechavcÛ uÏ
po nûkolikáté. Tentokrát je zaujaly
jeho mûdûné okapové svody o prÛmûru 130 mm. Bûhem okamÏiku
jich ze stﬁechy kostela zmizelo rovn˘ch dvaadvacet metrÛ. Interiér
kostela zÛstal na‰tûstí nedotãen˘.
KrádeÏí vznikla ﬁímskokatolické
farnosti ve Zbeãnû ‰koda ve v˘‰i
patnácti tisíc korun.

S¯KO¤ICE (bed). Na policii
v Roztokách oznámil 59 let˘ muÏ
z Mostu, Ïe se v ãase od 24. ledna
do 24. února vloupal do jeho rekreaãní chaty v katastru obce S˘koﬁice
v místech zvan˘ch U Babyky neznám˘ zlodûj. Lupiã nejdﬁíve vypáãil okenici a poté rozbil okno. Z objektu si odnesl obraz se zimním motivem, nástûnné kyvadlové hodiny,
tﬁi men‰í a jedno vût‰í paroÏí, mosazn˘ svícen, Ïáruvzdornou stûnu
od krbu, mikrovlnnou troubu, elektrick˘ pﬁímotop, barevn˘ televizor ,
dama‰kové povleãení, budík a dalekohled i s pouzdrem. Majiteli chaty zpÛsobil ‰kodu za 26 tisíc korun.

MùSTEâKO (bed). Ke stﬁetu
osobního vozidla se srnou do‰lo na
katastru obce Mûsteãko. Devatenáctilet˘ mladík jel dne 22. února
kolem 22. hodiny sv˘m automobilem po silnici z Mûsteãka smûrem
na Rakovník pﬁíli‰ rychle na to, aby
vãas zareagoval na srnu, která vybûhla z lesa na vozovku. VÛz zvíﬁe
srazil a amputoval mu spodní ãást
bûhu s kop˘tkem. Zranûné zvíﬁe i
pﬁesto ze silnice uteklo a nepodaﬁilo se ho dohledat. ¤idiã vyvázl bez
zranûní, ‰koda na osobním automobilu se pohybovala okolo 5 tisíc korun. Dopravní znaãky Pozor zvûﬁ nejsou na Kﬁivoklátsku zbyteãné.

menají vy‰‰í nadmoﬁskou v˘‰ku,
s tím související niÏ‰í prÛmûrnou
roãní teplotu, vy‰‰í relativní vlhkost
ovzdu‰í, nízké zneãi‰tûní ovzdu‰í.
To v KynÏvartu dosahuje max. 15%
hodnot povolen˘ch zákonem (roãní prÛmûr SO2 5 %, Nox 5 %, polétav˘ prach do 15 %). KynÏvart jsou
jediné láznû, které léãí pouze a v˘hradnû dûti, a to jiÏ od dvou let vûku. Jsou urãeny dûtem, které trápí
opakující se infekce d˘chacích cest,
astma, ekzémy a jiná koÏní onemocnûní, alergie.
Úãelem lázeÀské léãby je zv˘‰ení odolnosti organismu, nikoli okamÏité a úplné vyléãení pacienta,
jak by se nûkdo mohl domnívat.
Láznû KynÏvart vykazují zlep‰ení
zdravotního stavu u 73 % sv˘ch
klientÛ. Jaké konkrétní zpÛsoby
pomáhají, si ﬁekneme v nûkterém
z pﬁí‰tích ãísel.
A co maminky v lázních? Stara-

jí se o své dûti 24 hodin dennû, doprovázejí je na procedury, nûkter˘ch se aktivnû úãastní, vym˘‰lejí
procházky, hrají si s dûtmi, povídají a mají ãas na vzájemné uÏívání se
s dítûtem. âas, kter˘ nám doma
(zvlá‰tû pracujícím maminkám) obãas tolik chybí. Nemusíte totiÏ vaﬁit, uklízet, organizovat ãas v‰em
ãlenÛm rodiny. Je to bájeãná pﬁíleÏitost, ale má i svá úskalí.To kdyÏ
maminka potﬁebuje ãasto a hodnû
spoleãnosti, kdyÏ ‰patnû sná‰í dan˘ reÏim, nebo kdyÏ dítko zaãne
stonat a vy jste s ním a jen s ním nûkolik dní zavﬁeni na pokoji a jediné spojení se svûtem vám zajistí telefon nebo televize.
âlánek ãerpá informace z oficiálních materiálÛ Lázní KynÏvart
a pﬁedná‰ky MUDr. Niny Hornofové.
Jitka Hu‰ková
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OBECNÍ KNIHOVNA
POVÍDÁNÍ O RUSKÉ LITERATU¤E – VII
V r. 1985 zahájil Michail Gorbaãov
reformy, které ve‰ly do dûjin pod
názvem „perestrojka“. V r. 1991 se
rozpadl Sovûtsk˘ svaz, coÏ byl konec nejvût‰ího svûtového totalitního reÏimu. Co teì se sovûtskou literaturou? Zdálo se to prosté. Odsoudit, zavrhnout, nevydávat – tak,
jako to dûlali sovût‰tí vládcové s autory, jim nepohodln˘mi. A legalizovat samizdat a vrátit domÛ emigraci. Ale – nic neb˘vá jen ãernobílé. Za ﬁeã, samozﬁejmû, nestojí pisatelé typu S. Babajevského, jehoÏ
román Rytíﬁ zlaté hvûzdy se stal dokonce uÏ za sovûtské vlády prototypem tzv. lakování skuteãnosti na
rÛÏovo. Byli tu v‰ak Maxim Gorkij,
Vladimír Majakovskij a Michail ·olochov, skuteãnû velcí spisovatelé,
vynikající umûlci, kteﬁí si získali
svûtovou proslulost a uznání. Oficiální kritika a propaganda si je pﬁizpÛsobila k obrazu svému, co se nehodilo, odstranila nebo upravila,
udûlala z nich klasiky, bronzové památníky, nedotknutelné ideály
a vzory metody socialistického realismu. KdyÏ je tohoto nánosu zbavíme, objeví se nám v zcela jiném,
podstatnû pﬁíznivûj‰ím svûtle.
M. Gorkij psal v letech 1917 –1919
publicistiku, otevﬁenû kritizující nelidskost a krutost bol‰evické vlády
(sborník Neãasové úvahy, v sovûtském období zakázan˘), stateãnû
usiloval o záchranu spisovatelÛ,

K O N C E R T Î Á K Ò H U D E B N Í · K O LY

ÎIVNOSTNÍKÒV ROK – NEP¤ÍMÉ DANù
KaÏd˘ stát zatûÏuje své obãany vedle danû z pﬁíjmÛ je‰tû celou soustavou poplatkÛ a nepﬁím˘ch daní. Ty b˘vají nejãastûji zahrnuty v cenách zboÏí a sluÏeb a zÛstávají tak spotﬁebiteli skryty (DPH, spotﬁební daÀ). Nepﬁímé danû získávají v dne‰ní globalizované spoleãnosti stále více na oblibû.
Jsou nenápadné, zvy‰ování daÀové zátûÏe lze snadnûji prosadit a v˘nosy
z tûchto daní jsou lépe pﬁedvídatelné.
DaÀ z nemovitostí nedoznala mnoho zmûn, jedná se pﬁedev‰ím o názvosloví související s nov˘m stavebním zákonem. Za zmínku stojí to, Ïe spoluvlastníci pﬁiznávají a platí daÀ nerozdílnû, pokud si neustanoví spoleãného
zástupce (tﬁeba tak, Ïe to jeden z nich celé zahrne do pﬁiznání a uhradí), ten
je pak zástupcem dokud spoluvlastníci nestanoví nûkoho jiného. Nov˘ limit
pro placení danû v jedné splátce je 5000 Kã. Pokud nebyl povolen vklad do
katastru nemovitostí do konce roku, ve kterém byl podán návrh, je tﬁeba podat daÀové pﬁiznání do tﬁí mûsícÛ od povolení vkladu. Pozor na definici stavebního pozemku – pro úãely danû z nemovitostí je odli‰ná od stavebního
zákona. Ten definuje pozemek jako stavební, uÏ kdyÏ je zastavitelnost urãena územním rozhodnutím ãi regulaãním plánem. DaÀ za stavební pozemek se platí, aÏ kdyÏ existuje stavební povolení, resp. ohlá‰ení. Zákon o dani z pﬁevodu nemovitostí pﬁiná‰í upﬁesnûní – kdyÏ dochází k vyvlastnûní
nemovitosti v˘mûnou za jinou, platí se daÀ jen z té vyvlastÀované a ne uÏ
z poskytované, ale to dá rozum, Ïe. V dani z pﬁidané hodnoty na‰tûstí nic
nového, je‰tû jsme se úplnû nevzpamatovali z rozsáhl˘ch novel v minulosti, souvisejících se vstupem do EU. Naopak k rozsáhl˘m zmûnám do‰lo ve
spotﬁební dani. Zmûnil se skoro cel˘ text. Nemá smysl se tím zde ale podrobnû zab˘vat, t˘ká se nás to asi pﬁeváÏnû jen jako spotﬁebitelÛ. Kuﬁáci, aÏ
dojdou pﬁedzásoby se star˘mi kolky, tû‰te se! A kdo jezdíte na bionaftu, také. Pozitivum je nulová sazba na zemní plyn pro pohon motorÛ. Ale zﬁejmû
je to jen doãasnû jako stimul. AÏ budou v‰ichni jezdit na zemní plyn, bude
zahájen harmonogram postupného zvy‰ování sazby, aby stát zase dostal své.
Ale jinak tomu nebude ani v jin˘ch zemích Evropy.
Na závûr odpovûì na jeden z dotazÛ. Sice nic tak zajímavého, ale tento
dotaz se objevuje velice ãasto: „MÛÏe plátce DPH pro úãely danû z pﬁíjmÛ uplatnit v˘daje procentem z pﬁíjmÛ?“. Samozﬁejmû ano. Tyto dvû
danû spolu nijak nesouvisí a je lhostejno, zda se jedná o plátce DPH ãi nikoliv. Je lhostejno, zda pro splnûní evidenãní povinnosti DPH vede daÀovou evidenci ãi to dûlá jin˘m zpÛsobem. âasto si poplatník vede daÀovou
evidenci jen tak pro sebe, aby mûl pﬁehled o svém hospodaﬁení. Neznamená to ale, Ïe by musel z této skuteãnosti vycházet pﬁi stanovení zpÛsobu
uplatnûní v˘dajÛ.
Jan Rajsk˘

Koncert v‰ech ÏákÛ se letos koná
ve stﬁedu 18. dubna od 17.00 hodin
v Z· Kﬁivoklát. Vstupné je dobrovolné na provoz hudební ‰koly. Kdo
pﬁijde dﬁíve, bude moci nahlédnout
do ãtyﬁech hudebních kronik, které
jsou vedeny od roku 1992.
Dagmar Pavlíãková

Vladimír Majakovskij – Moskva 1909

V závûru díla ho pak nevidíme, jak
pﬁevychovan˘ a polep‰en˘ kráãí pod
rud˘m praporem za zpûvu Internacionály radostnû vpﬁed vstﬁíc komunismu, ale stojí pﬁed námi ãlovûk sice stále hrd˘ a nezlomen˘, ale vnitﬁnû vyprahl˘, osamûl˘, kter˘ ztratil
v‰e, co mu bylo v Ïivotû nejdraÏ‰í,
a do nejasné budoucnosti mu zÛstala
otevﬁena jen nepatrná skulinka.
Jeden z m˘ch mlad‰ích slovensk˘ch
kolegÛ napsal seriózní, fundovanou
vûdeckou práci o M. ·olochovovi,
v níÏ mimo jiné dokazuje, Ïe román
Rozru‰ená zemû vlastnû vyznívá nikoli pro, ale proti kolektivizaci vesnice. MoÏná to ve své upﬁímné
a správné snaze obhájit ãest ·olochova ãlovûka a umûlce ponûkud
pﬁehnal, ale jedna vûc je nesporná.
Rozru‰ená zemû není ani bol‰evická agitka, ani uãebnice, jak správnû
kolektivizovat vesnici, ale ‰irok˘,
pravdiv˘, v‰estrann˘ obraz této dramatické a tragické etapy ve v˘voji
sovûtské vesnice.
A na závûr si dovolím jednu osobní
vzpomínku. Mûl jsem kdysi to ‰tûstí, Ïe jsem se úãastnil besedy s
M. ·olochovem v praÏské Mûstské
knihovnû. Nûkdo se ho tam tehdy
zeptal, co to je socialistick˘ realismus. Kdo by mûl vûdût lépe, neÏ ten,
jehoÏ dílo je (údajnû) vzorem této
„umûlecké metody“? A víte, co ·olochov odpovûdûl, a to bez rozm˘‰lení? „âort znajet, ãto takoje!“
Jaroslav Vávra

JARNÍ AKTIVITY KLUBU ÎELVIâKA
Na‰e pravidelná setkání nav‰tûvují nejen dûti a jejich maminky, ale
také babiãky, tety na hlídání, a dokonce i stateãní tatínkové. Jen ten
dûdeãek zatím Ïádn˘. Zaãátkem
bﬁezna jsme si zazpívali na hudebním krouÏku s Dá‰ou Pavlíãkovou.
Zpívání je stále ve velké oblibû a sama uãitelka hudby dûti chválí, Ïe se

ãiãce nebo O koÈátku, které zapomnûlo mÀoukat. Nûkteré maminky
mohou zavzpomínat na své mládí
a na veãerní promítání pohádek s rodiãi. VÏdyÈ na‰emu stále funkãnímu
dûtskému projektoru bude bezmála
50 let! Na jaro dále pﬁipravujeme
kosmetickou a pedikérskou poradnu
s Lenkou Dolej‰ovou, zorganizuje-

2× foto Jana Krejãíková

drobné chybiãky. Nûkteré dûti prvnû vystoupí pﬁed veﬁejností a dokonce hned poprvé budou hrát do
mikrofonu, neboÈ obûtav˘ Pavel
Procházka pokaÏdé koncert nazvuãí. Jen ti nejstar‰í Ïáci vûdí, kolik
koncertÛ museli odehrát v na‰em
i sousedním okrese, neÏ se postupnû mohla poﬁídit aparatura, která je pﬁi takovém
koncertû velk˘m pomocníkem, aby kaÏd˘
byl pûknû sly‰et a vidût.
Doufáme, Ïe jsme vybrali vhodn˘ termín koncertu a vy budete moci
pﬁijít, protoÏe mohutn˘
potlesk povzbuzuje a dodává chuÈ pokraãovat
v kaÏdodenním, nûkdy
nezáÏivném cviãení na
hudební nástroj.

Foto Milan Bednaﬁík

JiÏ nûkolik t˘dnÛ zní z oken Z·
Kﬁivoklát a Z· Roztoky, kde probíhá po odpolednech soukromá v˘uka hudby, písnû z Popelky a Vadí
nevadí od Jaroslava Uhlíﬁe. Kromû
zaãáteãníkÛ jsou to schopni zahrát
takﬁka v‰ichni Ïáci a pilnû nacviãují spoleãné závûreãné písnû na koncert v‰ech ÏákÛ Dagmar Pavlíãkové. KaÏd˘ z ÏákÛ, kter˘ch není málo, se téÏ pﬁipravuje sólovû nebo
skupinovû. Spoleãnû s uãitelkou vybírají repertoár a tû‰í se, co pﬁedvedou divákÛm, kteﬁí chodí na tento
koncert v hojném poãtu. ProtoÏe se
tento koncert koná pouze 1× do roka, snaÏí se vybrat si nejhezãí a nejoblíbenûj‰í skladbu. BohuÏel svoji
negativní úlohu hraje pﬁi koncertû
tréma, a proto je potﬁeba v‰e pﬁipravovat v pﬁedstihu, aby byl repertoár zaÏit˘ a pak se vyskytují uÏ jen

ohroÏen˘ch bol‰evick˘m terorem.
Navzdory proklamovanému velkému pﬁátelství nabyl spor mezi Gork˘m a Leninem takov˘ch rozmûrÛ,
Ïe ten poslal svého nepﬁíjemného
oponenta do zahraniãí (údajnû na léãení), aby mûl od nûj pokoj. Z Gorkého díla jsou stále ãtivé jeho rané
romantické básnû v próze, bosácké
povídky, autobiografická trilogie
Dûtství, Mezi lidmi a Moje univerzity, román Podnik Artamonov˘ch
aj. Vysoce je hodnocena hra Jegor
Bulyãov a ti druzí. Román Îivot Klima Samgina je úctyhodn˘ sv˘m zámûrem ukázat 40 let ruského Ïivota, pro dne‰ního ãtenáﬁe je v‰ak zejména sv˘m rozsahem tûÏce straviteln˘m soustem. I v nûm v‰ak najdeme skvûlé, umûlecky silné
pasáÏe. A ta ne‰Èastná Matka, zbavená ideologické nálepky, je „jen“
realistick˘ obraz ze Ïivota rusk˘ch
dûlníkÛ.
V. Majakovskij byl básníkem revoluce proto, Ïe „‰lápl na hrdlo své
vlastní písni“, jak to napsal v básnické závûti Pln˘m hlasem. Ve skuteãnosti v‰ak byl lyrikem, básníkem
srdce, lásky k ãlovûku trpícímu, ne‰Èastnému, básníkem tragického pocitu Ïivota, romantického rozjímavého vûdomí. Byl i jedním z nejvût‰ích milostn˘ch lyrikÛ ve svûtové poezii 20. století. K vrcholÛm jeho díla nepatﬁí Ver‰e o sovûtském
cestovním pasu, Vladimír Iljiã Lenin nebo Správná vûc, ale napﬁ. básnû Posly‰te, Dobr˘ vztah ke koním,
Neobyãejné dobrodruÏství, poémy
Oblak v kalhotách, Flétna páteﬁ,
Vojna a svût, âlovûk, Miluji, O tom,
Pln˘m hlasem, satirické komedie
·tûnice a Horká lázeÀ, tvrdû kritizující sovûtské malomû‰Èáctví a byrokracii partajních náãelníkÛ. Majakovskij byl velk˘ mistr a novátor
ver‰e, takÏe i v nejvíce ideologicky
poplatn˘ch dílech s potû‰ením objevujeme pravé básnické skvosty.
Kdo mohl b˘t kovanûj‰í bol‰evik neÏ
M. ·olochov, od r. 1932 ãlen KSSS,
od r. 1939 delegát v‰ech stranick˘ch
sjezdÛ, od r. 1961 ãlen ÚV KSSS, poslanec Nejvy‰‰ího sovûtu SSSR atd.
Hlavním hrdinou jeho slavné románové epopeje Tich˘ Don v‰ak není
stranick˘ tajemník, ale sedlák, kozák
Grigorij Melechov, kter˘ nemûl rád
ani rudé, ani bílé a tvrdohlavû hledal
svou tﬁetí cestu, bohuÏel neexistující.

ãím dál víc aktivnû zapojují a jsou
‰ikovnûj‰í a ‰ikovnûj‰í. V bﬁeznu nás
je‰tû ãeká zajímavé povídání o aromaterapii. Simona Matûjková nás
seznámí s rÛzn˘mi vÛnûmi a jejich
vlivem na lidskou psychiku a zdraví. Nejen dûti se mohou tû‰it na poslední bﬁeznov˘ ãtvrtek, kdy budeme promítat pohádky ze star˘ch diapozitivÛ - vyprávûní o Pejskovi a ko-

me dva spoleãné v˘lety do okolí Kﬁivoklátu, nav‰tívíme Informaãní
a vzdûlávací stﬁedisko Budy a na dûtsk˘ den uspoﬁádáme honbu za pokladem se spoleãnou oslavou.
V pondûlí 12. bﬁezna mûly premiéru TvÛrãí podveãery. Malovalo
se barvami na sklo, a i kdyÏ se nás
se‰lo poskrovnu, vládla dobrá nálada a tvÛrãí atmosféra. V dubnu bu-

deme barvit vajíãka mramorovací
barvou (2. 4.), v kvûtnu plést ko‰íãky z pedigu (14. 5.) a v ãervnu barvit a savovat triãka.
Na sobotu 10. bﬁezna vyhlásil starosta mûstysu Kﬁivoklát ve spolupráci s klubem maminek Îelviãka
brigádu na úklid parku u kostela
a zahrady M· Kﬁivoklát. Sraz byl
v 9.00 hod, ale nûkteﬁí nedoãkaví
brigádníci zaãali s úklidem je‰tû dﬁíve. Se‰lo se cca 30 dospûl˘ch a s nimi 20 dûtí, které se zapojily do práce se stejnou vervou. Poãasí nám
pﬁálo a organizace byla v˘borná. Podaﬁilo se uklidit a zbavit náletov˘ch
dﬁevin cel˘ park u kostela a z velké
ãásti i zahradu M·, kde skupina vedená Petrem Tﬁískou pracovala aÏ
do odpoledních hodin.
Jana Rajská

SPOLEâENSKÁ STRÁNKA – ZAJÍMAVOSTI
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (XVI)
HRAD JENâOV
Asi 3 kilometry v˘chodnû od S˘koﬁice, poblíÏ hájovny Skalka (nachází se na kﬁiÏovatce silnic S˘koﬁice - Bûleã a Lány-NiÏbor), stojí
mezi vysok˘mi zalesnûn˘mi stránûmi na ostrohu obtékaném potokem VÛznice zﬁíceniny královského hrádku Jenãov (nûkdy b˘vá uvádûn také jako Jinãov nebo Jeniãov).
Názory na to, k˘m a kdy byl hrad
zaloÏen, se rÛzní. AÏ donedávna se
mûlo za to, Ïe Jenãov byl jedním
z ﬁady loveck˘ch hrádkÛ postaven˘ch v 1. polovinû 13. století králem Václavem I. V˘sledky komplexního povrchového archeologického prÛzkumu, kter˘ na lokalitû
provádûl v letech 1972 aÏ 1975
PhDr. Tomá‰ Durdík, DrSc., v‰ak
posouvají vznik hradu do konce
13. století nebo spí‰ do 1. poloviny

14. století. V takovém
pﬁípadû by mohlo jít
o stavbu Jana Lucemburského, ãemuÏ by napovídal i název objektu odvozen˘ z nûkteré varianty jména Jan.
Historické prameny
o Jenãovu mlãí. Poprvé je
zmiÀován aÏ roku 1685
v souvislosti s prodejem
kﬁivoklátského panství
hrabûti Vald‰tejnovi jako
„star˘ a pust˘“. Pﬁed tímto datem se Jenãov vyskytuje pouze v predikátu kﬁivoklátského polesního písaﬁe Juliana Albína, kter˘ se
roku 1616 psal z Jenãova. V té dobû ov‰em byl uÏ hrad zﬁíceninou. Na
poãátku 17. století se na Rakovnicku ãasto setkáváme – zvlá‰tû mezi

HRAD JENâOV

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
K v˘‰inám
Vstoupili jsme do postní doby. Pﬁed námi se
v dálce tyãí vrchol, tyãí se Velikonoce, ozáﬁené
vítûznou slávou zmrtv˘chvstání Krista Pána. Ale
pﬁed tím ozáﬁen˘m vrcholem Velikonoãní nedûle stojí strmá skála Kalvárie, Velk˘ pátek – utrpení a smrt.
Co budeme dûlat v této postní dobû? ZÛstaneme poﬁád dole, zÛstaneme v hospodû vlastního pohodlí a neteãnosti a budeme se dívat jenom zespodu, budeme pohodlnû ãekat a jenom
se budeme tû‰it, Ïe aÏ bude jaro, Ïe si obleãeme
nové ‰aty, Ïe budou o Velikonocích dva dny svátky, Ïe se dobﬁe najíme a nalijeme? Anebo opustíme toto pohodlí a vydáme se na cestu k tûm vrcholÛm, které se tyãí pﬁed námi?
Ti, co se dívají na hory jenom zezdola, co sedí v hospodû, ti nepoznají
radost z v˘‰in, ti neznají svobodu volného prostoru, nevidí krásu BoÏího
svûta. A nemÛÏe zaÏít skuteãné radosti z Velikonoc, nemÛÏe proÏít to vítûzství Krista nad hﬁíchem a smrtí, kdo zÛstane v tom svém pﬁízemním pohodlném Ïivotû.
Na Popeleãní stﬁedu jsme sly‰eli slova apo‰tola Pavla: „Bratﬁi, napomínáme vás, abyste nepﬁijímali milosti BoÏí nadarmo… Hle, teì je
doba pﬁíhodná, hle, teì je doba spásy.“ Znovu nás církev volá jménem
BoÏím, abychom se dali do práce na svém zdokonalení. Teì, dnes, nás
vybízí, abychom opustili lenost a pohodlí vlastního Ïivota a vydali se na
cestu k v˘‰inám.
Pﬁed námi je ten ozáﬁen˘ vrchol velikonoãního vítûzství a velikonoãní radosti, to je ten svobodn˘ prostor dûtí BoÏích, a k té svobodû nás pﬁivedl
Kristus svou smrtí na kﬁíÏi. Proto je napﬁed ten strm˘ a kamenit˘ vrchol
Kalvárie. Pﬁes nûj musíme pﬁejít, abychom se dostali k jasn˘m v˘‰inám Velikonoc. Napﬁed Velk˘ pátek a potom Velikonoãní nedûle. Napﬁed musí‰
projít utrpením a smrtí Kristovou, a pak teprve mÛÏe‰ proÏít velikonoãní
vítûzství Kristovo.
Vydáme se tedy cestou na Kalvárii? Pﬁed námi se klikatí strmá a kamenitá cesta. Je to cesta kﬁíÏová. KaÏdou nedûli nás zve zvon do kostela, i na
tu kﬁíÏovou cestu a poÏehnání.
J. P.

úﬁedníky – s tím, Ïe si ke svému jménu pﬁipojovali pﬁídomek podle zanikl˘ch hrádkÛ a tvrzí.
Jenãov b˘val nevelik˘ hrad. Podle zbytkÛ kamenn˘ch zdí ho tvoﬁily dvû budovy – dvouprostorov˘ palác a ãtyﬁhranná vûÏ. Palác o dvou
ãi tﬁech místnostech zaujal niÏ‰í ãást
skalního ostrohu. VûÏ byla postavena na nejvy‰‰ím místû a je z ní zachována znaãná ãást pﬁízemí. Vcházelo se do ní pravdûpodobnû z prvního patra paláce po dﬁevûném
mÛstku. Celá budova hradu byla pﬁibliÏnû 17 m dlouhá a 9 m ‰iroká.
Vchod do ní byl z jihov˘chodní strany mezi obytnou budovou a vûÏí. Pﬁi
povrchovém prÛzkumu se podaﬁilo
archeologÛm nalézt 153 keramick˘ch fragmentÛ, jimiÏ byly doplnûny star‰í nálezy uloÏené ve fürstenberské sbírce na hradû Kﬁivoklátû
(napﬁ. Ïelezná pﬁezka, koleãková
ostruha, bojová sekera, ‰ipky ap.)
Kdy a proã Jenãov zanikl, nevíme.
Bez nadsázky lze ale ﬁíci, Ïe Jenãov
byl nejmen‰ím královsk˘m hradem
v âechách.
Tomá‰ Bednaﬁík

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Franti‰ek Slavík
Ivan Skalsk˘
Vladimír ·varn˘
Helena Vydrová
Jaroslav Stanûk
BoÏena âermáková
Bohumil Souãek
Marie Poﬁízová
Jan Spurn˘
Anna Breníková
Marie ·ímová
Albína Jirásková

DOBROT Y Z BABIČČINY KUCHAŘKY

Milí kulináﬁ‰tí náv‰tûvníci mého
seriálu, zdravím vás, a hned v první vûtû slibuji, Ïe si dne‰ní recept
jistû zaﬁadíte mezi svá oblíbená jídla. KdyÏ jsem si procházel minulá
ãísla novin, zjistil jsem, Ïe jsem skoro alibisticky dával prostor zku‰en˘m, a jak se ﬁíká „ostﬁílen˘m“ kuchaﬁkám. Pravda je, Ïe jsem prozatím nedal mnoho prostoru Vám,
mlad‰ím nebo zaãínajícím. To se
musí zmûnit, protoÏe by to vypadalo, Ïe mlad‰í generace kﬁivoklátsk˘ch hospodynûk je bez gastronomické fantazie. To jistû není pravda, a hned na zkou‰ku pro dne‰ní
ãíslo, jsem se „vnutil“ k jedné takové z vás, o které vím, Ïe se umí za
sporákem slu‰nû otáãet. Nejoblíbenûj‰í rodinn˘ recept jsem pﬁi‰el vysondovat k paní Aninû Friebertové
z Amalína. Její pochybovaãné my‰lenky, zda je k tomuto úkolu ona ta
pravá, jsem jí vyvrátil tím, Ïe se nemusí bát a Ïe sním úplnû v‰echno.
Uznejte, Ïe jsem nemohl ‰lápnout
vedle, kdyÏ se doma stará o Ïaludky tﬁí chlapÛ (jednoho manÏela
a dvou synÛ – pozn. M. B.). PoÏádal
jsem ji, aby se pochlubila tím, co
mají nejradûji právû oni. Nemusela
ani dlouho pﬁem˘‰let, a tak jsem byl
pozván na nedûlní obûd, kter˘ si jistû zaslouÏil pﬁívlastek „sváteãní“.
Jak tvrdila hostitelka, jídlo je to
rychlé, jednoduché a pomûrnû dietní. Zasednûme tedy k nedûlnímu
obûdu u FriebertÛ a vychutnejme si
kuﬁe alá kachna. Dobré chutnání
vám pﬁeje paní domu Anina Friebertová a Milan Bednaﬁík.
KU¤E ALÁ KACHNA
Suroviny: 1 kuﬁe nebo 4 kuﬁecí
stehna, 1 sáãek kysaného syrového
zelí, 10 dkg anglické slaniny, máslo, sÛl, kmín.
Na dno pekáãku nasekáme nadrobno anglickou slaninu. Na ni
rovnomûrnû rozprostﬁeme kysané
zelí vãetnû nálevu tak, aby bylo pokryto celé dno. Omyté a osu‰ené

12. díl

Foto Milan Bednaﬁík

aneb Expedice za tajemn˘mi vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní

kuﬁe naporcujeme na ãtvrtky, osolíme po obou stranách a poklademe na zelí. Na povrch masa dáme
plátek másla, pokmínujeme a dáme
do pﬁedehﬁáté trouby péci. Peãeme
pﬁi 180° C asi 1,5 hodiny dozlato-
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va, aÏ se na mase udûlá zlatavá kÛrka. Jako pﬁíloha je nejlep‰í bramborov˘ nebo chlupat˘ knedlík.
(… a jako zlatá teãka na závûr nesmí po této symfonii chutí chybût
piveãko – doporuãení M. B.)

8. 2.
9. 2.
23. 2.
23. 2.
16. 2.
28. 2.
28. 2.
14. 2.
1. 2.
9. 2.
21. 2.
22. 2.

65 let Kﬁivoklát 115
65 let Kﬁivoklát 241
65 let Kﬁivoklát 36
70 let âastonice 20
75 let Kﬁivoklát 177
76 let Kﬁivoklát 258
79 let Kﬁivoklát 11
80 let Kﬁivoklát 131
81 let Kﬁivoklát 200
81 let Kﬁivoklát 194
81 let Kﬁivoklát 158
82 let Kﬁivoklát 54

Víra pak jest nadûjn˘ch vûcí podstata a dÛvod neviditeln˘ch. List ÎidÛm 11. kap.
P¤IJë NA BIBLICKÉ VYUâOVÁNÍ
Setkání tûch, kteﬁí mají chuÈ se na chvíli zastavit a v pﬁátelské atmosféﬁe naslouchat biblick˘m pﬁíbûhÛm, které se dot˘kají i na‰eho souãasného Ïivota, pﬁem˘‰let
o dlouhém putování, které naz˘váme dûjinami církve, nebo prostû seznámit se
s my‰lenkami kﬁesÈanství, které patﬁí k základÛm evropské kultury.
Kdy: pravidelnû kaÏd˘ ãtvrtek od 14 do 16 hodin
Buìte
(tématem mûsíce dubna bude smysl a v˘znam Velikonoc),
B˘t solí zemû
první setkání se koná ve ãtvrtek 29. 3. 2007 ve 14 hodin.
neznamená
Kde: Informaãní stﬁedisko LesÛ âeské republiky, s. p.,
b˘t uzavﬁen v solniãce
Hradní 3, Kﬁivoklát.
ale obsaÏen v pokrmu
Zváni jsou dospûlí i dûti.
kter˘ sytí du‰e.
Církev ãeskoslovenská husitská
B˘t svûtlem svûta
NáboÏenská obec v Kﬁivoklátû
neznamená oslÀovat
270 23 Kﬁivoklát 93
mobil : 606 490 134 nebo 723 550 707
ale ti‰e spolehlivû
kazatelka Mgr. Hana Anna Vítová,
planout.
Alois Volkman

SILENTIUM – Ó MUZIKO, CTùNÉ UMùNÍ
Zavzpomínám-li si na loÀsk˘ rok, proÏívala jsem právû období, kdy jedin˘ chlapec ze Silentia maturoval a nahlásil konec své spolupráce s tímto souborem. Ostatní je‰tû pokraãovali, ale protoÏe dal‰í ãtyﬁi ãlenky se chystaly na stﬁední ‰kolu,
kde je ãekalo zpívání v jiném sboru, bylo otázkou pár mûsícÛ, kdy cel˘ soubor zanikne. Bratﬁi Bednaﬁíkové je‰tû pohotovû natoãili pﬁekrásné DVD s názvem „Adieu Silentium“ a koncem srpna nám jej promítli a vûnovali. V záﬁí se pak konal kﬁest
CD Hvûzda nad Betlémem a mnû bylo pﬁi poslední písni velmi smutno. Aã jsem vûdûla, Ïe tento okamÏik jednou pﬁijde a byla jsem na nûj pﬁipravená (nûkdy, kdyÏ zlobili, jsem se na to i tû‰ila), pﬁece bylo tûÏké se s tím vyrovnat. Soubor hrál poslední dobou opravdu skvûle a jeho hudba je sv˘m zpÛsobem relaxaãní. Jako uÏ tolikrát mû ale pﬁekvapili, kdyÏ v listopadu komplet celá sestava souboru Silentium
projevila zájem pokraãovat dál. Na‰li jsme i systém jak zkou‰et, kdyÏ nûkteﬁí nejsou pﬁes t˘den v Roztokách. Sepí‰u seznam skladeb, keré si mají pﬁipravit, datum
zkou‰ky a datum koncertu. Pro v‰echny jejich dal‰í aktivity nám na zkou‰ení vybydou za ãtvrt roku tak dvû nedûle dopoledne. Je to neuvûﬁitelné, ale funguje to. Na
zkou‰ce se sejdeme vãas, noty jsou seﬁazené, nálada dobrá, hraní a zpûv skvûlé.
Musím konstatovat, Ïe se dokáÏí soustﬁedit a pracovat zpÛsobem profesionálÛ a díky tomu je moÏné stále je‰tû pokraãovat. Skládám jim za to tímto poklonu a Vás
pﬁíznivce zvu na na‰e koncerty.
V sobotu 31. bﬁezna bude Silentium hudebnû asistovat pﬁi zahájení turistické sezóny na hradû Kﬁivoklátû.
V sobotu 7. dubna bude mít samostatn˘ koncert v kapli. V pondûlí 9. dubna v 10.30
hodin bude hrát a zpívat pﬁi m‰i opût v kapli hradu.
Kdo by se chtûl podívat 14. dubna do Dobﬁichovic, tak tam bude Silentium vystupovat na festivalu historické hudby.
Dagmar Pavlíãková

FOTOKRONIKA – HISTORIE
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Pﬁedná‰ka o myslivosti na Kﬁivoklátsku v IVS LâR a.s. na Amalínû pﬁilákala velké mnoÏství
zájemcÛ. Poutavé vyprávûní hostÛ Ing. Bohumila Siegla a Josefa HÛly bylo odmûnûno zaslouÏil˘m potleskem.
Foto TáÀa Friebertová

Poslední ze série natáãen˘ch pohádek byla
·ípková RÛÏenka, a pﬁestoÏe byl únor, nádvoﬁí
se zahalilo do ‰ípkov˘ch keﬁÛ. Foto –bed–

Úklidov˘ vÛz SÚS Kladno pﬁijel do Kﬁivoklátu jiÏ poãátkem mûsíce bﬁezna, aby zbavil vozovku prá‰ícího zimního posypu. Dûkujeme!
Foto Milan Bednaﬁík

V sobotu 17. bﬁezna záchranáﬁi z HZS v Rakovníku provedli prÛzkum studny na hradním nádvoﬁí. PrÛzkumn˘ch prací se úãastnili i hasiãi ze SDH Roztoky. Hloubka studny k hladinû vody byla zmûﬁena na 44,5 metru.
Foto Pavel Friebert

Kastelán Ludûk Frencl a Václav Richter
z HZS prohlíÏejí první „poklady“, které se
podaﬁilo vyzvednout ze dna hradní studny.
Foto Pavel Friebert

V sobotu 17. bﬁezna se na parkovi‰ti nad hradem „z niãehoÏ nic“ objevila poãetná skupina
motorkáﬁÛ na ãtyﬁkolkách. Jejich odjezd z parkovi‰tû se na chvíli stal stﬁedem v‰eobecného
zájmu. V˘skyt motorkáﬁÛ znaãí, Ïe jaro je jiÏ opravdu za rohem.
Foto Pavel Friebert

Nûkolika snímky se vracíme k únorovému bukovskému masopustu. Na prvním snímku mÛÏete vidût prÛvod ma‰kar, veden˘ svojí královnou Dagmar Pavlíãkovou. Druhá fotografie zachycuje starostu hostitelské obce Velké Bukové Josefa
Bumbu v typickém masopustním starostenském klobouku. Tﬁetím snímkem dokazujeme pﬁíkladnou tolerantnost vy‰‰í moci, protoÏe ctihodn˘m sestrám odpustila malou ‰tamprliãku na zahﬁátí.
Foto Milan Bednaﬁík

OSUDY K¤IVOKLÁTSKÉHO PIVOVARU – XI
Koncem roku 1998 se podaﬁilo tehdej‰ím Státním hradÛm Kﬁivoklátska
koupit od 1. kﬁivoklátské a. s. objekt
SklepÛ pivovarÛ. Probûhly nejnutnûj‰í záchranné práce, které zabránily dal‰í devastaci jiÏ dost zchátralé budovy.
S vyuÏitím získan˘ch prostor si v‰ak
Hrady nevûdûly rady. Respektive nedisponovaly takovou finanãní ãástkou,
aby zde mohly pom˘‰let na nûjak˘ velkorysej‰í projekt. Se zánikem Státních
hradÛ Kﬁivoklátska pﬁe‰el objekt sklepÛ do vlastnictví státu a nyní je ve správû Národního památkového ústavu,
potaÏmo správy hradu Kﬁivoklátu.
„Sklepy pivovaru jsou úÏasnou prostorou, která zela prázdnotou. Bylo mi
líto toto nevyuÏít. Po prvotních nápadech, zﬁídit v nich sklady piva nebo vína, zvítûzila my‰lenka, udûlat ve sklepích nûco, co by bylo zajímavé i pro

náv‰tûvníky hradu. Co by bylo atraktivní a mûlo nûjak˘ vztah k historii regionu nebo k jeho povûstem. A tak
vznikla expozice PﬁízrakÛ Kﬁivoklátska. Realizovali jsme ji v roce 2005 ve
spolupráci s v˘tvarníkem Miroslavem
Be‰ãecem. I kdyÏ má expozice své neduhy – ve sklepích je prakticky po cel˘ rok obrovská vlhkost, která v‰echny organické látky napadá plísnûmi,
takÏe jsme museli po roce nahradit nûkteré tkaniny syntetick˘mi – pohybuje se náv‰tûvnost okolo 6 tisíc lidí roãnû, coÏ není ‰patné,“ vysvûtluje kastelán hradu Ludûk Frencl.
NeÏ byla do sklepení v˘stava nainstalována, musela b˘t provedena
spousta práce. Hradní vyvezli nûkolik
tun suti a spoustu dal‰ího materiálu,
kter˘ se tam povaloval. Do‰lo k opravám klenut˘ch prÛchodÛ a zazdívek,
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Tomá‰ Bednaﬁík

Ve sklepech pivovaru je v souãasné dobû instalována v˘stava Pﬁízraky Kﬁivoklátska.
Foto Milan Bednaﬁík

které byly neodbornû vybourány a hrozilo jejich zﬁícení. Hlavnû se pﬁezdívaly prostupy mezi zdmi. Dále byla vyrovnána podlaha, prostory vyãi‰tûny,
poloÏeny nové plechy pﬁes odvodÀovací kanálky. Nakonec do‰lo k instalaci osvûtlení celé expozice. Posíleno
bylo i odvûtrávání celého prostoru.
Objekt sklepÛ je ale i vynikajícím
zázemím hradu. „SnaÏíme se vyuÏívat

k tûmto úãelÛm nadzemní ãást sklepÛ.
Chceme z ní udûlat centrální stavební
depozitáﬁe – vznikne tam stavební
sklad, nová dílna a nádvoﬁí bude slouÏit jako parkovi‰tû pro pracovníky hradu. Je vyprojektovaná oprava zdi a zadána v˘roba nov˘ch vrat,“ vypoãítává
kastelán dal‰í vyuÏití sklepÛ. To nejlep‰í si ale nechává na konec.
„V˘stava pﬁízrakÛ zﬁejmû nebude ve

sklepích navÏdy. Chtûli bychom totiÏ
na Kﬁivoklátû obnovit v˘robu piva.
V tomto smûru se jiÏ zaãíná r˘sovat zajímavá budoucnost. Rádi bychom tu
vyrábûli sváteãní – hradní pivo. Tedy
v malém pivovaru s omezen˘m v˘stavem. Jednáme s pﬁípadn˘m partnerem,
kter˘ o takovouto spolupráci projevil
zájem. Pivovar by byl postaven v nadzemní ãásti sklepÛ, která je blíÏe ke
hradu.
Bude zpracována studie na vyuÏití
celé budovy, vãetnû pÛdních prostorÛ.
V nich by mûla vzniknout ubytovna
prÛvodcÛ a ubytovna pro úãinkující
a trhovce, kteﬁí sem jezdí na akce. Aby
uÏ nebydleli pﬁímo ve hradu. Ve spodní ãásti pak bude pivovar. Co se t˘ãe
podzemí, tak ho lze vyuÏít i v souvislosti s pivovarem. Pﬁedpokládáme, Ïe
by u pivovaru byla expozice dûjin pivovarnictví v regionu a místnost k posezení zhruba pro 40 lidí. Horní stﬁecha bude zpﬁístupnûna jako vyhlídková terasa. Byl bych rád, kdyby se v‰e
podaﬁilo zrealizovat do roku 2009, kdy
budeme slavit dvû v˘znamná v˘roãí:
900 let od první písemné zmínky o Kﬁivoklátu (r. 1109) a 80 let od prodeje
hradu Fürstenberky ãeskoslovenskému státu (r. 1929),“ uzavírá v˘ãet smûl˘ch plánÛ Ludûk Frencl.

