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¤íjen v mateﬁské ‰kole
byl vûnován pohádkám.
Jednou z nich byla také pohádka O perníkové chaloupce. Tak jsme se vydali za JeÏibabou do lesa.

V sobotu 13. ﬁíjna slavila Tûlocviãná jednota Sokol Kﬁivoklát století svého trvání. Zajímavou úvahou se k tomuto v˘roãí zab˘vá ve
svém materiálu kronikáﬁ Mûstysu
Kﬁivoklát Tomá‰ Bednaﬁík.

Mal˘ poãet parkovacích míst je velk˘m problémem souãasného Kﬁivoklátu. Rok od roku se situace zhor‰uje a co s tím dále? Zamy‰lení Pavla
Frieberta na téma problémy s parkováním pﬁiná‰íme v tomto ãísle.

âtûte na str. 2

âtûte na str. 5

âtûte na str. 4

ZIMA

VÁNOCE, VÁNOCE
P¤ICHÁZEJÍ,
ZPÍVEJME, P¤ÁTELÉ…
Ne, nebojte se, zpívat Vám nebudu. To nechám na ãas adventní a na
osoby k tomu povolané.
MoÏná Vás zarazilo, Ïe uÏ pí‰i
o Vánocích. Ale podíváte - li se kolem sebe, uÏ se o niãem jiném nemluví. V‰echno kolem nás uÏ Vánoce pﬁipomíná – aÈ chceme nebo
nechceme.
A tak nám nezb˘vá, neÏ se smíﬁit
s tím, Ïe uÏ nade‰el ãas na nakupování dárkÛ, na vánoãní úklid a peãení cukroví.
Leccos je letos nûjak dﬁív. Jako tﬁeba sníh. Svat˘ Martin po nûkolika
letech pﬁijel na bílém koni a
kde– koho tím opravdu zaskoãil. Dûti
tedy ne, ty mûly sáÀky od loÀska na
sníh vzornû pﬁipravené, s ﬁidiãi
a údrÏbou silnic to uÏ bylo hor‰í.
Doufejme jen, Ïe aÏ se o Vánocích budeme na sníh tû‰it v oãekávání idylky bíl˘ch Vánoc, Ïe nebude v‰echno jinak. Leccos je totiÏ letos jinak…
ZdraÏilo nám máslo, a tak si nejedna hospodyÀka asi láme hlavu,
jak Ïe to má s tím cukrovím vlastnû tentokrát udûlat. Buì ho musí trochu o‰idit a nebo zruinuje rodinn˘
rozpoãet. V nûkter˘ch pﬁípadech
pak nebude péct vÛbec.
Ani jedna varianta se mi nezdála
a tak jsem se snaÏila vymyslet jinou,
leã do uzávûrky se mi to nepovedlo.
Radu tedy ode mne hospodyÀky
ãekat nemohou. Snad jen takovou
malou a nejen pro nû: V‰eho s mírou, hlavnû v pohodû a klidu.
–rok–

Les podzimní pestr˘ ‰at svléká,
utichá hlahol, jenÏ Dianu provází,
snûhová vloãka k dal‰í se slétá,
paní Zima zvolna pﬁichází.
Brzy ujme se vlády
a kraj bílou pﬁikr˘vkou zahalí,
krásou, v níÏ dá se umﬁít hlady,
kdybychom to tak nechali.
âlovûk, kter˘ jindy zvûﬁ loví,
v zimû o plné krmelce se stará,
ve snûhu za ní se brodí,
aby se beze ztrát doãkala jara.
Petr Tﬁíska, 2007

V NOVÉM ROCE JE âAS
T¤Í KRÁLÒ

Foto Milan Bednaﬁík

Na start hlavního ‰estikilometrového závodu se postavilo celkem 122 závodníkÛ.
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Sportovní areál U Koleãka v Kﬁivoklátû se v sobotu 3. listopadu zaplnil pﬁesnû 244 úãastníky tradiãního bûÏeckého závodu. Od Ïákovské
aÏ po seniorskou kategorii. Poãet závodníkÛ doplnila i rovná dvacítka
tûch nejmen‰ích.
Malá Kﬁivoklátská je uÏ tradiãnû
zaﬁazena v seriálu Liga stﬁedoãesk˘ch vytrvalcÛ. Na startu stáli zástupci hned nûkolika sportovních
oddílÛ mládeÏe, tradiãní velkou
úãast mûla Z· Nové Stra‰ecí, Loko

N E S E M VÁ M N O V I N Y
Prosinec je a jsou svátky
fum fum fum. Tak to je zaãátek katalánské písnû, kterou zpívají Kﬁivoklát‰tí
hudci. Nûkdy ale pﬁem˘‰lím, jestli by se nemûlo zpívat: Prosinec je a jsou svátky uf uf uf. KdyÏ jsem prvního listopadu ve ‰kole zaãala s dûtmi cviãit vánoãní
koledy (coÏ je pro muzikanty dost pozdní termín),
vydûsilo to nejednu paní
uãitelku: „To uÏ je zase rok
pryã“. Inu je to tak, ale máme se opût na co tû‰it. Malí zpûváãci a muzikanti chystají svá pﬁedstavení a se
Plovoucí nadûje na Berounce patﬁí mezi oblíbené pﬁedvánoãní akce.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

(Pokraãování na str.2)

Moudrá slova
Budoucnost má mnoho pﬁívlastkÛ. Slab˘m je nedosaÏitelná,
bojácn˘m neznámá. Pro stateãné je nadûjná.
(Victor Hugo)

Beroun, ·SK Újezd nad Lesy nebo
AC Falcon Rokycany, ale tﬁeba nov˘ úãastník ASK Slavia Praha zapsala do startovních listin hned 36
sv˘ch závodníkÛ. Poﬁádající Sokol
mládeÏnick˘ oddíl momentálnû nemá, a tak „domácí“ barvy na stupních vítûzÛ hájili ve sv˘ch kategoriích alespoÀ mûsteãtí Jiﬁí a Karolína Paterovi. Na‰tûstí ale malí bûÏci
z Kﬁivoklátu nechybûli, tﬁeba uÏ
pﬁí‰tí rok Andrea Müllerová, Kateﬁina Kocourková nebo Lucie a Mo-

nika Zikmundovy budou tûmi nejlep‰ími. Bûhem dopoledne si své
tratû odbûhali právû Ïáci a dorost.
Pﬁesnû v 11.30 hodin pak v˘stﬁel odstartoval hlavní bûh pro kategorie st.
dorostencÛ, muÏÛ a Ïen.
Na start hlavního ‰estikilometrového závodu se postavilo celkem 122 závodníkÛ. Systémem start – cíl vyhrál
ãasem 20.53 Franti‰ek Zouhar z AC
1890 Praha. Je to uÏ poãtvrté za sebou
a z devíti Franti‰kov˘ch startÛ
(Pokraãování na str.2)

Dûti z M· Kﬁivoklát budou obcházet a zpívat na Amalínû jiÏ v pátek
4. 1. kolem desáté hodiny. Dary, které vykoledují, ve ‰kolce promlsají
a nûco je‰tû schovají do pûvecké soutûÏe Zlat˘ slavík, která se koná v pﬁedjaﬁí.
V sobotu 5. 1. se od 15.00 hodin bude konat v kostele sv. Petra na Kﬁivoklátû „Tﬁíkrálov˘ koncert“, spojen˘
s charitativní sbírkou. Na tomto koncertû uvidíte zkrácené pásmo koled „Nesem vám noviny“, usly‰íte skupinu ÏákÛ Andante a Kﬁivoklátské hudce.
Po koncertû pÛjde je‰tû po vsi parta lidí z Obãanského sdruÏení Dûti
Kﬁivoklátska a pﬁijde zazpívat sv˘m
pﬁátelÛm a pﬁíznivcÛm. To uÏ ale nebude charitativní sbírka, protoÏe naopak Tﬁi králové s prÛvodem muzikantÛ chodí zazpívat tûm, co na‰e dûti podporují cel˘ rok.
Budem zpívat kolediãky pouze za
jablíãka a za malé ‰tamprliãky (i za
chlebíãky).
TakÏe Vám pﬁeji Advent, kter˘ Vás
naplní láskou, Vánoce, které Vás naplní radostí, a nov˘ rok, kter˘ pﬁinese
jen samé pﬁíjemné vûci.

VZPOMÍNKA NA KARLA ·NOBLA
aneb Balada o Moﬁském vlkovi
K¤IVOKLÁT (paf). Pokud
v Kﬁivoklátû zazní jméno Karla
·nobla, snad kaÏd˘, ví o kom je ﬁeã.
Nûkter˘m se ihned vybaví jeho nádherné obrazy, visící na zdech mnoha kﬁivoklátsk˘ch domÛ. Jin˘m jeho vá‰eÀ pro volejbal. Na 6. záﬁí pﬁipadlo smutné v˘roãí 40 let od jeho
úmrtí. Vloni 16. prosince pak uplynulo 100 let od jeho narození.
Byla to tak v˘razná osobnost, Ïe
se Tomá‰ a Milan Bednaﬁíkové pﬁed
rokem rozhodli zachytit vzpomínku
na Karla ·nobla pro budoucí generace. Vznikl tak projekt filmu na
DVD pod názvem „Balada o Moﬁském vlkovi“. A rozhodli se projekt
realizovat, dokud je‰tû Ïije ta hrstka pamûtníkÛ, která Karla pamatuje.
V Kﬁivoklátû mûl premiéru film
bratrÛ BednaﬁíkÛ v úter˘ 27. listopadu v Informaãním a vzdûlávacím
stﬁedisku LesÛ âR na Amalínû. Pﬁed
pátou hodinou odpolední se sál informaãního stﬁediska zaplnil takﬁka
do posledního místeãka. Po krátkém
úvodu Tomá‰e Bednaﬁíka se na plát-

nû objevily první zábûry padesátiminutového dokumentu o Ïivotû
„Moﬁského vlka“. Karel ·nobl je ve

filmu zachycen jako Bohem nadan˘ a uznávan˘ regionální malíﬁ,
(Pokraãování na str. 4)

Film „Balada o Moﬁském vlkovi“ zaujal úãastníky vzpomínkového veãera napﬁíã vûkov˘m
spektrem. Zavzpomínat na Karla ·nobla si pﬁi‰lo více neÏ pût desítek obãanÛ Kﬁivoklátska.
Foto Pavel Friebert

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE

STRANA 2

Anketa KN
Co jste si v dûtství popﬁípadû v dospûlosti pﬁáli dostat od JeÏí‰ka
a zda se to pﬁání vyplnilo?
Petr „Pítrs“ Mare‰
46 let, podnikatel
UÏ vloni jsem si dûsnû
moc pﬁál dostat od JeÏí‰ka
cigaretov˘ho
vajgla, jen tak v mal˘
krabiãce, a k tomu lísteãek… „tati, to byla
poslední…“, ale nic jsem pod stromeãkem nemûl, tak asi JéÏi‰ek neexistuje… (vÏdyÈ zas aÏ tak moc nezlobím).
Ing. Jan Rajsk˘
46 let, podnikatel
V dûtství jsem se na
Vánoce hroznû tû‰il
a z dárkÛ od JeÏí‰ka
jsem mûl vÏdy velkou
radost. Nikdy jsem nebyl zklaman˘, takÏe má pﬁání asi plnil. Jak jsem rostl, rostla i pﬁání, a tak
jsem ãasem pochopil, Ïe o splnûní
velk˘ch pﬁání se budu muset postarat nûjak sám. Ale zase jsou tu dûti
a nejkrásnûj‰í je to jejich tû‰ení na
JeÏí‰ka a radost z dárkÛ. Mal˘ Vojta si letos napsal o autodráhu, tu já
nikdy nedostal, tak se snad koneãnû doãkám. Tak JeÏí‰ku, pﬁijì!
Bohuslava Slapniãková
70 let, dÛchodkynû
Jako malé dítû jsem si
pﬁála, uÏ ani nevím
proã, housle. Taky
jsem je dostala, tﬁíãtvrtky. Leã pak se zjistilo, Ïe mám hudební
hluch, tak je rodiãe darovali nûkomu z pﬁíbuzenstva. Pak uÏ jsem si
jako dospûlá pﬁála hlavnû „JeÏí‰ka
do bﬁí‰ka“, aby vÏdy bylo hodnû
dobrého a v dobách minul˘ch toho nedostatkového na stÛl...
Jakub Tou‰
19 let, student
ProtoÏe jsem byl
a vlastnû poﬁád jsem
celoroãnû stra‰nû hodn˘, tak mi JeÏí‰ek splnil vÏdycky moje pﬁání. Samozﬁejmû jenom
ta, která byla v jeho silách. Pamatuji si, Ïe nejvût‰í radost jsem mûl,
kdyÏ se pod stromeãkem objevilo
moje první horské kolo. Hned jsem
ho musel vyzkou‰et, ale neÏ jsem
mohl vyjet ven, nûkolikery dveﬁe
u nás doma utrpûly men‰í ‰rámy.
Ivana VarjÛ
39 let, studentka FFUK, toho ãasu plnû vytíÏená matka tﬁí dcer
Tak nûjak mû nic nenapadá. Ale je pravda,
Ïe celé dûtství jsem si
vroucnû pﬁála pravé
dÏíny. Dnes by asi moje dûti takové pﬁání zaﬁadily do kategorie sci-fi, ale moji
vrstevníci, co vyrÛstali v 70. letech,
dobﬁe chápou, Ïe takové Levisky ãi
Wranglerky byly tehdy opravdu terno a ten, kdo je mûl, se mohl smûle
zaﬁadit do tﬁídního poloboÏstva :-).
DÏíny jsem pod stromeãkem nena‰la, první jsem si koupila aÏ v 16
v Tuzexu. Je‰tû, Ïe jsem mûla aspoÀ
pravé man‰estráky.
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(Dokonãení ze str. 1)
na Kﬁivoklátské po‰esté. Mezi Ïenami zvládla ‰estikilometrovou traÈ
nejlépe Olga Firsová z PSK Olymp
Praha, která dobûhla v ãase 23.36.
Nechybûl Alan Breník, kter˘ se
bez nadsázky dá oznaãit za legendu
závodu. Od prvního roãníku v roce
1973 nechybûl na startu ani jednou.
Mezi Ïenami pak jiÏ podesáté startovala Jana Gregorová ze sousedních Roztok, a také ji v cíli provázel potlesk.
Leto‰ní Malou Kﬁivoklátskou
provázelo pﬁíznivé poãasí a to vyhovovalo jak bûÏcÛm, tak poﬁadatelÛm. Program opût doplnila vystoupení Spoleãnosti Ïivota stﬁedovûkého W–Arlet, která potû‰ila malé
i velké sv˘m osobit˘m humorem.
¤editelem Malé Kﬁivoklátské byl
opût starosta TJ Sokol Kﬁivoklát Pavel Ka‰par.
Malá Kﬁivoklátská má svoji tradici a díky poctivé pﬁípravû a v˘born˘m sportovním v˘konÛm v‰ech
úãastníkÛ opût poskytla hodnotn˘
sportovní záÏitek.
Martin KÛs

Mezi úãastníky závodu patﬁil uÏ tradiãnû kﬁivoklátsk˘ závodník Alan Breník. Ná‰ objektiv ho
zachytil v momentu, kdyÏ traÈ pokoﬁil uÏ po pûtatﬁicáté.
Foto Milan Bednaﬁík

C E S TA Z A P E R N Í K O VO U C H A L O U P K O U
¤íjen v mateﬁské ‰kole byl vûnován pohádkám. Jednou z nich byla
také pohádka O perníkové chaloupce. Pohádku jsme si nejen pﬁeãetli,
namalovali si pûkné obrázky a po-

vídali si o jednotliv˘ch postavách,
ale dokonce jsme se vydali za JeÏibabou do lesa.
Najít „Perníkovou chaloupku“
v‰ak nebylo jednoduché. Cesta by-

Dvûma snímky se vracíme k vydaﬁené akci, kdy dûti hledaly Perníkovou chaloupku.
Foto Jarka Vimrová

la sice znaãena perníãky, ale na nûkolika stanovi‰tích oznaãen˘ch obrázky z pohádek a ãerven˘mi fáborky musely dûti splnit nejprve
úkol, aby mohly pokraãovat dál.
Úkoly na jednotliv˘ch zastávkách
se t˘kaly pokaÏdé jiné pohádky.
A tak dûti musely napﬁíklad najít
kalhotky pro tﬁi prasátka, vybrat
správné vûci Karkulce do ko‰íãku
nebo skákat jako zajíãci. Dûti v‰ak
byly velmi ‰ikovné a v‰echny úkoly splnily. Tak nám cesta lesem
rychle utekla a pﬁed námi se objevila chaloupka celá z perníku a u ní
JeÏibaba s dlouh˘m nosem a létajícím ko‰tûtem. Dûti se zprvu trochu
rozpakovaly, ale po chvilce se k chaloupce rozbûhly a kdyÏ se daly s JeÏibabou do ﬁeãi, poznaly, Ïe je to
vlastnû hodná babiãka, která dûtem,
aby jí neloupaly perníãky ze stﬁechy, rozdala ãerstvû upeãené a nazdobené perníãky. Nejvût‰í odváÏlivci si zkusili na kouzelném ko‰tûti „obletût“ i Perníkovou chaloupku. Jen nerady se dûti s JeÏibabou
louãily, ale nedalo se nic dûlat, museli jsme do ‰kolky na obûd.
Na tuto pohádkovou cestu lesem
pﬁijaly od nás pozvání i dûti z M·
Roztoky. Doufáme, Ïe i jim se v˘prava za JeÏibabou líbila.
Jarka Vimrová

N E S E M VÁ M N O V I N Y
(Dokonãení ze str.1)
‰petkou jakoby strachu se tû‰í, jak
udûlají radost rodiãÛm a pﬁedvedou,
co se nauãili. A protoÏe nikdy nikdo
neví dopﬁedu , jaké bude poãasí, jestli nûkdo zrovna neonemocní a co
vlastnû dûti ve finále pﬁedvedou, dá
se moje konání pﬁirovnat k adrenalínovému sportu. TakÏe jsem na tom
podobnû jako ty dûti. Pﬁesto rok od
roku pﬁedvánoãní akce konáme a na‰í odmûnou jsou usmûvavé tváﬁe na‰ich divákÛ. A kdyÏ jich pﬁijde dostatek, pﬁipadá nám na‰e konání
smysluplné.
Letos si Vás dovolujeme pozvat na:
Sobotu 1. 12. v 10.30 a ve 13.00

KN11–12/2007

hodin na „Muzicírování u kamen“
na Hamouzovû statku ve Zbeãnû;
Nedûli 9. 12. v 11.30 opût na statek, kde dûti z obou M· a Sedmikrásky zazpívají scénické pásmo koled „Nesem vám noviny“.
V nedûli 16. 12. od 11.30 hodin se
bude totéÏ konat na hradû Kﬁivoklátû;
V pátek 21. 12. bude v 9.30 hodin spolu s Mateﬁsk˘mi ‰kolkami
v kostele sv. Petra „Zpívání koled
pro dûti i pro dospûlé“. Zahraje téÏ
Lidové divadlo Tereza;
V nedûli 23. 12. nezapomeÀte pﬁijít v 16.00 hodin k jezu v Roztokách
na „Plovoucí nadûji“.
Dagmar Pavlíãková

POZVÁNKA

Zveme v‰echny na tradiãní
vánoãní jarmark, kter˘ se koná
18. 12. 2007 v budovû základní ‰koly.
Bûhem dne vystoupí s pﬁipraven˘m programem na‰i Ïáci. Vystoupení se uskuteãní
v 9.30 a dal‰í v 15.00 hod. v tûlocviãnû Z·.
Marcela Kasíková

TO JSOU MI VùCI
S konãícím rokem se ãlovûk
zpravidla ohlíÏí a bilancuje. Také
se ohlédnu a v duchu tradic „To jsou
mi vûci“ nenechám na nikom nitku
suchou! Chválit není proã!
Kﬁivoklátské noviny za sebou mají dal‰í rok, tﬁináct˘. A nic nenasvûdãuje tomu, Ïe by nemûl následovat dal‰í, ãtrnáct˘. âást redakãní
rady by se v‰ak nad sebou mûla hluboce, ale hluboce zamyslet. Zmíním
jen nejkﬁiklavûj‰í pﬁípady.
Tﬁeba moje maliãkost. Opoziãník, stále se mi nûco nelíbí. Místo
abych pomohl a vidûl, jak nové ko‰tû dobﬁe mete, tak jenom remcám.
Na redakãní radû autorita Ïádná,
písmo neãitelné a ãlánky samá pravopisná chyba!
Kastelán Ludûk Frencl. Hrad má
sice pûkn˘, snaÏí se, ale termín redakãní uzávûrky mu neﬁíká zhola
nic. Pﬁitom by staãilo vzít si pﬁíklad
ze zaslouÏilého dopisovatele Tomá‰e Bednaﬁíka. Nejen Ïe bychom
bez jeho ãlánkÛ noviny nedali dohromady, ale on své ãlánky navíc
po‰le vÏdy vãas!
Nebo Pavla HÛlová. KdyÏ byla
starostkou, psala o kaÏdé hlouposti, co se v obci ‰ustla. A nyní? Ani
písmenko. Povedl se jí dvojãlánek
o americké ‰kolce a uÏ jí asi nejsme
dost dobﬁí.
Milan Bednaﬁík je sice takovou
klidnou silou se smyslem pro humor, zvlá‰tû kdyÏ si nasadí motocyklovou pﬁilbu, ale jinak? Sám se
pﬁihlásil o nejlep‰í rubriku Kﬁivoklátsk˘ch novin a teì obchází Kﬁivoklát i okolí a loudí, co je na plotnû. To by umûl kaÏd˘. Doufat, Ïe
místo kaÏdomûsíãního ãlánku o zahnání hladu napí‰e ãlánek o nûjakém skuteãném obecním problému, je zhola zbyteãné!
„Musíte se víc snaÏit, pane správce“, zaznûlo by v PostﬁiÏinách také
na adresu obsahu Kﬁivoklátsk˘ch
novin. A je to pravda! Nová rubrika nepﬁibyla, jak je rok dlouh˘. Na
regionální dûní jsme skoro rezignovali a je trapnou v˘mluvou, kdo
Ïe by ty kotáry objíÏdûl? Leckdo
hudruje, Ïe je málo informací z obce… (·Èouralové aÈ si otevﬁou Raport, tam je jich je‰tû ménû. Nebo
Rakovnick˘ deník, tam jsou zase
i nûkteré navíc. Co dostaneme, to
otiskneme, nejsme literatura sci-fi.)
KﬁíÏovka o ceny zkrachovala a poﬁádn˘ rozhovor nebyl drahnou dobu. Asi proto, Ïe se vybily baterie
v diktafonu…
A co vy, ãtenáﬁi? Po‰lete nás do
zapomnûní dûjin, a nebo se máme
více snaÏit a v lednu opût svolat redakãní radu?
Stra‰nû to utíká, tak hezké a klidné Vánoce a ‰Èastn˘ nov˘ rok.

Pavel Friebert
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ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA

Z REDAKâNÍ PO·TY

ANEB O âEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO MùSTYSU 5. 11. 2007
Na úvod pár informací o v˘voji
projektu „Vodovod a kanalizace
Kﬁivoklát“. Podle slov pana starosty z jednání zastupitelstva 5. listopadu, Ïádost o dotace na realizaci
v˘stavby kanalizace v Kﬁivoklátû
byla podána v rámci první v˘zvy dne
26. 10. 2007. Pan starosta také informoval o zámûru Svazku „Kanalizace a voda Kﬁivoklátsko“ vzít si
pﬁeklenovací úvûr na proplacení
projektÛ, neÏ je zaplatí Krajsk˘ úﬁad
nebo EU. BohuÏel pﬁi pﬁípadném
nezískání dotace je jiÏ jisté, Ïe finanãní závazky vÛãi projektantÛm
bude muset svazek plnit rozpoãítáním pomûrn˘ch ãástí nákladÛ na
jednotlivé obce. V pﬁípadû na‰eho
mûstysu se jedná o ãástku pﬁibliÏnû
900.000 Kã.
V mûsíci ﬁíjnu byla na úﬁad mûstysu doruãena Ïádost ing. V. Bílka
o vyjádﬁení souhlasu s pﬁevodem
parcely ã.337/2, která je v majetku
pana Mare‰e a vede kolem domu pana Bílka smûrem k dílnû bratrÛ ·ilhav˘ch, a Ïádost o odkoupení parcely ã.368/2, cesta vede podél pozemkÛ pana Bílka smûrem k domu
pana Fuksy a je v majetku mûstysu.
ProtoÏe se jedná o místní komunikace, navrhl Ing. J. Jungmann, aby
mûstys Kﬁivoklát odkoupil pozemek ã. 337/2 od vlastníka parcely p.
Mare‰e a scelil tak místní komunikaci v ulici Na Sokolí. Zastupitelstvo s návrhem jednohlasnû souhlasilo, zamítlo prodej pozemku ã.
368/2 a povûﬁilo starostu jednáním
s panem Mare‰em o odkoupení jeho pozemku ã.337/2 pro mûstys Kﬁivoklát.
Paní Rajská informovala na jednání zastupitelstva o schÛzce s projektantkou dûtského hﬁi‰tû, která je
svolná k variantû postupné v˘stavby. âást vybuduje firma tzv. na klíã,
jedná se o vlastní hrad, klece a sloupy do vûznice, dal‰í ãást by se dala
zajistit u místních dodavatelÛ, napﬁíklad terénní úpravy, palisády,
vûÏ, vûznici, vyhlídku atd. K tomuto paní projektantka udûlá provádûcí projekt a bude mít stavebnû – autorsk˘ dozor. Rozpoãet v˘stavby
hﬁi‰tû bude kolem 700 aÏ 900 tisíc
Kã, podle zpÛsobu dodávky a zpracování detailÛ. ZáleÏí, jak velká ãást
by byla realizována na klíã a jak velká „svépomocí“. Obãanské sdruÏení provede realizaci zámûru a mûstys Kﬁivoklát pﬁevezme zodpovûdnost za údrÏbu. V‰echny prvky musí mít certifikáty a k herním prvkÛm
musí b˘t servisní kniha. Zastupitelstvo schválilo v‰emi hlasy zámûr
v˘stavby dûtského hﬁi‰tû na Amalínû, umístûní dûtského hﬁi‰tû na pozemku v parku pod kostelem, bezúplatné pﬁevzetí dûtského hﬁi‰tû
a zaji‰tûní jeho údrÏby, uvolnûní finanãních prostﬁedkÛ na rok 2008 aÏ
do v˘‰e 200.000 Kã na pﬁípadnou
spoluúãast na dotaãních titulech
a v neposlední ﬁadû uzavﬁení partnerské smlouvy mezi mûstysem
Kﬁivoklát a obãansk˘m sdruÏením
Dûti Kﬁivoklátska. Více bude o celé vûci pojednávat ãlánek manÏelÛ
Rajsk˘ch.
Vsypová louãka na kﬁivoklátském
hﬁbitovû byla pﬁedána firmou ISP
s. r. o. Rakovník k 31. 10. 2007 objednateli stavby, tedy mûstysu Kﬁivoklát, kter˘ byl zastoupen místostarostou p. Petrem Tﬁískou. S firmou ISP se dohodlo, Ïe pﬁípadné
„sednutí“ zeminy se doplní na jaﬁe
a to na náklady firmy, coÏ je také
zaznamenáno ve stavebním deníku.
Na jaﬁe by mûlo dojít k osetí trávovou smûsí a k osázení keﬁÛ. První
zájemci o vsypové místo, kteﬁí jiÏ
v ﬁíjnu kontaktovali úﬁad mûstysu,
budou moci louãku vyuÏít od podzimu 2008.
Jak bylo moÏné vidût, firma
ERIMP zahájila v mûsíci ﬁíjnu v˘mûnu hlavic veﬁejného osvûtlení.
V závislosti na ãasov˘ch moÏnostech firmy budou postupnû vymûnûny v‰echny stávající hlavice za
nové a Kﬁivoklát tak bude moÏné
spatﬁit takﬁíkajíc v novém svûtle.

Hledám celoroãní pronájem garáÏe v Budech. Informace a nabídky
na telefonu 724 141 594. Zn: slu‰né jednání.

KAREL ·NOBL – KRÁSN¯ VEâER
Rád bych vyslovil velk˘ dík a chválu bratrÛm Bednaﬁíkov˘m, kteﬁí dokázali skvûle zmapovat do vypovídajícího filmového dokumentu tvrd˘
a krásn˘ Ïivot kﬁivoklátského „barda“ Karla ·nobla. Tento muÏ si urãitû
zaslouÏí je‰tû mnohem víc. Urãitû budu iniciovat my‰lenku záchrany a restaurování jeho obrazÛ a jejich pﬁíkladné vystavení pro ‰irokou veﬁejnost.
·noblov˘m ústﬁedním motivem byl vût‰inou hrad, kter˘ byl vÏdy mistrnû
ztvárnûn, a myslím, Ïe by posvûtil i to, Ïe jeho dílo zde bude vystavováno.
BudiÏ se datum 27. listopadu 2007 (den promítání filmu) stane startovací
ãárou pro realizaci tohoto projektu.
Ludûk Frencl

FEJETON
Jan Jungmann na jednání zastupitelstva navrhl, aby mûstys Kﬁivoklát odkoupil od pana Mare‰e pozemek ã. 337/2, po kterém ãásteãnû vede jedna z místních komunikací Na Sokolí. Zastupitelstvo návrh jednohlasnû odsouhlasilo a povûﬁilo starostu jednáním s panem Mare‰em
v uvedené vûci.
Foto Pavel Friebert

Pan starosta informoval ZM
o smûnné smlouvû mezi obcí Kﬁivoklát a paní Mudr. Ivankou Juli‰ovou, CSc. Touto smûnnou smlouvou pﬁe‰el pozemek p.ã. 605/1
v âastonicích do vlastnictví paní Juli‰ové, která pﬁedala plnou moc
k ve‰ker˘m jednáním svému otci p.
·losarovi. Pozemek sousedí s chatou manÏelÛ Levov˘ch a paní Levová má oprávnûné obavy z jeho
uzavﬁení. Jedná se totiÏ o jedin˘
moÏn˘ pﬁístup k její chatû. Paní ing.
HÛlová se domnívá, Ïe pozemek pan
·losar podvodnû zaﬁadil do této
smûnné smlouvy, kterou v roce
2006 podepsala. Ta je bohuÏel platná a nedá se vzít zpût. Úﬁad mûstysu Kﬁivoklát mÛÏe zasáhnout aÏ
v okamÏiku, kdy by majitel chtûl v˘‰e jmenovan˘ pozemek uzavﬁít
oplocením. Doufejme, Ïe tato záleÏitost nebude mít podobn˘ prÛbûh
jako v pﬁípadû ulice Na chmelnici
v Budech, o které jsme Vás jiÏ dﬁíve informovali.
Vzhledem k relativnû dobrému finanãnímu stavu na‰eho mûstysu,
o kterém Vás budeme podrobnûji in-

formovat v lednovém ãísle, byl nav˘‰en rozpoãet na‰í základní ‰koly
o 50.000 Kã. Na základû Ïádosti ﬁeditelky ‰koly pí M. Kasíkové budou
peníze vyuÏity na poﬁízení nové
‰kolní tabule do uãebny matematiky, nového dﬁezu do ‰kolní jídelny
M· a chladicí minivitríny do ‰kolní jídelny Z·.
Nu a na závûr dobrá zpráva pro
v‰echny. Navzdory v‰emu reptání,
diskusím o vyhlá‰kách a registracím
je vidût, Ïe dovedeme Ïít hospodárnû k Ïivotnímu prostﬁedí. Kﬁivoklát
se umístil na tﬁetím místû svojí kategorie ve sbûru tﬁídûného odpadu
ve stﬁedoãeském kraji. Spoleãnost
EKO-KOM poﬁádá tuto soutûÏ kaÏd˘m rokem a Kﬁivoklát i letos dosáhl opravdového úspûchu. Pﬁedstihly nás pouze dvû obce, které pﬁed
nás posunula lep‰í separace skla na
bílé a barevné a tﬁídûní obalÛ Tetra
Pak, jako napﬁíklad od mléka. Zkrátka máme je‰tû co zlep‰ovat.
V‰echno dobré do nového roku
a pﬁíjemné proÏití Vánoc v‰em domácím i pﬁespolním pﬁeje Úﬁad mûstysu a zastupitelé.

ZAMYKÁNÍ LESA

Dopis JeÏí‰kovi

Mil˘ JeÏí‰ku, blíÏí se vánoce a mû tak napadlo, Ïe jsem Ti jako malá
vlastnû nikdy nepsala dopis, co bych si pﬁála pod stromeãek. Snad proto,
Ïe jsem si myslela, Ïe to je pro Tebe pﬁíli‰ primitivní komunikace a Ïe prostû, kdyÏ si opravdu budu hodnû nûco pﬁát, tak Ïe Ty si to vãas zjistí‰ mnohem efektivnûj‰ím zpÛsobem. Byla jsem asi hloubavé dítû a pﬁipadalo mi
pod Tvoji úroveÀ se na Tebe obracet se sv˘mi prosbami zrovna takhle.
Dneska je v‰ak uÏ jiná doba, komunikace mezi lidmi se díky technice
dostala dost daleko a mnû ty dopisy nûjak zaãaly chybût. Tak mû napadlo,
Ïe Ti pﬁece jenom napí‰u. A budu mít i pﬁání, jestli dovolí‰. Nejdﬁíve bych
Ti v‰ak chtûla podûkovat, Ïe jsi pomohl poznat, Ïe v‰echna pﬁání, která
v Ïivotû mám, mám také schopnost si sama splnit a pokud ne, tak stejnû
nakonec pﬁijdu na to, Ïe to pﬁání nebylo zrovna to pravé pro mû. Ale pﬁece jenom, s nûkolika pﬁáníãky bych potﬁebovala pomoct.
Aby nám nádherné záÏitky nepﬁiná‰ela jen televize, ale ná‰ skuteãn˘ Ïivot, abychom si upﬁímná pﬁání neukládali do sv˘ch mobilÛ, ale do srdce,
aby dûtem záﬁily oãi, ale ne u obrazovek poãítaãÛ, a abychom navzdory vyspûlé komunikaãní technice koneãnû pﬁestali komunikovat a místo toho
spolu zase zaãali normálnû hovoﬁit.
Dûkuji, Sim

NÁV·TùVA INFORMAâNÍHO CENTRA LâR
Nûkolikrát do roka rádi pﬁijímáme pozvání paní Táni Friebertové
k náv‰tûvû IC LâR. Prohlédli jsme
si stálou expozici „Les“, kde se dûtem nejvíc líbilo oddûlení „Les v noci“. Tam si dûti prohlédly vycpaná
zvíﬁátka a mohly si poslechnout i jejich hlasy. V zasedací místnosti nám
paní TáÀa Friebertová povûdûla
o zvíﬁátkách spoustu zajímavého
a pustila dûtem dal‰í díl námi oblíben˘ch „ Pohádek z lesa“, které se
natáãely na Emilovnû a v kﬁivoklátsk˘ch lesích.
Pozornû jsme si také prohlédli v˘stavku fotografií, které se zúãastnily soutûÏe Kﬁivoklátsk˘ch novin.
Tet a foto Jarka Vimrová

Leto‰nímu „Zamykání lesa“
nepﬁálo poãasí. Siln˘ studen˘
vítr a do toho ãasté de‰Èové
pﬁeháÀky v nás budily obavy,
zda se na‰eho tradiãního lampiónového prÛvodu vÛbec nûkdo zúãastní. Sraz byl jako
kaÏd˘ rok u rybníka. Se‰la se
kupodivu asi „padesátka“ dûtí v doprovodu sv˘ch rodiãÛ
i prarodiãÛ, zazpívali jsme si
nûkolik písniãek o lese a zatancovali taneãky o muchomÛrce a houbaﬁi. Jakmile se
zaãalo trochu stmívat, rozsvítili jsme své lampiónky nebo
lucerniãky a vydali jsme se do
lesa za panem Hubertem. Cestou jsme si pûknû prozpûvovali. Na hﬁi‰ti „U nory“ jsme

Atmosféru zamykání lesa pro vás zachytili
Lubo‰ Vokoun a Jarka Vimrová.

zavolali pana Huberta. Vy‰el z lesa
a za svitu louãe se s dûtmi pﬁivítal.
Pochválil je za to, Ïe uklízí les, umí
se pûknû chovat a v zimû nosí zvíﬁátkÛm pamlsky do krmelce. Dûti
panu Hubertovi pﬁedaly klíã a spoleãnû s ním ﬁíkankou: „Zamykám,
zamykám les, aby mohl klidnû spát,
nové síly nabírat a na jaﬁe zase probudil se v pestré kráse“ uzamkly les.
Uzamãení lesa oznámil pan Hubert
do v‰ech ãtyﬁ svûtov˘ch stran zatroubením na lesní roh. Potom dûti
je‰tû nav‰tívily hajného Robátka
a Josefku u hájovny. Po splnûní jednoduch˘ch úkolÛ od nich dostaly
sladkou odmûnu. Potom uÏ se pomalu v‰ichni rozcházeli a po cestû
lesem byla vidût jen poblikávající
svût˘lka lampiónÛ.
Les je zamãen˘ a odpoãívá a nám
nezb˘vá neÏ se tû‰it, aÏ ho na jaﬁe
zase odemkneme.
Jarka Vimrová

IVS Budy, Kﬁivoklátsko o.p.s.
ve spolupráci se Správou CHKO Kﬁivoklátsko
Vás zve na

EKOST¤EDY
cyklus 24 programÛ vûnovan˘ch ochranû pﬁírody a krajiny
12. prosince 2007
„Vánoãní ekoriskuj“
SoutûÏ pro Speciální ‰koly z oblasti ekologie a ochrany Ïivotního
prostﬁedí
Zaãátek v 8.30 hod.
19. prosince 2007
„Lesoriskuj“
SoutûÏ pro Speciální ‰koly z oblasti lesnictví a myslivosti
Zaãátek v 8.30 hod.
Akce se konají v IVS Kﬁivoklát, Budy (pod Hotelem S˘kora)
Projekt byl finanãnû podpoﬁen Stﬁedoãesk˘m krajem
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PRVNÍ ROâNÍK FOTOSOUTùÎE „K¤IVOKLÁTSKO V HLEDÁâKU FOTOAPARÁTU“
PRVNÍ ROâNÍK FOTOSOUTùÎE „K¤IVOKLÁTSKO V HLEDÁâKU FOTOAPARÁTU“ JE ZA NÁMI–16 AUTORÒ ZASLALO MAGICK¯CH 77 SOUTùÎNÍCH FOTOGRAFIÍ

P¤ES KOBYLKU
K JELENOVI
Syn Martin se zúãastnil fotografické soutûÏe Kﬁivoklátsk˘ch novin
a aniÏ bychom tu‰ili, jak dopadl, vyrazili jsme s manÏelem spolu s ním
na slavnostní vyhodnocení.
K úãasti v soutûÏi jsem ho musela doslova „dokopat“. Nemá pﬁece
tak dokonal˘ foÈák, aby se mohl
zúãastnit soutûÏe...Vybrala jsem tedy z jeho nûkolika stovek snímkÛ ty,
co se líbí mnû, a pak zase vybíral
Martin své favority.
K tomu, aby s námi jel na slavnostní vyhodnocení, uÏ se tolik pﬁemlouvat nedal. Vtipkovali jsme, zda
v pﬁípadû nûjakého umístûní cenu
dostane ten, kdo fotku vybíral...
Nakonec z mého v˘bûru vyhrál
„paﬁez“ nádhernou knihu o CHKO
a z v˘bûru Martina „kobylka“ místo druhé – veãeﬁi pro dvû osoby
v restauraci U Jelena.
KdyÏ se Martina pﬁi vernisáÏi paní Humlová zeptala, zda má nûjaké
dûvãe, které na tu veãeﬁi vezme, odpovûdûl: „PÛjde mamka.“ V˘hry
jsme si vlastnû vymûnili, protoÏe
Martinovi se kniha za první místo
líbila víc. Ale mnû pﬁece jen pﬁi‰lo
líto, Ïe si obû v˘hry neuÏije, a tak
jsme domluvili, zda bychom mohli
pﬁijít na veãeﬁi celá rodina.
Chtûla bych tímto podûkovat organizátorÛm soutûÏe za krásné ceny a restauraci U Jelena za pﬁíjemnû stráven˘ veãer. Prostﬁedí, obsluha i veãeﬁe nemûly chybu. UÏili jsme
si hezk˘ rodinn˘ veãer.
–rok–

Snímky, které obsadily druhé místo
Jana Jirásková „Vyná‰ení smrtky“
Martin Kopeck˘ „Kobylka zelená“
Milena Písaãková „Podveãer v pﬁístavu“

Q U O VA D I S PA R K O VÁ N Í V K ¤ I V O K L ÁT ù ?
Mal˘ poãet parkovacích míst je
velk˘m problémem souãasného
Kﬁivoklátu. Rok od roku se situace
zhor‰uje, jistû k nelibosti znaãné
ãásti kﬁivoklátsk˘ch obãanÛ, a pravdûpodobnû také náv‰tûvníkÛ obce.
Je v‰ak krátkozraké ﬁíci, Ïe za to mÛÏe hrad a jeho akce…
Co s tím? Je zbyteãné doufat
v men‰í poãet automobilÛ na na‰ich
silnicích. Málo úãinné bude také volání po vût‰ím vyuÏívání veﬁejné
hromadné dopravy, byÈ by to bylo
velmi rozumné. Parkovací plochy
na Kﬁivoklátû nafouknout nelze
a zﬁíci se poﬁádání kultury nebo
sportu? Buìme rádi za nabídku, která u nás je.
Problémy s parkováním se více
ménû zaãaly ﬁe‰it stavbou parkovi‰tû nad hradem v sedmdesát˘ch letech. Pokraãovalo se na konci let devadesát˘ch v˘bûrem parkovného na
parkovi‰ti v Budech. Pak se pﬁidala

organizace parkování pﬁi velk˘ch
akcích na hradû a u Koleãka, s v˘bûrem parkovného. Posledním krokem bylo vydání obecnû závazné
vyhlá‰ky o moÏnosti zpoplatnit stojící automobily de facto v‰ude po
obci a této moÏnosti je bohatû vyuÏíváno. Postaãuje taková regulace?
M˘m názorem je, Ïe nikoliv.
Na posledním zastupitelstvu zaznûlo, Ïe letos byla situace nejlep‰í
za poslední léta. Myslím, Ïe pro obãany ne. Podle mého se vybralo nejvíce na parkovném, coÏ je jistû vítané v obecní kase. V˘‰e vybraného parkovného v‰ak neﬁe‰í to hlavní. Auta stojí zejména pﬁi velk˘ch
akcích nadále takﬁka v‰ude. I tam,
kde by stát nemûla, a právem obtûÏují i hrozí.
Existuje vÛbec nûjaké ﬁe‰ení? Zastupitelstvo se bude parkováním nepochybnû nadále zab˘vat. Myslím,
Ïe pouÏitelnou a dlouhodobou vizi

do budoucna by mûlo hledat v jiÏ
existujících materiálech. Jedná se
zejména o rozpracovan˘ územní
plán obce.
V nûm je navrhován systém více
men‰ích parkovi‰È v rÛzn˘ch lokalitách obce. Nûkdo mÛÏe namítnout,
proã se radûji ne‰lo cestou v˘stavby velkého centrálního parkovi‰tû?
Zkusme si ale odpovûdût, zda máme v Kﬁivoklátû v rozumné docházkové vzdálenosti od hradu
vhodn˘ pozemek, na kterém by se
dostateãnû velké parkovi‰tû dalo postavit bez negativního dopadu na
zemûdûlsk˘ nebo lesní pÛdní fond?
Nebo zda je problém parkování
v Kﬁivoklátû celoroãní? Zda není
koncentrován mimo Advent a Velikonoce do zhruba 5 mûsícÛ a co potom s takov˘m parkovi‰tûm po zb˘vající dobu? Má Kﬁivoklát alespoÀ
pro pû‰í vyhovující komunikaãní
systém, po kterém by náv‰tûvníci

Takové parkování nepotﬁebuje komentáﬁ. KaÏd˘ jistû uzná, Ïe to „jaksi“ není ono a nedostatek parkovacích míst v Kﬁivoklátû je váÏn˘ problém.
Foto Pavel Friebert

do‰li z takového parkovi‰tû zejména na hrad? Nebylo by takové parkovi‰tû rájem zlodûjÛ?
Systém men‰ích parkovi‰È má nûkolik v˘hod. Mnoho takov˘ch ploch
mÛÏe b˘t víceúãelov˘ch. Jejich rozmístûní po obci rozloÏí dopravní zatíÏení do vût‰í plochy. Systém mÛÏe b˘t zajímav˘ pro podnikatele,
mnohé obãany, a také zájmové spolky. A nemusí se jednat jen o v˘bûr
parkovného. Hlavnû se v‰ak men‰í
parkovitû mohou budovat postupnû
podle finanãních moÏností obce a jejich pﬁínos by se projevil v reálném
ãasovém horizontu.
Na‰ly by se pro nû v Kﬁivoklátû
vhodné plochy? Kupodivu na‰ly
a není tﬁeba ani zaváÏet rybník Slaìák, jak loni bûÏelo v nesmyslné petici po obci. Vhodn˘ mÛÏe b˘t napﬁíklad pozemek s chátrajícím domem ã.p. 52 v Budech, vedle Spoﬁitelny. Po nezbytn˘ch technick˘ch
úpravách by se moÏná k parkování
daly vyuÏít nûkteré plochy kolem
Rakovnického potoka, a nemusí se
jednat jen o pozemky U Koleãka.
Pﬁímo se nabízí mírné roz‰íﬁení
místní komunikace pod parkem
(pod samoobsluhou) na Amalínû.
A na‰ly by se dal‰í moÏnosti.
Ani systém mal˘ch parkovi‰È by
nebyl zadarmo. Nûkteré nemovitosti by se musely vykoupit, nûkteré demolovat. Úpravy by si vyÏádaly
vhodné pozemky a vytypované komunikace, asi by do‰lo i na nûkteré
nové mosty. Lep‰í by musela b˘t koordinace mezi v‰emi, kteﬁí mohou
nabídnout pomoc a chtûjí si navíc
je‰tû nûco pﬁivydûlat.
Parkování v Kﬁivoklátû rovnûÏ
nemÛÏe b˘t ﬁe‰eno samostatnû, ale
komplexnû s dopravními a prÛjezdními omezeními nebo opatﬁeními ke
zv˘‰ení bezpeãnosti silniãního provozu ãi chodcÛ. Hudbou budoucnosti je napﬁíklad bezpeãná pû‰í cesta dûtí k základní ‰kole. Více reálné
jsou tﬁeba stabilní radary, objevující se v poslední dobû i po okolních
mûstech a obcích.
MoÏná existují i lep‰í ﬁe‰ení. Podstatné je diskutovat o nich a hledat
pro Kﬁivoklát to nejvhodnûj‰í.
Pavel Friebert

VZPOMÍNKA NA
KARLA ·NOBLA
aneb Balada
o Moﬁském vlkovi
(Dokonãení ze str. 1)
‰ikovn˘ hráã volejbalu, úspû‰n˘ volejbalov˘ trenér, ale i bohém. Film
je doplnûn souborem digitálnû zpracovan˘ch obrazÛ Karla ·nobla. AutorÛm se jich podaﬁilo vyhledat 171.
Cenné jsou i dokumentární fotografie, které jsou rovnûÏ souãástí DVD.
Jak po skonãení filmu uvedl Tomá‰ Bednaﬁík, nejvût‰ím úskalím
vzniku filmu byl nedostatek informací a dokumentárního materiálu.
Naproti tomu „koﬁením“ filmu jsou
vzpomínky pamûtníkÛ. V‰ichni si
zaslouÏí obdiv a podûkování. Konkrétnû to jsou Karlovy sestﬁenice
Milada Kasalická a Svûtla Bﬁezinová, hráãky Sokola a Tatranu Kﬁivoklát Helena Fuzziová, Anna Hamouzová, Svûtla Lochovská a Eva
Skleniãková, v˘tvarník Radou‰
Pavlíãek a KarlÛv soused Ivan Kotrã, pozdûj‰í hudební skladatel a televizní reÏisér.
Film Balada o Moﬁském vlkovi
vznikl jako autorsk˘ poãin Tomá‰e

Milan a Tomá‰ Bednaﬁíkovi pﬁi besedû.
Foto Pavel Friebert

Bednaﬁíka, scénáristy a reÏiséra,
a Milana Bednaﬁíka, kameramana,
fotografa, stﬁihaãe a zvukaﬁe v jedné osobû, neboli Fotostudia „B“.
Komentáﬁem opatﬁili film Jaroslav
Vávra a Marcela ·kábová.
Konec filmu byl odmûnûn potleskem pﬁítomn˘ch. Zda se film líbil,
je zbyteãná otázka.
Premiérové promítání bylo doplnûno krátkou besedou o Ïivotû Karla ·nobla, jeho díle a odkazu. Byl
také zmínûn trochu mace‰sk˘ vztah
k jeho obrazÛm uloÏen˘m v archivu úﬁadu mûstysu. V závûru improvizované besedy zaznûlo, Ïe film
Balada o Moﬁském vlkovi mÛÏe b˘t
tím správn˘m impulzem k záchranû tûchto obrazÛ. Karel ·nobl by si
to zaslouÏil.

UDÁLOSTI NA HRADù
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
VÁNOâNÍ M·E A SVÁTEâNÍ PROHLÍDKY HRADU
Vánoãní hvûzda pﬁiná‰í radost, je
jako znaãka blízko rozcestí, nechÈ
svítí Ti po cel˘ rok, aÏ bude‰ hledat
svou cestu ke ‰tûstí.

Jako jiÏ tradiãnû budou se slouÏit m‰e v hradní kapli bûhem adventních svátkÛ, a to v nedûli 9. prosince a 16. prosince vÏdy od pÛl jedenácté a svato‰tûpánská m‰e 26. prosince rovnûÏ od pÛl jedenácté.
Od 1. prosince bude kaple opût vánoãnû vyzdobena a náv‰tûvníci si
mohou znovu prohlédnout Kﬁivoklátsk˘ betlém, kter˘ bude nainstalován v ark˘ﬁi Královského sálu.
Pro leto‰ní vánoãní svátky pﬁipravujeme speciální prohlídky „Vánoãní ãas na hradû“ , které budou probíhat ve dnech 25. – 26. 12. a 29. –
30. 12. 2007 od 10 do 15 hodin.

K¤IVOKLÁT VE VÁNOâNÍM âASE V âESKÉ TELEVIZI

ADVENT NA
K¤IVOKLÁTù 2007

MAL¯ ADVENT NA
HAMOUZOVù STATKU

Tradice je tradice a opût tu máme
vánoãní ãas a s ním i pﬁicházející
Advent na hradû Kﬁivoklátû. V sobotu 8. 12. vypukne opût to vánoãní hemÏení na nádvoﬁí, ale i uvnitﬁ
Hejtmanského domu. K obveselení
pﬁíchozích bude vystupovat kejklíﬁ,
loutkové divadlo, zahrají a zazpívají dûti a uãitelé z Rakovníka, nebude chybût ani Kﬁivoklátsk˘ lidov˘
soubor a jejich „Nesem vám noviny“ a mnoho dal‰ího. V‰e o pﬁesném programu se dozvíte na této
stranû.

LoÀsk˘ první roãník znamenal
pro HamouzÛv statek nûco nového
ve vánoãním ãase. Na krásnou a pﬁíjemnou atmosféru kachlov˘mi
kamny vytopeného stavení budou
lákat ﬁemeslníci, pﬁedvádûjící zimní práce a zábavu na‰ich pﬁedkÛ.
Chybût nebude ani hudba a mnohé
k obveselení. Mal˘ advent startuje
na Hamouzovû statku jiÏ v sobotu
1. prosince a mÛÏeme ho nav‰tívit
kaÏdou sobotu a nedûli aÏ do pﬁedveãera ·tûdrého dne 23. prosince.
Úpln˘ program je na této stranû.

Hrad Kﬁivoklát si „zahraje“ v soutûÏním poﬁadu O korunu krále Karla, kter˘ âeská televize vysílá od leto‰ního ledna na programu âT 1
v nedûli v podveãerních hodinách.
V‰ichni si urãitû vzpomeneme na
populární seriál O poklad AneÏky
ãeské, jehoÏ je ten souãasn˘ mlad‰ím sourozencem. SoutûÏní poﬁad se
na Kﬁivoklátû natáãel 6.–7.listopadu a ve studiu 20. 11. Vysílán bude ve dvou dílech: 16. 12. a 30. 12.
2007 vÏdy v podveãer. BohuÏel po
roce poﬁad konãí z rozhodnutí âT.
Poslední díl tudíÏ vznikl zde a je to
snad osud, protoÏe první natáãení
soutûÏe O poklad AneÏky ãeské, bylo v 90. letech právû na Kﬁivoklátû.
V dílu vysílaném 16. 12. uvidíme
postavy malého Václava IV. (Karla

Karel Egon II. a jeho manÏelka Amelie v Furstenberkské obrazárnû.
Ve studiu ve 2.díle, vysílaném
30.12. , je posledním hostem soutûÏe ministr kultury Václav Jehliãka.
·táb, kter˘ pracoval jiÏ od dob natáãení „AneÏky“, se nezmûnil ani
po letech a z jeho dílny vzniklo více jak 50 pokraãování poﬁadu „O korunu krále Karla“: scénáﬁ: Pavel
Cmíral, reÏie: Antonín Vomáãka,
dramaturg: Václav Îmolík, odborn˘ poradce: Naìa KubÛ, produkce:

IV), jak se setká s jiÏ markrabûtem
Karlem IV, kter˘ se vrátil z Francie.
Dále uvidíme nádhernou scénu
z Královského sálu s Vladislavem
II. Jagellonsk˘m (Miroslav Táborsk˘) a jeho tﬁetí Ïenou Annou de Foix (Ivana Korolová). Dále uvidíme
v kapli Karla IV. a tûhotnou Blanku z Vallois (M. König a I.Korolová). V druhém díle budou v knihovnû excelovat Vladislav II. Jagellonsk˘ (M.Táborsk˘), Pﬁemysl
Otakar II. (Václav Va‰ák) a Vilhelmina z Fürstenberka (Sabina Laurinová). Hereck˘ koncert zakonãí Va‰ek Vydra a Jana Bou‰ková coby

Klára DraÏanová, ‰éfdramaturg:
Ale‰ Ulm, ‰éfproducent: Martin
Kopﬁiva.
Kdo jste pravideln˘mi ãtenáﬁi televizního ãasopisu âT+, jistû vás
potû‰í i ãlánek ve vánoãních ãíslech.
Probûhne zde zmínka nejen o tradiãním adventním dûní na hradû, ale
i o novém „Malém adventu“ na Hamouzovû statku ve Zbeãnû a o historii tradic vánoãních svátkÛ na hradech a zámcích.

T R O C H A B I L A N C O VÁ N Í
Není sice je‰tû úpln˘ konec roku, ale pár ﬁádek se o leto‰ní sezonû na hradû dá napsat. Urãitû patﬁila mezi ty nejlep‰í za posledních deset let. Mûla
dobr˘ start bûhem jara a neb˘t tropického poãasí v ãervnu a ãervenci, lámala by urãitû rekordy. Náv‰tûvníci, respektivû jejich struktura, se stále
vyvíjí. Pﬁib˘vá ãesk˘ch rodin s dûtmi a na druhé stranû i zahraniãních neorganizovan˘ch turistÛ. âísla napovídají, Ïe bude tﬁeba více nabízet okrajové mûsíce turistické sezony, coÏ by pﬁineslo i oÏivení dal‰ích sluÏeb. To
je ná‰ hlavní cíl do dal‰ích let.

Stránku pﬁipravil Ludûk Frencl

K¤IVOKLÁTSK¯ HAD 2007 V OBRAZECH

V sobotu 17. listopadu zavítalo na hrad Kﬁivoklát jedenáct „stateãn˘ch“ jezdcÛ, kteﬁí se zúãastnili tradiãní jízdy nazvané Hon na kﬁivoklátského hada. Jedná se o obdobu známûj‰ích Hubertov˘ch jízd. Jezdce na hrad pﬁivedl v roli „mastera“ - také jiÏ tradiãnû - herec Václav Vydra. Zmrzlí „koÀáci“ se obãerstvili v restauraci U Edwarda Kelleyho chutn˘mi bramboráãky a Kru‰ovick˘m pivem. Akci kaÏdoroãnû poﬁádá BradáãÛv statek v Nezabudicích.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík
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K¤IVOKLÁTSKÉ ZASTUPITELSTVO PO ROCE ANEB T¤I OTÁZKY A 21 ODPOVùDÍ…
Zastupitelstvo za sebou má rok
práce. Na redakãní radû Kﬁivoklátsk˘ch novin vznikly tﬁi otázky, které jsme zastupitelÛm poslali s prosbou o odpovûì. Na‰e otázky znûly:
1. Jako zastupitelé máte za sebou
rok od komunálních voleb. Jak
hodnotíte práci zastupitelstva po
prvním roce?
2. Co povaÏujete za svÛj úspûch
bûhem Va‰eho roãního pÛsobení
v zastupitelstvu? A naopak co se
Vám nepodaﬁilo prosadit, splnit,
zaﬁídit?
3. Máte nûjak˘ vzkaz pro kﬁivoklátské obãany do Nového roku?

vat, dohledat si v zákonech dal‰í
souvislosti a jejich rozhodování tak
bylo zasvûcené a kompetentní. Na
tomto poli nás ãeká je‰tû mnoho práce, neboÈ ani ãlenové zastupitelstva
mnohdy z programu jednání nerozpoznají, o kter˘ch vûcech se bude
jednat a o ãem budou vlastnû rozhodovat. Nûkteré informace je nutno z pana starosty dolovat jako pﬁi
v˘slechu, coÏ urãitû nepﬁispívá k dÛvûﬁe a dobré atmosféﬁe. Nevím, zda
se jedná o zapomnûtlivost nebo
úmysl. Jedno je v‰ak jisté, zastupitelé by informováni b˘t mûli, neboÈ
bez informací a v‰ech souvislostí

Nejvût‰í investiãní akcí Kﬁivoklátu od rekonstrukce Základní ‰koly byla v˘stavba nového prodejního stánku s veﬁejn˘mi WC na parkovi‰ti nad hradem. Stavba byla pﬁipravována jiÏ minul˘m zastupitelstvem. Stavûlo se od záﬁí loÀského roku do dubna toho leto‰ního.
Foto Pavel Friebert

A zde jsou odpovûdi jednotliv˘ch
zastupitelÛ:
TaÈána DráÏníková
1) Myslím, Ïe práci zastupitelstva
mohu tûÏko hodnotit po jednom roce, navíc jsem v tomto smûru nováãek, stejnû jako dal‰í dva zastupitelé .Ostatní 4 jsou ãlenové pÛvodního zastupitelstva, mají s ãím porovnávat, mohou spí‰e posoudit, zda tato sestava funguje, a jak.
2) Nemyslím, Ïe slovo „úspûch“
ve vztahu k jednotlivci je tu na místû. Práce zastupitelstva je (nebo by
aspoÀ mûla b˘t) práce t˘mová, nikoli souboj jednotlivcÛ. Mohu pouze ﬁíci, Ïe vûci, které jsem dostala
k vyﬁízení, jsem splnila – respektive zaﬁídila.
3) ObãanÛm Kﬁivoklátu pﬁeji do
nového roku pﬁedev‰ím hodnû zdraví a spokojenosti a prosím je o trpûlivost, pokud vûci nejdou vÏdycky tak, jak by chtûli. I zastupitelé
jsou jen lidé.
Jan Jungmann
1) Myslím si, Ïe po poãáteãním
„tápání“ se práce zastupitelstva rozbûhla bez vût‰ích problémÛ a v˘sledky jsou vidût. Úkoly, jejichÏ realizaci zastupitelstvo naplánovalo
na leto‰ní rok, jsou vidût na první
pohled (napﬁíklad ve vzhledu obce),
nûkteré (tûch je asi vût‰ina) jsou rozpracované nebo pﬁipravované na
pﬁí‰tí období.
2) Nevím, zda mohu nazvat úspûchem úpravu parku pod prodejnou
na Amalínû. Vzal jsem si pﬁípravu
této akce za svÛj úkol a vlastní práce se velmi dobﬁe zhostili Ïáci na‰eho SOU s jejich mistry. Za úspûch
bych v‰ak pokládal spí‰e skuteãnost, Ïe tato dﬁíve odkládací plocha
rÛzného domovního a zahradního
odpadu vypadá opût jako park, ve
kterém bude v pﬁí‰tím roce vybudováno díky nûkter˘m na‰im spoluobãanÛm dûtské hﬁi‰tû.
3) Vzkaz pro kﬁivoklátské obãany? Spí‰e pﬁání. Pﬁeji v‰em spoluobãanÛm pevné zdraví, spokojenost
a mnoho úspûchÛ v nastávajícím roce, kter˘ pro nás v‰echny pﬁinese
mnoho nepﬁíjemn˘ch zmûn. A je‰tû prosbu: snaÏme se v‰ichni, aby
ná‰ mûstys i jeho krásné okolí byly
vizitkou upravené, ãisté a prosperující obce.
Pavla HÛlová
1) Odpovûì na tuto otázku je pro
mû pomûrnû sloÏitá, neboÈ mám na
práci pro obec vyhranûn˘ názor, podepﬁen˘ praxí. Práce zastupitelstva
mÛÏe b˘t úspû‰ná jen v pﬁípadû, Ïe
mají ãlenové ke svému rozhodování dostatek pravdiv˘ch informací
a podkladÛ, pokud moÏno vãas pﬁed
jednáním zastupitelstva doruãen˘ch. Tak, aby je mohli prostudo-

nemohou správnû rozhodovat. ZáleÏí na kaÏdém ze zastupitelÛ, zda
si chodí zastupitelstva jen „odsedût“
nebo se na nû zodpovûdnû pﬁipraví.
Co se t˘ká investiãních akcí, které probûhly za poslední rok, nezb˘vá mi neÏ konstatovat, Ïe v‰echny
akce byly pﬁipraveny v pﬁede‰lém
období (projekty, stavební povolení, Ïádosti o dotace). Jedná se o pokraãování prací na pﬁípravû stavby
vodovodu a kanalizace v rámci sdruÏení, realizaci proﬁezání parku pod
samoobsluhou, v˘stavbu vsypové
louãky, provedení vrstvy balené
smûsi na zastávce u základní ‰koly.
Velkou akcí byla v˘stavba nového
kiosku na parkovi‰ti, která byla rovnûÏ, stejnû jako ostatní akce, pﬁipravována nûkolik let.
2) Nevím, zda tomu lze ﬁíkat
úspûch, ale pomûrnû ztuha a prÛbûÏnû jako pﬁedseda kontrolního v˘boru vyvíjím trval˘ tlak na soulad
ãinností obce na úseku samosprávy
s pﬁíslu‰n˘mi právními normami
a pﬁedev‰ím pak zákonem o obcích.
M˘m krédem vÏdy bylo, Ïe obec se
sv˘mi pﬁedstaviteli by mûla b˘t vzorem a zárukou dodrÏování zákonnosti pro obãany. Zaãátky práce na‰eho zastupitelstva byly ponûkud
kovbojské a debaty nad dodrÏováním zcela jasn˘ch právních norem
zbyteãné.
Nepodaﬁilo se mi pﬁes opakované
pﬁipomínky prosadit kontinuitu pﬁi
prÛbûÏné pﬁípravû dal‰ích investiãních akcí na údrÏbû a nutn˘ch opravách obecního majetku. Na základû
zku‰eností vím, Ïe pﬁíprava kaÏdé
akce trvá od nápadu pﬁes vypracování projektu a rozpoãtu po získání
stavebního povolení pÛl roku i rok.
Na tuto pﬁípravu zastupitelstvo zcela rezignovalo s odÛvodnûním, Ïe
v pﬁí‰tím roce budeme stavût vodovod a kanalizaci. Opravdu moc
a moc bych si to pﬁála, je to podmínkou dal‰ího rozvoje obce. Po-

kud dostaneme dotaci, budou priority jasné a v‰e ostatní musí stranou.
Pokud v‰ak dotaci na vodovod a kanalizaci nedostaneme, nejsme na nic
dal‰ího pﬁipraveni. Nemáme pﬁipravenu dokumentaci ani poÏádáno
o dotace na dofinancování drobnûj‰ích akcí. V‰e nutné, co budeme stejnû muset ﬁe‰it (úprava kuchynû
v M·, havarijní stav elektroinstalace na úﬁadû, opûrná zeì u Z·, v˘mûna dal‰í ãásti oken Z· a jiné), budeme natvrdo platit z rozpoãtu obce. O to ménû pak udûláme.
3) Myslím si, Ïe by si kaÏd˘ ãlovûk mûl klást cíle, aby jeho smûﬁování mûlo smysl. Lze si klást cíle
velké a vzne‰ené, k nimÏ se mysl
upíná, ale k nimÏ se moÏná nikdy
nepodaﬁí dojít. Nebo jít po cestû
drobnûj‰ích, splniteln˘ch pﬁání, která jsou zdrojem mal˘ch kaÏdodenních radostí, tepla a pohody bez hoﬁkosti nesplnitelného. Mé pﬁání tedy
smûﬁuje do oblasti osobní. Pﬁeji
v‰em, aby si své cíle nastavili právû tak, aby byly splnitelné a pﬁinesly jim uspokojení a radost.
MUDr. Lenka Charvátová
1) Práci zastupitelstva po roce
hodnotím jako uspokojivou, rezervy jistû existují a mohou se projevit
v dal‰ích tﬁech letech.
2) Kolaudace stavby na parkovi‰ti, audit bez pﬁipomínek, rozsáhlej‰í úprava poÏární zbrojnice, dokonãení stavebních prací na vsypové
louãce na hﬁbitovû, nadoãekávání
dobré plnûní rozpoãtu, práce na projektu vodovod a kanalizace jsou na
velmi dobré cestû. Pﬁedpokládám
v brzké dobû stabilizaci personální
situace na stavebním. Plánování dûtského hﬁi‰tû pod samoobsluhou. Dle
mého názoru to není ‰patné bilancování.
3) Do nového roku pﬁeji pevné
zdraví, pevné nervy, umûní nalézt
schopnost rozeznávat podstatné vûci od nepodstatn˘ch, abychom se
v tûch nepodstatn˘ch „neutopili“.

Milan Naì
1) Práci v zastupitelstvu mohu
hodnotit jen z pohledu starosty, protoÏe to, jak za poslední rok pracovalo a k jak˘m v˘sledkÛm své ãinnosti dospûlo, pﬁíslu‰í posoudit pﬁedev‰ím obyvatelÛm a náv‰tûvníkÛm
obce. Po volbách se se‰la v zastupitelstvu skupina lidí, kteﬁí mají zájem o dûní v obci, velmi dobﬁe se mi
s nimi spolupracuje. Nové nápady,
které jsme do jednání zastupitelstva
pﬁinesli, byly vÏdy prodiskutovány,
probrána v‰echna pro a proti, a buì
byly tyto nové impulzy pﬁijaty nebo odloÏeny. Zda byly pﬁínosné pro
obec, se jistû v brzké budoucnosti
ukáÏe, ale podstatné je to, Ïe v zastupitelstvu se se‰li lidé, kteﬁí tyto
nápady mají a nebojí se s nimi pﬁijít. Z uplynulého roku mám pozitivní pocit.
2) V práci, kterou nyní vykonávám, neexistuje práce jednotlivce,
protoÏe v‰e, co bylo ke dne‰nímu
dni vykonáno nebo je v ﬁe‰ení, je
vÏdy prací kolektivní. V tomto roce
jsme byli nuceni vyﬁe‰it nûkteré dÛleÏité záleÏitosti.
Napﬁ. v oblasti likvidace odpadÛ
jsme nyní ve stádiu zapojování
v‰ech obãanÛ, kteﬁí na na‰em katastru produkují odpad, do systému
odpadového hospodáﬁství obce.
Co se t˘ká dlouhodobého problému s parkováním pﬁi kulturních akcích v obci, zpoplatnili jsme dal‰í ulice na Amalínû, coÏ pﬁineslo do pokladny obce nemal˘ finanãní obnos.
Dále bylo nutné uvést obecní studny do souladu s vodním zákonem,
coÏ obná‰í vytvoﬁit na
kaÏdou obecní studnu
s pitnou vodou provozní
ﬁád a nechat v‰e schválit
krajskou hygienickou
stanicí, coÏ právû v tûchto dnech probíhá. RovnûÏ
bylo a je nutné zvládat
nával Ïádostí o „legalizaci“ studní na soukrom˘ch
pozemcích obãanÛ (ﬁádovû kolem 1 tisíce studní).
Na Ïádost obcí v na‰em
správním obvodu uzavﬁel
Kﬁivoklát veﬁejnoprávní
smlouvy o pﬁestupkovém
ﬁízení s tûmito obcemi
(pro informaci pﬁípady
Také zbrojnice je majetkem obce. JiÏ minulé zastupitelstvo pﬁestupkové komise lze
pﬁislíbilo peníze na v˘mûnu oken. Souãasné zastupitelstvo poãítat za tento rok na deslib dodrÏelo a za vydatného pﬁispûní hasiãÛ má zbrojnice sítky).
nová okna.
Foto Pavel Friebert Stavba vsypové louãky

na hﬁbitovû je v souãasné dobû pﬁed
kolaudací.
Byl vyﬁe‰en problém chybûjícího
zázemí na parkovi‰ti – rychlé obãerstvení a veﬁejné WC.
Toto je jen mal˘ v˘ãet ãinností,
ze kter˘ch se jako mozaika skládá
práce mnoha lidí na úﬁadû a práce
zastupitelÛ.
V souãasné dobû je ve stadiu rozpracovanosti územní plán obce. Bylo vydáno územní rozhodnutí na odkanalizování Kﬁivoklátu, Mûsteãka,
Velké Bukové a Pustovût a zároveÀ
byla podána Ïádost o dotaci z operaãního programu financovaného
EU za finanãní spoluúãasti státu
a obcí.
Jsou v‰ak vûci, které navenek vidût nejsou, a pﬁitom jsou velmi dÛleÏité. Jsou to vztahy mezi lidmi, jejich vzájemn˘ souzvuk, bez kterého nemÛÏe b˘t práce ﬁádnû odvedená. Je to atmosféra kolegiality, dÛvûry a podpory jeden druhému. Chci
tímto podûkovat t˘mu, kter˘ nyní na
na‰em úﬁadu pracuje, za pﬁístup k plnûní povinností, ale také za ochotu
udûlat i nûco navíc. Dûkuji rovnûÏ
ãlenÛm zastupitelstva, kteﬁí pﬁiná‰ejí nové podnûty do práce na zvelebování obce, nebrzdí ji a pﬁekonávají pﬁekáÏky, které se vÏdycky
najdou.
3) Chtûl bych na‰im obãanÛm
vzkázat, aby – a nejen v pﬁí‰tím
roce – chovali k sobû vzájemnou
úctu. Îivot je krátk˘ a není nutné
si ho nechat otravovat netolerantními a sobeck˘mi lidmi. Pokud
byste snad takového potkali, obejdûte ho obloukem, nestojí za vá‰
promarnûn˘ ãas. Je lep‰í vûnovat
se nûãemu uÏiteãnému.
V‰em kﬁivoklátsk˘m obãanÛm

Petr Tﬁíska
1) Stejnû jako dûtem ve ‰kole, kde
je uãíme hodnotit vlastní práci,
i mnû dûlá problém vyslovit se
ke sv˘m ãinÛm a zhodnotit je.
Zkrátka je jednodu‰‰í kritizovat nebo chválit práci jin˘ch neÏ tu vlastní. Abych byl spravedliv˘, pokusím
se o to i já, i kdyÏ si myslím, Ïe práci zastupitelstva by mûli spí‰e hodnotit kﬁivoklát‰tí, kteﬁí vidí v‰e z povzdálí a na‰e ãinnost se jich pﬁímo
dot˘ká. Tak tedy, jak jsem na vlastní kÛÏi mohl poznat, nic není tak
snadné, jak se z povzdálí zdá, a za
v‰ím se skr˘vá velká spousta práce
a odﬁíkání. Pﬁesto si myslím, Ïe po
zmûnách, které probûhly, se objevily nové nápady a moÏnosti pro Kﬁivoklát a jeho obãany. Pﬁesnû jak praví ãeské pﬁísloví – nové ko‰tû dobﬁe mete. Na druhou stranu nic netrvá vûãnû a na‰i práci nejlépe zhodnotí aÏ ãas. Teprve po nûkolika
letech se uvidí, co se povedlo a co
ne. Sám za sebe mám z na‰í dosavadní ãinnosti dobr˘ pocit.
2) Pro mû to byl rok pln˘ poznání. Za svÛj nejvût‰í úspûch povaÏuji to, Ïe se mi podaﬁilo zorientovat
v problematice komunální politiky
a Ïe se mi podaﬁilo v‰e skloubit
s osobním Ïivotem. V‰e ostatní povaÏuji za kolektivní práci v‰ech zastupitelÛ a celé ﬁady dal‰ích lidí, kteﬁí nám velmi pomohli. Dovolte mi
jen malé ohlédnutí za tím, co se na
Kﬁivoklátû za poslední rok událo:
Podaﬁilo se úspû‰nû vystavût dÛstojn˘ kiosk na parkovi‰ti, dokázali jsme zajistit doktora pro druh˘ lékaﬁsk˘ obvod, na základû v˘bûrového ﬁízení se podaﬁilo zajistit bezproblémov˘ chod obãerstvení na
parkovi‰ti, povedlo se vyﬁe‰it otáz-

Zastupitelstvo se v prvním roce svého pÛsobení vûnovalo parku pod kostelem a samoobsluhou dle návrhu Jana Jungmanna.
Foto Pavel Friebert

pﬁeji pﬁíjemné proÏití vánoãních
svátkÛ a pûkn˘ nov˘ rok. Do nového roku pevné zdraví, hodnû lásky
a veselou mysl, a pak se jistû dostaví i dal‰í úspûchy a pocit ‰tûstí.
Ale‰ Pavlík
1) Rozhodnû kladnû. Kvalitnû
jsme navázali na práci pﬁedchozích
zastupitelstev s viditelnou snahou
o zlep‰ení podmínek a úrovnû Ïivota v mûstysu Kﬁivoklát.
2) UÏ jen to, Ïe jsem se stal jeho
souãástí a mám moÏnost sledovat
a zasahovat do celého dûní v mûstysu z opaãné strany barikády.
Jednotlivé konkrétní úspûchy nemohu vyzdvihovat, neboÈ zastupitelstvo funguje jako celek a jeho rozhodnutí není závislé na jednom hlasu. Proto povaÏuji za svÛj úspûch
moÏnost se k tûmto rozhodnutím vyjádﬁit a pﬁímo je podpoﬁit. Pﬁíkladem
mÛÏe b˘t dokonãení projektu veﬁejn˘ch toalet a obãerstvení na parkovi‰ti, vsypové louãky na kﬁivoklátském hﬁbitovû, pokraãování v zapoãaté akci kanalizace a vodovodu,
úprava parku pod Jednotou nebo nová vyhlá‰ka o odpadech.
Naopak úkoly do budoucna: omezení prÛjezdu kamionové dopravy
pﬁes Kﬁivoklát, úprava a zkrá‰lení
dolní ãásti Kﬁivoklátu – Bud, konkrétnû nám. Sv.âecha, roz‰íﬁení parkovacích ploch tamtéÏ nebo napﬁ.citelnû chybûjící veﬁejné toalety v této lokalitû.
3) Kromû pﬁání ‰tûstí a zdraví také ãilého ducha, pokud moÏno optimistick˘ pohled na v‰e kolem nich
a trpûlivost co rÛÏe pﬁiná‰í.

ku parkování bûhem velk˘ch akcí
v rámci souãasn˘ch moÏností, zdaﬁila se i v˘mûna oken na hasiãské
zbrojnici, byl dokonãen asfaltov˘
povrch na zastávce a parkovi‰ti
u ‰koly, povedlo se obnovit tradici
vítání obãánkÛ, podaﬁilo se vystavût
vsypovou louãku na kﬁivoklátském
hﬁbitovû a snad i vyﬁe‰it otázku likvidace komunálního odpadu. Také bylo vytvoﬁeno sedm obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek a kﬁivoklátské
webové stránky se staly vzorem i pro
jiné obce. Nûkteré vûci jsou nyní
v ﬁe‰ení, jako napﬁíklad v˘stavba
dûtského hﬁi‰tû nebo v˘stavba vodovodu a kanalizace. Nûkteré vûci
se bohuÏel nepovedly, nepodaﬁilo se
napﬁíklad dotáhnout do konce
územní plán a stabilizovat chod stavebního úﬁadu. Na obojím se pracuje, ale stále se nedaﬁí dojít do zdárného konce. Berme to jako v˘zvu
do dal‰ího roku.
3) Pro obãany mám jen jeden
vzkaz a jedná se více ménû o moje
osobní pﬁání. Co jsem mûl tak moÏnost poznat, my jako kﬁivoklát‰tí nedokáÏeme Ïít pospolu. KaÏd˘ máme svého kamaráda, pár pﬁátel a nûkolik znám˘ch. Ostatní sice respektujeme, ale Ïijeme spí‰e vedle nich
neÏ s nimi. Kﬁivoklát má plus mínus
sedm set obyvatel, coÏ není tak mnoho, abychom se nedokázali spoleãnû bavit anebo pracovat. Nepoﬁádáme tady ani posvícení ani masopust,
na Máje také nic. Moje pﬁání je tedy neskromné, pojìme spolu nejen
bydlet, ale také Ïít! VaÏme si v‰ech,
kteﬁí dovedou udûlat nûco pro ostatní a zkusme také pﬁidat ruku k dílu.
Hodnû zdaru do nového roku pﬁeje
Petr Tﬁíska ml.
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Zamy‰lení nad nedávn˘mi oslavami TJ Sokol Kﬁivoklát

S O K O L S T O L E T ¯ ? T O Ë O TÁ Z K A !
K¤IVOKLÁT. V sobotu 13. ﬁíjna slavila Tûlocviãná jednota Sokol
Kﬁivoklát století svého trvání. Nechci polemizovat nad prÛbûhem oslav,
ale nad jejich smyslem. Podle mého názoru mûl Sokol Kﬁivoklát oslavit v˘roãí sta let od svého zaloÏení,
nikoli trvání resp. ãinnosti. Ta totiÏ
zdaleka netrvala tak dlouho a souãasní sokolové si „pﬁivlastnili“ zásluhy, které nemají s jejich organi-

to formulace v‰ak není pﬁesná.
Z rozhodnutí ﬁí‰sk˘ch úﬁadÛ a naﬁízením (tehdy) nového zastupujícího ﬁí‰ského protektora Reinharda
Heydricha byla sokolská organizace dne 11. 10. 1941 rozpu‰tûna! Tedy zanikla. DÛvody jsou víceménû
známé. Protektorátní úﬁady dospûly
k názoru, Ïe ãesk˘ Sokol je pro nû
nebezpeãnou, polovojensky organizovanou organizací, jejíÏ ãlenové

Kﬁivoklát‰tí sokolové nacviãují na akademii u pﬁíleÏitosti 10. v˘roãí vzniku âSR v roce 1928.
Foto archiv autora

zací vÛbec nic spoleãného, jak se pokusím dokázat v následujících ﬁádcích.
U pﬁíleÏitosti oslav vydal stávající starosta kﬁivoklátské sokolské
Jednoty Pavel Ka‰par zajímavou
publikaci (bohuÏel ve velmi omezeném nákladu, takÏe se zdaleka na
v‰echny zájemce nedostalo), v níÏ
shrnuje ãinnost TJ v letech 1907 aÏ
2007.
Na 65 stranách popsal Pavel Ka‰par vznik a v˘voj kﬁivoklátského
Sokola do roku 1940, coÏ je v naprostém poﬁádku. Pﬁehlednû sestaven˘ text doplnil ﬁadou zajímav˘ch
a technicky velmi slu‰nû zpracovan˘ch dokumentárních fotografií. Na
stranû 66 pﬁipojil pﬁehled v‰ech dosavadních starostÛ a pﬁedsedÛ plus
struãn˘ nástin v˘voje Sokola v letech 1952 aÏ 2007. A tady se dopustil hrubého zkreslení skuteãnosti. Vãlenil do „sokolsk˘ch ﬁad“ organizace, které na poli sportu a kultury pÛsobily v letech následujících
a nemûly se Sokolem vÛbec nic spoleãného. A ty dosáhly velmi v˘razn˘ch v˘sledkÛ, které dnes kﬁivoklát‰tí sokolové automaticky vydávají „za své“.
Pominu fakt, Ïe v letech 1916 –
1917 Sokol nevyvíjel v obci vÛbec
Ïádnou ãinnost a pﬁejdu do roku
1941. Pavel Ka‰par uvádí, Ïe v letech 1941 – 1944 byla ãinnost Sokola (resp. âOS) pozastavena. Ta-

jsou velmi disciplinovaní, fyzicky
zdatní a vyvíjejí ¤í‰i nepﬁátelskou
ãinnost (napﬁ. byli to praÏ‰tí – ale
i dal‰í – sokolové, kdo poskytl útoãi‰tû paradesantním skupinám, pﬁilétajícím do Protektorátu z Anglie,
vãetnû té, jeÏ 27. 5. 1942 spáchala
atentát na samotného Heydricha).
Vût‰ina funkcionáﬁÛ Sokola byla
pozat˘kána a mnozí z nich skonãili
na popravi‰tích. Sokol byl jednoznaãnû zru‰en.
Na Kﬁivoklátû byla ustavena v roce 1943 nová sportovní organizace
- S. K. Kﬁivoklát – která byla zcela
nová. PÛsobili v ní jak nûkteﬁí b˘valí sokolové, tak i zcela noví lidé.
Nelze ji povaÏovat za nástupnickou
organizaci Sokola, protoÏe se soustﬁedila víceménû pouze na volejbal, nikoli na skupinová cviãení,
která byla prioritou Sokola. Podobnû byl zcela na Sokolu nezávislou
organizací A.F.K. Kﬁivoklát, kter˘
zejména v 30. letech provozoval na
Kﬁivoklátû fotbal.
Sokolská organizace byla obnovena aÏ po osvobození v kvûtnu
1945 a svoji „klasickou“ ãinnost vyvíjela aÏ do roku 1952, i kdyÏ od jara 1948 se znaãn˘mi omezeními. Je
tragikomické, Ïe pﬁedstavitelé nového politického reÏimu, kter˘ se
ujal vlády po únoru 1948, shledali
v sokolech podobná nebezpeãí, jako v roce 1941 nacisté. Bylo jen
otázkou ãasu, kdy dojde k úﬁední-

mu zru‰ení Sokola. K tomu do‰lo 8.
12. 1952 na základû vládního rozhodnutí o sjednocení ve‰keré tûlesné v˘chovy v âSR. Komunisté v‰ak
nepostupovali tak direktivnû, jako
protektorátní úﬁady. Ke zmínûnému
datu byla TJ Sokol Kﬁivoklát „nenásilnû“ pﬁevedena pod Stﬁedoãesk˘ lesní prÛmysl, závod Kﬁivoklát.
Po pÛldruhém mûsíci byla vládním
v˘nosem âOS zru‰ena! Její majetek pﬁe‰el buì na obce (konkrétnû
na tehdej‰í Místní národní v˘bory)
nebo na odborové organizace. Nejinak tomu bylo i v pﬁípadû TJ Sokol Kﬁivoklát. Od ledna 1953 tedy
pﬁestal Sokol – ﬁízen˘ âOS – existovat. To, co následovalo, nelze
povaÏovat za nástupnickou organizaci, ale za zcela samostatn˘
útvar.
Nov˘ systém sportovních organizací v âSR byl pomûrnû sloÏit˘, byÈ
na druhou stranu pomûrnû transparentní. Ve‰kerá tûlov˘chova ve mûstech a vût‰ích obcích pﬁe‰la pod závodní v˘bory ROH. KaÏd˘ odborov˘ svaz mûl za povinnost zﬁídit
vlastní tûlov˘chovné jednoty vãetnû „originálních“ názvÛ – tak zvané dobrovolné sportovní organizace (DSO). Tak vznikly DSO Spartak (pro pracovníky tûÏkého a v‰eobecného strojírenství), Baník (pro
hornictví, hutû, rudné doly), Tatran
(lesnictví, dﬁevaﬁsk˘ a papírensk˘
prÛmysl, stavebnictví), Jiskra (textilní, koÏedûln˘, chemick˘, skláﬁsk˘
a keramick˘ prÛmysl), Dynamo (doprava, energetika, spoje), Slavoj
(potravináﬁsk˘ prÛmysl, místní hospodáﬁství, státní obchod), Slovan
(veﬁejná správa, justice, zdravotnictví, sociální sluÏby, umûlecká a kulturní zaﬁízení, tiskárny a knihaﬁsk˘
prÛmysl), Lokomotiva (Ïeleznice)
a Slávie (studenti a zamûstnanci vysok˘ch ‰kol, vûdeck˘ch ústavÛ
a ‰kolství). Armádní sportovci se
sdruÏovali v Dukle a pﬁíslu‰níci

bezpeãnostních sloÏek v Rudé hvûzdû. Mnohé z tûchto nov˘ch názvÛ se
uchovaly dodnes. Na vesnicích, kde
nebyl Ïádn˘ prÛmyslov˘ podnik,
vznikly DSO pod názvem Sokol.
Proã naﬁídili tehdej‰í mocipáni tento název, je mi dodnes záhadou. Vût‰inou to bylo v obcích, kde dﬁíve
Ïádná „klasická“ sokolská organizace nepÛsobila. DSO Sokol byla
centrálnû ﬁízena âSTV (âeskoslovensk˘m svazem tûlesné v˘chovy),
kter˘ se samozﬁejmû ﬁídil vládními
normami.
Na Kﬁivoklátû pÛsobila od 23. 1.
1953 do 8. 1. 1959 TJ DSO (pozdûji jen TJ) Tatran, spadající pod zdej‰í lesní závod. S touto „znaãkou“
jsou pak spojeny nejvût‰í úspûchy
pováleãného kﬁivoklátského volejbalu, vãetnû legendárních zápasÛ
Ïen s Francií a muÏÛ s âLR. A také
lukostﬁelba, stolní tenis a dokonce
i vzpírání.
Vládním naﬁízením byla v roce
1959 sportovní ãinnost pﬁevedena
od ZV ROH na „samostatné“ TJ ﬁízené âSTV. Ta kﬁivoklátská pﬁevzala název Sokol, jako jiné vesnické jednoty, a pod ním pÛsobila
aÏ do roku 1990, kdy byla zru‰ena
a sportovní ãinnost na Kﬁivoklátû
pﬁevzala znovu zaloÏená TJ Sokol
ﬁízená âOS resp. Ïupou Budeãskou. âinnost Sokola Kﬁivoklát
(1959 – 1989) mûla roky v˘borné,
hor‰í ale vyloÏenû i ty ‰patné. Koncem 60. a na zaãátku 70. let témûﬁ
pﬁestala existovat. Pﬁesto dosáhla
velmi dobr˘ch v˘sledkÛ na poli
sportovním i „budovatelském“.
V té dobû tu kromû volejbalistÛ pÛsobili i hokejisté (U Koleãka dokonce b˘valo hokejové hﬁi‰tû), tenisté, lehcí atleti (ti dali vznik Malé kﬁivoklátské i Pochodu Lány –
Kﬁivoklát) a zejména v 1. pol. 60.
let cviãily dûti, pozdûji i Ïeny. Hrál
se i stolní tenis... zcela zásadním
zpÛsobem byl pﬁebudován areál

Okrskové cviãení sokolÛ se uskuteãnilo 22. 5. 1932 U Koleãka.

Foto archiv autora

INTERAKTIVNÍ TABULE
V mûsíci bﬁeznu jsem zpracovala
projekt na multimediální uãebnu
a v‰e potﬁebné odeslala na ﬁeditelství LâR s. p. do Hradce Králové.
Projekt byl zamûﬁen na vybudování
multimediální uãebny, coÏ zahrnovalo celkové pﬁebudování uãebny –
nová podlaha, nov˘ nábytek a nejdÛleÏitûj‰í, interaktivní tabule s dataprojektorem. V kvûtnu ‰kola obdrÏela kladné vyﬁízení a získali jsme
sponzorsk˘ dar ve v˘‰i 300 000 Kã.
Del‰í dobu pak trvalo vyﬁízení samotné darovací smlouvy.
UÏ to „fachãí…“
Koneãnû bylo moÏné dát odpovûì
na otázku: „Kdy to bude fachãit?“
Ptáte se, co má vlastnû fachãit (pro
ménû chápavé fungovat)? Pﬁece
dlouho oãekávaná interaktivní tabule.
V osmiãce mi jak˘si BROUK
PYTLÍK radil, co mám dûlat, a házel na mû nûjaká slova. Ov‰em já

nevím, zda mi náhodou sprostû nenadával, protoÏe jsem nerozumûla.
V‰ichni chytráci pak dostali za vyuãenou, kdyÏ mûli na tabuli psát. Jejich tﬁesoucí se ruka psala úplnû nûco jiného.
Sedmiãka mûla místo hodiny matematiky divadelní pﬁedstavení,
u kterého se srdeãnû pobavili. Jejich
ruka byla spí‰e stínov˘m divadlem
a nebyla schopna psát ãíslice.
·estka? Ti museli nejdﬁíve dostat
„sodu“, protoÏe by se málem pﬁes
tabuli probourali do archivu. I zde
se na‰lo pár radilÛ, ale ti pak zÛstali sedût s otevﬁenou pusou. Zkusili
si postupnû posouvat slovními druhy, ale mnohdy vytvoﬁili zcela nûco jiného. Nejvût‰ím záÏitkem bylo, kdyÏ se jim na tabuli objevily malÛvky ze smajlíkÛ nebo rÛzné duhové ÏíÏaly.
Bylo to prostû hust˘, hust˘ a je‰tû jednou hust˘ …
Marcela Kasíková

Hráãky Tatranu Kﬁivoklát se utkaly na hﬁi‰ti U Koleãka v roce 1958 s reprezentantkami Francie.
Foto archiv autora

U Koleãka, postaveny nové kabiny,
ubytovna, volejbalové a tenisové
kurty. Zásadní pﬁestavbou pro‰la
i sokolovna. Ta ‰Èastnûj‰í se t˘kala
pﬁístavby jevi‰tû se zázemím (je‰tû
za ZV ROH lesÛ) a pﬁebudování kina na ‰irokoúhlé, ta ne‰Èastnûj‰í pﬁístavby smûrem k Rakovnickému
potoku, která celkovému vzhledu
objektu ublíÏila.
Také slavná divadelní ãinnost
v obci nebyla spojena s TJ Sokol,
hlavnû po roce 1941. Za 1. republiky pÛsobilo v Kﬁivoklátû hned nûkolik ochotnick˘ch spolkÛ – sokolsk˘ byl jedním z tûch lep‰ích. Do
historie se zapsal zejména nastudováním StroupeÏnického hry Mikulá‰ Daãick˘ z Heslova, kterou uvedl krátce po okupaci v bﬁeznu 1939
a jeÏ se stala manifestací „ãe‰ství“.
Soubor zanikl v roce 1941 a od té
doby uÏ nikdy nebyl obnoven. V roce 1943 vznikl nov˘ spolek tzv. Spolek divadelních ochotníkÛ Kﬁivoklát
(byli v nûm nejen divadelníci z Kﬁivoklátu, ale i z Roztok, Mûsteãka
a dal‰ích obcí v okolí) a ten prakticky pÛsobil aÏ do roku 1952, kdy
ho „potkal osud“ Sokola, byl zru‰en
a zaloÏen nov˘ pod ZV ROH lesÛ.
Byl to právû tento soubor, kter˘ vozil ceny z rÛzn˘ch krajsk˘ch i celostátních soutûÏí.
Pod „kﬁídla“ novû vzniklé TJ Sokol Kﬁivoklát se na krátkou dobu
v 90. letech uch˘lil DS Hrádek poté, kdy byla sokolovna (jeÏ byla jeho domovskou scénou) vrácena sokolÛm. Stal se samostatn˘m odborem aÏ do roku 1994, kdy ze sokolsk˘ch ﬁad vystoupil a krátce na to se
rozpadl. Sokolu zanechal ve‰ker˘
majetek (kulisy, osvûtlení a hlavnû
na 500 kost˘mÛ), kter˘ byl v‰ak za
dal‰ích deset let sokolské „správy“
notnû zdevastován. ·koda!
Jak vidno z pﬁedchozích ﬁádkÛ,
nemÛÏe si TJ Sokol Kﬁivoklát, ﬁízená âOS, ãinit nárok na stoletou existenci. A pokud ano, zkresluje tím
podstatnû historii.
PhDr. Tomá‰ Bednaﬁík,
kronikáﬁ Mûstyse Kﬁivoklát

âERNÁ KRONIKA
ZKRAT ZAPÁLIL FELICII
ÚJEZD NAD ZBEâNEM (bed).
K samovznícení osobního automobilu ·koda Felicie do‰lo v Újezdû
nad Zbeãnem. Na vinû byl zkrat,
k nûmuÏ do‰lo vlivem závady pﬁechodového odporu. PoÏár se zaãal
‰íﬁit motorov˘m prostorem a zpÛsobil ‰kodu za 40 tisíc korun. Jako
první dorazili k hoﬁícímu autu pﬁíslu‰níci SDH Zbeãno, kteﬁí oheÀ zlikvidovali. Krátce na to dorazili i profesionálové ze Stochova, kteﬁí v‰ak
uÏ byli bez práce.
NABOURAL PLACHETNICI
K¤IVOKLÁT (bed). âtyﬁiaãtyﬁicetilet˘ muÏ z Berounska si dlouho neuÏil radosti z ãerstvû nalakované a nabl˘skané plachetnice.
KdyÏ pﬁeváÏel loì na pﬁívûsném vo-

zíku z lakovny domÛ, na katastru
Kﬁivoklátu se stﬁetl s náklaìákem
Avia, kter˘ ﬁídil sedmadvacetilet˘
Slovák smûrem od Kﬁivoklátu na
Roztoky. ObjíÏdûl cyklistu a pﬁi návratu do svého jízdního pruhu se nedokázal dostateãnû vyhnout protijedoucímu Mercedesu s plachetnicí a
lev˘m zpûtn˘m zrcátkem se trefil do
boku lodû. Odﬁel a prorazil její laminátov˘ bok, takÏe majiteli zpÛsobil ‰kodu za 55 tisíc korun. ·koda na zrcátku byla 5000 korun. Oba
ﬁidiãi vyvázli bez zranûní a jak ukázal v˘sledek dechové zkou‰ky, pﬁed
jízdou nepili Ïádn˘ alkohol.
V¯ROBCI PERVITINU
ZA M¤ÍÎEMI
ÚJEZD NAD ZBEâNEM (bed).
V jedné z chat v katastru obce

Újezd nad Zbeãnem byl zadrÏen
gang v˘robcÛ pervitinu. Na bleskové policejní akci se spoleãnû podíleli pﬁíslu‰níci Kriminální policie Rakovník a Zásahová jednotka
Správy Stﬁedoãeského kraje. Tûsnû nad ránem vnikli policisté do
objektu, kde se zdrÏovaly tﬁi osoby podezﬁelé z v˘roby drog. Ty byly zadrÏeny a v chatû objeveno zaﬁízení a látky na jejich v˘robu.
V‰ichni byli obvinûni z trestného
ãinu nedovolené v˘roby omamn˘ch psychotropních látek a jedÛ
a také z nedovoleného ozbrojování, protoÏe policisté na‰li pﬁi prohlídce chaty i nelegálnû drÏenou
pistoli. I kdyÏ museli muÏi zákona
pﬁi zadrÏování pachatelÛ pouÏít
donucovacích prostﬁedkÛ, nikdo
nebyl pﬁi zásahu zranûn.

LÉTO NA K¤IVOKLÁTù
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OBECNÍ KNIHOVNA
EDITH PIAF A HANA HEGEROVÁ

POJëTE SI HRÁT NA NÁ· HRAD!
V˘stavba dûtského hﬁi‰tû na Kﬁivoklátû je uÏ mnoho let snem zdej‰ích rodiãÛ a dûtí. V mûstysu Kﬁivoklát není v souãasné dobû Ïádné
veﬁejnû dostupné dûtské hﬁi‰tû.
Vhodnou lokalitou pro jeho umístûní je park na Amalínû, jehoÏ obnova postupnû probíhá. Mimo to, Ïe
by se park mûl stát pﬁíjemn˘m místem pro zastavení kﬁivoklátsk˘ch
obãanÛ, mûl by slouÏit i ke spoleãné hﬁe dûtí. Obãanské sdruÏení Dûti
Kﬁivoklátska se rozhodlo zaﬁadit
zbudování dûtského hﬁi‰tû mezi své
priority. Vy‰li jsme z tûchto poÏadavkÛ – hﬁi‰tû by mûlo b˘t snadno
dostupné, prostorné, bezpeãné,
pestré a vyuÏitelné pro dûti rÛzn˘ch
vûkov˘ch kategorií. Od poãátku byla snaha vytvoﬁit hﬁi‰tû zajímavé,
které se li‰í od ostatních, je nûãím
v˘jimeãné a neopakovatelné. Zámûrem je vybudovat hﬁi‰tû inspirované hradem Kﬁivoklát, napodobující jeho pÛdorys a obsahující herní
prvky pﬁipomínající souãasn˘ hrad,
jeho historii a legendy. Hﬁi‰tû tak
bude i názornou pomÛckou, nebude
jen prost˘m souborem nezávisl˘ch
herních prvkÛ. VyuÏíváno mÛÏe b˘t
i M· a ‰kolními druÏinami z Kﬁivoklátu a okolí. SlouÏit mÛÏe k divadelním ãi hudebním vystoupením
místních dûtsk˘ch souborÛ.
V˘stavba hﬁi‰tû bude financována z dotací a grantov˘ch programÛ
a z darÛ podnikatelÛ, firem a institucí v na‰em regionu. V souãasné
dobû je zpracována projektová do-

kumentace, Zastupitelstvo mûstysu
schválilo zámûr v˘stavby hﬁi‰tû v lokalitû na Amalínû v parku pod Jednotou a zároveÀ rozhodlo o rezervování ãásti finanãních prostﬁedkÛ
pro krytí pﬁípadné spoluúãasti
v grantov˘ch programech.
Rozsáhl˘ ãlánek o hﬁi‰ti pﬁipravujeme do lednového ãísla KN. Prozatím se mÛÏete s projektem blíÏe
seznámit na internetov˘ch stránkách sdruÏení . V nejbliÏ‰í dobû budou informace o hﬁi‰ti, vã. obrazové dokumentace, umístûny na informaãních panelech u Jednoty a na
úﬁadû mûstysu. Na závûr si dovolujeme poÏádat v‰echny obãany
Kﬁivoklátu
i okolí, kteﬁí
by chtûli jak˘mkoli
zpÛsobem
v˘stavbu
hﬁi‰tû podpoﬁit, aÈ uÏ se
jedná o finanãní dar, dodávku materiálu, ãi
prací, aby kontaktovali nûkterého
z ãlenÛ v˘boru sdruÏení nebo starostu mûstysu. Kontakty naleznete na
uveden˘ch internetov˘ch stránkách
a informaãních panelech.
Jana a Jan Rajsk˘ch

Jestli ode mne oãekáváte srovnávací studii obou tûchto velk˘ch ‰ansoniérek, jste na omylu. To bych si
vÛbec netroufala. Jen jsem teì v listopadu mûla dva obrovské záÏitky,
ve kter˘ch tyto dvû dámy sehrály
svou roli. Vidûla jsem v rakovnickém kinû film Edith Piaf a nedlouho na to jsem opût v Rakovníku byla na koncertû Hany Hegerové. Oba
sály byly zcela vyprodané a diváci
témûﬁ ned˘chali. A proã to pí‰u do
ãlánku, kter˘ je vûnován na‰í knihovnû? Mám tu totiÏ dvû knihy. Nevlastní sestra Edith Piaf Simone
Berteautová napsala o své slavné
sestﬁe knihu, která se zcela prostû
jmenuje „Edith Piaf“. Málokdy film
odpovídá pﬁedloze, ale v tomto pﬁípadû zapracoval zﬁejmû velmi dobr˘ scénárista a v˘kon hereãky byl
pﬁímo vynikající. Podle fotografií
v knize bych si zpûvaãku pﬁedstavovala pﬁesnû tak, jak na plátnû
opravdu vypadala. A kdyÏ ji pak postupnû devastovaly její neﬁesti a následnû choroby, to byla úÏasná promûna. Ale i kdyÏ byla fyzicky i psychicky úplnû na dnû, na jevi‰ti to byla stále ta jedineãná Piaf, které se
koﬁily davy posluchaãÛ. Knihu doporuãuji nejen tûm, kteﬁí nevidûli
film, ale i tûm, kteﬁí ho vidûli. Film
ji trochu idealizoval, pravda v knize je daleko syrovûj‰í. Asi bychom
nemûli znát soukromí slavn˘ch. To
kniha „ Hana Hegerová… a láska
kleãela na hrachu“, kterou literárnû
zpracovali Adam Georgiev a Petra
Niederlová, nám toho o soukromí
Hany Hegerové moc neﬁekne, ale
netají se sv˘mi názory napﬁ. na ambice, na bolest, na diváky, na Francii, o které ﬁíká: „Francie mi dala
hroznû moc. Dala mi nádherná vystoupení v Olympii, dala mi moÏnost ochutnat skvûlé víno a také roz‰íﬁila paletu m˘ch chuÈov˘ch bunûk
smûrem k moﬁsk˘m potvorám. Ale
nade v‰echno jsem si oblíbila provensálskou kuchyni.“ Dozvíme se,
co si myslí o lásce, o humoru, o vztazích, o osudu, o rodinû, o únavû, o talentu, o smrti….o je‰itnosti: „Jsem
velice py‰ná a je‰itná v práci. KdyÏ
uÏ nûco dûlám,tak chci obstát hlav-

nû sama pﬁed sebou. Nechci se stydût, kdyÏ jdu z jevi‰tû, a je jedno,
jestli v PaﬁíÏi nebo v Litvínovû.“
A je jedno, jestli v Rakovníku, dodávám já, která jsem na jejím koncertû byla. Byla naprosto úÏasná.
Sehraná se v‰emi, kteﬁí s ní na jevi‰ti byli, ale i se zvukaﬁem a osvûtlovaãem. V‰ichni jsou pro ni stejnû
dÛleÏití, o v‰ech se v prÛbûhu koncertu zmínila. A v‰ichni taky dostali prostor v knize. Jsou tam soustﬁedûny i kritiky o ní: „Tam, kde vyhovuje zákonÛm ‰ansonového zpûvu, je skvûlá. Pﬁekroãí-li hranice
‰ansonu, dostává se do rozporu se
zákonitostmi stylu jin˘ch ÏánrÛ.“
Na to ale asi musíte b˘t opravdov˘m
znalcem, neboÈ nám, prost˘m posluchaãÛm v sále v Rakovníku, to
rozhodnû nevadilo a tleskali jsme
zuﬁivû, aÈ uÏ zpívala své ‰ansony nebo tﬁeba âernou Jessie. V knize jsou
soustﬁedûny i texty v‰ech jejích písní. A na závûr snad jen to, Ïe doopravdy prorazila aÏ s písní Edith Piaf, Milord, kterou skvûle pﬁetlumoãil textaﬁ Pavel Kopta. „Tato pí-

seÀ,která se snad jako první ‰anson
u nás stala ‰lágrem roku, skuteãnû
pomohla Hegerové proniknout do
povûdomí nej‰ir‰ího publika.“
Tak si dejte sklenku ãerveného,
poslechnûte si ‰anson a zaãtûte se do
knihy a i ten po‰mourn˘ listopadov˘ den se tﬁeba projasní.
–gh–

ÎIVNOSTNÍKÒV ROK – CO S DANùMI P¤ED KONCEM ROKU
V prÛbûhu roku jsem se Vás snaÏil informovat o dÛleÏit˘ch zmûnách
v daÀov˘ch zákonech a souvisejících pﬁedpisech a v˘voji ãeské ekonomiky. Nejvíce prostoru jsem vûnoval zákonu o stabilizaci veﬁejn˘ch
rozpoãtÛ, pﬁedev‰ím daÀové reformû. Co v‰ak daÀová reforma pﬁiná‰í podnikatelÛm a ÏivnostníkÛm a co
se dá do konce roku je‰tû udûlat, abychom minimalizovali své odvody
státu?
Tak pﬁedev‰ím daÀová reforma
zavedla jednotnou daÀ fyzick˘ch
osob ve v˘‰i 15 % a zru‰ila daÀovou
uznatelnost pojistného na sociální
a zdravotní poji‰tûní. Pokud tedy
chceme uplatnit pojistné za prosinec
jako daÀovû uznatelné v˘daje, je tﬁeba zaplatit pojistné je‰tû pﬁed koncem roku. Pokud by snad pﬁicházel
v úvahu doplatek pojistného po podání pﬁehledu za leto‰ní rok, je vhodné zaplatit v prosinci vût‰í zálohu.
Kdyby tím snad vznikl následnû pﬁeplatek v pﬁí‰tím roce, bude zdanûn
15%, coÏ mÛÏe b˘t i v˘hodnûj‰í podle toho, v jaké sazbû danû (12 – 32
%) se letos kdo pohybuje. S ohledem
na sazbu danû je také moÏno snaÏit

se pﬁesunout co nejvíce v˘dajÛ ãi pﬁíjmÛ do roku, ve kterém to bude v˘hodnûj‰í. Pokud by se jednalo o nákup zásob, úhradu záloh, nebo v˘daje prokazatelnû související s pﬁí‰tím zdaÀovacím obdobím, lze letos
tyto v˘daje daÀovû uplatnit jen pokud vedeme daÀovou evidenci (nikoli úãetnictví). Obdobnû mÛÏeme
kalkulovat, kdy zahájit tvorbu daÀovû uznateln˘ch rezerv na opravy
hmotného majetku. Od nového roku
dochází také ke zru‰ení odpisové
skupiny 1a u osobních automobilÛ
a ty jsou pﬁeﬁazeny do 2. odpisové
skupiny (doba odpisu 5 let). Plánuje-li tedy nûkdo nákup osobního vozu, moÏná se vyplatí neváhat a vyuÏít moÏnost leto‰ního odpisu je‰tû
podle star˘ch pravidel. SníÏení základu danû v‰emi uveden˘mi zpÛsoby má vliv i na v˘‰i odvodÛ pojistného na sociální a zdravotní poji‰tûní v pﬁí‰tím roce. Rozmyslet bychom se mûli také u majetku najatého formou finanãního leasingu. Od
pﬁí‰tího roku bude nájemné daÀovû
uznatelné pouze tehdy, pokud doba
nájmu (splácení) bude trvat minimálnû jako doba daÀového odpiso-

vání majetku. Novela se v tomto pﬁípadû nepouÏije pro smlouvy uzavﬁené do konce roku 2007.
Na závûr je‰tû odpovûì na jeden
pomûrnû ãast˘ dotaz. Jak je to s osvobozením od danû z pﬁíjmu v pﬁípadû
prodeje nemovitosti, u které mûl majitel pﬁíjmy z pronájmu a uplatÀoval
odpisy nemovitosti jako daÀovû
uznatelné v˘daje? Zákon o dani
z pﬁíjmÛ nám v §4 ﬁíká, Ïe prodej nemovitosti, bytÛ nebo nebytov˘ch
prostor je osvobozen od danû z pﬁíjmÛ, pﬁesáhne-li doba mezi nabytím
a prodejem dobu 5 let. Osvobození
neplatí, pokud byly nemovitosti zahrnuty do obchodního majetku pro
v˘kon podnikatelské nebo jiné samostatné v˘dûleãné ãinnosti, a to do
doby 5 let od jejich vyﬁazení z obchodního majetku. Jedná-li se tedy
pouze o pronájem a majitel nemûl
v uvedené nemovitosti zﬁízenu Ïádnou vlastní provozovnu, nepodnikal
zde, nemusí se touto druhou podmínkou zab˘vat a pﬁíjem je pﬁi splnûní první podmínky od danû osvobozen.
Pﬁeji hezké Vánoce.
Jan Rajsk˘
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SPOLEâENSKÁ STRÁNKA – ZAJÍMAVOSTI

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (XXIII)
RAâICK¯ ML¯N
Raãick˘ ml˘n b˘val ml˘nem na
stálé vodû – na ﬁece Berounce. Jméno dostal podle své polohy na levém
bﬁehu ﬁeky, naproti vsi Raãice. Popisn˘m ãíslem 41 v‰ak patﬁil do obce S˘koﬁice. Byl to pomûrnû „mlad˘“ ml˘n – zaloÏil ho roku 1850
mlynáﬁ Jan Vlasák.
Na doby, kdy se je‰tû ve ml˘nû
mlelo, vzpomíná tehdej‰í uãedník
Josef Vokáã ze Îloukovic. To uÏ
hospodaﬁil na Raãickém ml˘nu Jan
Valenta, kter˘ se roku 1900 oÏenil
s vdovou po b˘valém mlynáﬁi Annou Vlasákovou.
„Vyuãil jsem se ve ml˘nû v Raãicích u starého Valenty. Bylo mi patnáct let, kdyÏ jsem tam pﬁi‰el,“ vzpomíná Josef Vokáã a pokraãuje: „Byl
jsem tam jen ke stravû a nic víc. Ale
to, Ïe jsem vûdûl, Ïe budu jídlem zaji‰tûnej, to bylo moc. Asi dvakrát
jsem dostal od pana otce 20 korun
jako di‰kreci. Byli tam tﬁi uãedníci,
jelo se ve dne v noci. Jestli jsme spali, tak pût hodin. Ostatní ãas byla jen
samá práce. Jen v nedûli byla chvíle volna, a to jsem si ‰el domÛ pro
ãisté prádlo. A tûch velkejch vod! Ty

nou ze spaní sly‰íme,
jako kdyÏ lije‰ vodu
na hork˘ kamna. Takov˘ podivn˘ syãení.
To uÏ se voda opravdu lila na kamna a my
se jen tak tak dostali
ven,“ ﬁíká Josef Vokáã.
„Do ml˘na pﬁicházela spousta lidí, pﬁijíÏdûly povozy nebo
chodily jen báby
s nÛ‰í. Krajánkové
chodili od mlejna ke
mlejnu, podle toho,
kde byla práce. Taky
se stalo, Ïe se takovej krajánek zdrÏel nûjak˘ ten tejden. Pﬁinesl pozdrav ze sousedního mlejna, to aby
dostal obûd a nûjak˘ fedruÀk, nûjak˘ ten krejcárek. Taky byli takoví,
co mûli akorát pingl a záleÏelo na
tom, jak mûli ‰ikovnou hubu. Jak se
dovedli k mlynáﬁi nebo mlynáﬁce
pﬁi‰majchlovat. Vandrovali od
mlejna ke mlejnu. Ale plánovitû.
KdyÏ se nûkde nasnídali, uÏ vûdûli
pﬁesnû, kam staãí dojít do obûda, kde
je dal‰í mlejn.“
Josef Vokáã byl pﬁijat k uãení na
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DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
PÒLNOâNÍ M·E SVATÉ
Kﬁivoklát: 21.30 hod.
Zbeãno: 24.00 hod.

leãenstvo mlynáﬁÛ v Rakovníku.
Stoletá historie Raãického ml˘na
je zaznamenána v gruntovní knize
nûkolika ﬁádky, které zachycují
jména jeho majitelÛ: 1850 – Jan Vla-

ADVENTNÍ VùNEC
Vûnec uÏ v antickém svûtû symbolizoval odmûnu, ale také vûãnost bez zaãátku a konce. V na‰ich krajích je uvit˘ obvykle ze zeleného jehliãí,
coÏ v pﬁírodû vyjadﬁuje nadûji právû v dobû, kdy
venku pﬁichází zima. Promlouvá k nám nadûjí
nového Ïivota, kter˘ nám pﬁiná‰í Mesiá‰.
Svíce na vûnci, zapalované kaÏdou nedûli, vyjadﬁují, Ïe království BoÏí roste pomalu do plné
nádhery. Svûtla adventních svící, jak se postupnû rozÏívají, nás zvou, abychom kaÏd˘m dnem,
kter˘m jsme blíÏ k vánoãním svátkÛm, stále více záﬁili svûtlem dobr˘ch skutkÛ pro lidi ve svém
okolí. VÏdyÈ ve smyslu evangelia, které nám Kristus pﬁinesl, se ãlovûk stal
natolik nov˘m stvoﬁením, Ïe jedin˘m ukazatelem správného smûru jeho v˘voje a pokroku je láska, v‰echno ostatní je krokem zpátky.
Advent pro nás znamená v˘zvu k probuzení, v˘zvu nezaspat velkou pﬁíleÏitost, která se nám nabízí, abychom pﬁestoupili ze tmy do svûtla, z noci
do dne.
V OVZDU·Í VÁNOC
Za onûch ãasÛ se v Betlémû dotkl BÛh sv˘m vlastním, neãekan˘m a nepochopiteln˘m zpÛsobem na‰eho svûta. Oslovil ãlovûka svou pokorou, kdyÏ
se stal takov˘m jako on, se v‰í jeho bídou a slabostí, kromû hﬁíchu… Tím,
Ïe se JeÏí‰ stal ãlovûkem, pﬁijal nás za své bratry a dal tím lidstvu novou
dimenzi. Sám BÛh se dot˘ká na‰ich bolestí, na‰ich ran! Na‰ich i tûch, které jsme zpÛsobili druh˘m.
Proto musí tvrdost svûta, jeho chytrácká taktika ustoupit JeÏí‰ovû mírnosti a laskavosti. Tvrdost srdcí jeho nekoneãnému milosrdenství. Samozﬁejmû je tam, kde se jeho láska stane souãástí Ïivota, jak to ztvárnil mistr
Correggio: Uprostﬁed ma‰tale leÏí boÏské Dítû. Je jedin˘m zdrojem svûtla. Jeho tváﬁ vyzaﬁuje svûtlo a osvûcuje tváﬁe tûch, kteﬁí na nûj s láskou pohlíÏejí. V‰ude okolo je pustá, tmavá noc. Svûtlo je darem pro ty, kdo o nûj
mají upﬁímn˘ zájem.
J. P.

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Raãick˘ ml˘n s jezem.

B˘val˘ Raãick˘ ml˘n v 70. letech 20. století slouÏil jako rekreaãní stﬁedisko.
Foto Milan Bednaﬁík

patﬁily k Ïivotu ve mlejnech. A nebyla to Ïádná legrace, kdyÏ pﬁi jarním tání voda stoupala. Nebo kdyÏ
se pﬁihnala prÛtrÏ mraãen. Jednou ‰ly
ledy. Spali jsme na ‰alandû a najed-

tﬁi roky, ale vyuãil se uÏ za dva roky. Kdo byl vyuãen˘, mohl získat
Ïivnostensk˘ list, coÏ znamenalo, Ïe
mohl vést samostatnû ml˘n. Takov˘
list vystavovalo v na‰em kraji Spo-

Foto Ludûk ·vorc

sák, 1880 – Jan a Anna Vlasákovi,
1883 – Anna Vlasáková, vdova,
znovu provdaná Valentová, 1900 –
Jan Valenta, 1930 – Rudolf Valenta, 1935 – Dr. Václav Rajtora. V roce 1951 pﬁevzal ml˘n ãeskoslovensk˘ stát. Krátce na to zde bylo mletí zastaveno a ml˘n byl pﬁestavûn na
rekreaãní stﬁedisko.
Podle studie Karla a Hermíny
Nebesk˘ch zpracoval
Tomá‰ Bednaﬁík

Dagmar Hamrlová
Jiﬁí Hlaváãek
Olga ·törová
BoÏena Skleniãková
Bohuslava Slapniãková
Emilie Bulantová
Jiﬁina Rejsková
Miroslava Hrbková
Ladislav Spousta
Miloslava Mike‰ová
Jarmila Pouznarová
Jiﬁí âech

DOBROT Y Z BABIČČINY KUCHAŘKY
aneb Expedice za tajemn˘mi vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní
Pﬁeji krásn˘ ãas adventní, milé
ãtenáﬁky. Ani jsme se nenadáli a je
tu konec roku. Vûﬁím, Ïe pro vût‰inu z Vás to byl rok pohodov˘ a Ïe
probûhl bez vût‰ích malérÛ. Cel˘ rok
jsme se setkávali v mém seriálu
u dobré ba‰ty, kterou jsem pro Vás
shánûl po kﬁivoklátsk˘ch kuchyních. Byla to velice milá a pﬁíjemná
práce a rád jsem ji pro Vás dûlal.
Îádná z Vás se mnou nevyrazila
dveﬁe, za coÏ mnohokrát dûkuji. Naopak, setkával jsem se jen
s mil˘mi tváﬁemi pﬁekypujícími ochotou a pohostinností. Doufám, Ïe nûkteré
recepty, které jsem objevil,
obohatily nejeden rodinn˘
jídelníãek, popﬁípadû u vás
rovnou zdomácní. Nastává
doba, kdy se otvírají stavidla hojnosti a doba vánoãní je pﬁeváÏnû o dobré pohodû, ke které jídlo a hodování neodmyslitelnû patﬁí.
Nad prostﬁen˘m vánoãním
stolem mnozí z nás pﬁimhouﬁí oko nad nûjakou tou
kalorií navíc, ba i ti, kteﬁí si
bûhem roku hlídají kaÏdé
deko, v tomto ãase zhﬁe‰í.
K tomu nám gratuluji, protoÏe jak mÛj kamarád Pítrs
ﬁíká, na svûtû jsme jen jednou. Pokud byste se snad
cítili o Vánocích pﬁejedeni,
mÛÏete si uvaﬁit dne‰ní recept, kter˘ jsem si pro vás
schovával uÏ od letních mûsícÛ, ale ta pravá chvíle na nûj pﬁi‰la teprve nyní. Pﬁi sv˘ch procházkách potkávám fajnové lidi, leckde

se zastavím a prohodím sousedské slovo, probereme jak se ﬁíká Ïivé-mrtvé. V Budech mám jednu
sousedku, u které se „zaseknu“
vÏdycky o mnoho déle neÏ u ostatních, a ná‰ rozhovor se vût‰inou stoãí k jídlu. Je to Ïena ãinu, která za
co vezme, to dovede, vûﬁte mi, znám
ji uÏ bezmála ãtyﬁicet let. Staãí se
podívat na její perfektnû upravenou
zahrádku, kde kromû kvûtin najdete snad v‰e, co se dá v na‰ich ze-

JEMNÁ RYBÍ POLÉVKA
(pro dvû osoby)
2 men‰í cibule, 1 stﬁední pórek,
4 rajãata, 1 ãervená paprika, 1 lÏíce másla, 1 lÏiãka kmínu, 1 lÏiãka
su‰eného tymiánu, 2 kostky zeleninového bujónu, 400g rybího filé,
‰petka soli, 2 lÏíce kysané smetany.

mûpisn˘ch ‰íﬁkách vypûstovat. Nebudu Vás uÏ déle napínat a prozradím, Ïe dne‰ní vaﬁení si pro vás pﬁi-

Pﬁipravíme si v˘var z 800 ml vody a dvou kostek zeleninového bujónu. Oloupeme a oãistíme papriky
a spoleãnû s cibulí a pórkem nadrobno nakrájíme. V hrnci nakrájenou zeleninu orestujeme na másle
do polomûkka, pﬁidáme kmín, tymián a zalijeme v˘varem. Pﬁivedeme do varu a na mírném ohni krátce povaﬁíme. Rybu nakrájíme na
men‰í kousky, osolíme a pﬁidáme
k zeleninû a dovaﬁíme asi deset minut. Hotovou polévku pﬁed podáváním zjemníme lÏící zakysané smetany. Jako pﬁílohu je moÏné osmaÏit topinku nebo toust, v˘borné je
také ãerstvé peãivo.
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70 let
71 let
71 let
73 let
74 let
74 let
80 let
82 let
83 let
84 let

Kﬁivoklát 215
Kﬁivoklát 129
Kﬁivoklát 190
Kﬁivoklát 197
Kﬁivoklát 239
Kﬁivoklát 4
Kﬁivoklát 195
Kﬁivoklát 197
Kﬁivoklát 115
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Blahopﬁejeme

19. díl
pravila paní uãitelka Ludmila Zboﬁilová. Jednou jsme se bavili na téma polévky a paní Zboﬁilová mi slíbila, Ïe mû nauãí velice rychlou,
zdravou a pﬁitom v˘bornou rybí polévku. Vzal jsem ji za slovo a minul˘ víkend se pﬁesvûdãil, Ïe ani tro‰ku nepﬁehánûla. Její jemná rybí polévka byla skvûlá a tento recept si
zapí‰u do památeãného kuchaﬁského se‰itu po babiãce mezi svá osvûdãená jídla. Zvu Vás tedy s paní Ludmilou ke slavnostnímu adventnímu
stolu na jemnou rybí polévku.

2. 10.
10. 10.
10. 10.
30. 10.
27. 10.
8. 10.
1. 10.
22. 10.
10. 10.
29. 10.
10. 10.
7. 10.

Eva Moravcová
Oldﬁich Jánsk˘
Marie Moravcová
Danu‰e ·noblová
Jarmila Pochová
Danu‰e Pertlová
RÛÏena Kuãerová
Jana RÛÏiãková
Franti‰ek Vrána
BlaÏena ·ímová

22. 11.
22. 11.
3. 11.
2. 11.
9. 11.
2. 11.
2. 11.
27. 11.
29. 11.
21. 11.
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Kﬁivoklát 248
Kﬁivoklát 164
Kﬁivoklát 17
Kﬁivoklát 101
Kﬁivoklát 234
Kﬁivoklát 197
Kﬁivoklát 191
Kﬁivoklát 190
Kﬁivoklát 80
âastonice 14

S BOLESTÍ V SRDCI VZPOMÍNÁME
Michal Îirnov, Kﬁivoklát 118
Marie ·karpová, Kﬁivoklát 72

NÁ· TIP
UpozorÀujeme v‰echny zájemce na
moÏnost objednání filmu o kﬁivoklátském malíﬁi, volejbalovém trenérovi
a bohémovi Karlu ·noblovi s názvem
„Balada o Moﬁském vlkovi“, kter˘
vznikl v kﬁivoklátském Fotostudiu „B“
a jehoÏ autory jsou Milan a Tomá‰ Bednaﬁíkovi. Filmov˘ dokument na nosiãi
DVD v délce 50 minut je doplnûn dal‰ími dvûma bonusov˘mi kapitolami.
Druhá obsahuje 171 ·noblov˘ch obrazÛ, které jsou v drÏení pﬁeváÏnû soukrom˘ch osob a jsou jinde jen tûÏko
k vidûní. Tﬁetí kapitola obsahuje 107 dobov˘ch fotografií. Cena DVD je 150 Kã.
V pﬁípadû zájmu nás kontaktujte na telefonech 313 558 122 nebo 603 712 287,
popﬁípadû písemnû na adrese: Fotostudio „B“, 270 23 Kﬁivoklát 87.

+ 14. 11. 2007
+ 26. 11. 2007
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

V úter˘ 27. 11. zasedací místnost IS LâR zaplnili pamûtníci a milovníci kﬁivoklátské historie,
aby shlédli dokumentární film o Karlu ·noblovi.
Foto Pavel Frirebert

Po del‰í dobû se pﬁijela na Kﬁivoklát podívat paní Marie Georgievová a v‰echny vás
moc pozdravuje.
Foto Milan Bednaﬁík

Svá slova uznání obûma autorÛm pronesl také pan Drahomír Moravec.
Foto –paf–

Tomá‰ a Milan Bednaﬁíkovi, autoﬁi dokumentárního filmu „Balada o Moﬁském vlkovi“.
Foto Pavel Friebert

Herec Václav Vydra pﬁivedl jako „master“ na hrad skupinu jezdcÛ pﬁi tradiãním Honu na
kﬁivoklátského hada.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Slavnostní vyhlá‰ení zadání 2. kola Národní v˘tvarné soutûÏe „Návrat zapomenut˘ch soch“.
Foto Pavel Frirebert

Vítûz 35. roãníku lesního závodu Malá kﬁivoklátská Franti‰ek Zouhar z AC
1890 Praha.
Foto Milan Bednaﬁík

Na stupnû vítûzÛ hlavního závodu vedle Franti‰ka Zouhara (1. místo) vystoupili i Ondﬁej Beran (2. místo) a Luká‰ Pazdera (3. místo).
Foto Milan Bednaﬁík

U pﬁíleÏitosti státního svátku 28. 10. byl novû zrestaurován
a upraven památník padl˘ch u hradu.
Foto Milan Naì

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – VII
SELSKÁ VZPOURA –
NÁSTUP HABSBURKÒ
Stavba pokraãovala i po roce
1490, kdy Vladislav II. Jagellonsk˘
pﬁesídlil jako nov˘ uhersk˘ král do
Budína. Byl vybudován nov˘ obrann˘ systém a roku 1493 zaloÏen hejtmansk˘ dÛm. Na stavebních úpravách hradu se podíleli stavitel Hanu‰ Spiess s neznám˘m ãesk˘m
mistrem, kter˘m snad mohl b˘t Matyá‰ Rejsek, a nov˘ dvorní architekt
Benedikt Ried. Místní hradní huÈ se
postarala o dostavby na dolním nádvoﬁí a v duchu mí‰eÀského slohu
bylo dostavûno severní kﬁídlo paláce. V˘sledn˘ architektonick˘ celek
umocÀovaly barevné omítky, oblouãková cimbuﬁí, hrázdûná patra

obranného systému a mnoÏství vûÏiãek.
V roce 1516 nastoupil na ãesk˘
trÛn VladislavÛv syn Ludvík Jagellonsk˘. S jeho pﬁíchodem se zmûnily i pomûry na kﬁivoklátském panství. Je‰tû téhoÏ roku bylo zastaveno nejvy‰‰ímu purkrabímu panu
ZdeÀkovi Lvu z RoÏmitálu. Následujícího roku dostal do zástavy vesnice Li‰any a Nesuchyni Jindﬁich
z Kolovrat a sousední KnûÏeves Opl
z Fictumu. Noví páni poÏadovali,
aby jim obyvatelé tûchto vsí slíbili
„ãlovûãenství“, jako jiní poddaní.
Sedláci to odmítli ve snaze udrÏet si
ponûkud v˘hodnûj‰í postavení královsk˘ch poddan˘ch. Proti placení
feudální renty nic nenamítali, ale ke
slibu „ãlovûãenství“ se nechtûli za-
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káﬁ. Zvûst o povstání se brzy rozkﬁikla a rychle se
poãali sbíhat dal‰í poddaní z okolí. V nûkolika hodinách jich bylo
okolo ãtyﬁ set
a dal‰í a dal‰í se
stále pﬁidávali.
Zﬁejmû jim ne‰lo
uÏ jen o slib „ãlovûãenství“ obou
vesnic, ale i o podnícení hromadného povstání v ‰ir‰ím okolí. Sídla
vzbouﬁencÛ rostla
Alchymista Edward Kelley, jak ho ztvárnil ve filmu CísaﬁÛv pekaﬁ
tak,
Ïe nejvy‰‰í
herec Jiﬁí Plach˘, se svÛdnou Sirael (Nata‰a Gollová).
Reprofoto -bed- purkrabí Zdenûk
Lev z RoÏmitálu
vázat bez souhlasu krále Ludvíka, obeslal nûkolik krajÛ a s mohutnou
a proto k nûmu vyslali deputaci. AÏ hotovostí a nûkolika dûly proti nim
potud nevyboãil spor z obvykl˘ch vytáhl. Vojsko v‰ak mnoho nepoﬁíkolejí, ale zﬁejmû ostﬁej‰í Kolovra- dilo. Povstalci se vyhnuli otevﬁené
tÛv nátlak vyvolal bouﬁi. Od dob hu- sráÏce a stáhli se do neprostupn˘ch
sitsk˘ch byla nejvût‰í, která Kﬁivo- kﬁivoklátsk˘ch lesÛ. A tak se RoÏklátsko zachvátila.
mitál vrátil s nepoﬁízenou, „poraziv
Lidé z KnûÏevsi a Li‰an „sebrav- ‰váby“, jak se posmû‰nû vyjádﬁil le‰e se i osadili kostel, majíc na nûm topisec. Dal‰í osudy povstání nejsou
hákovnic i jiné stﬁelby,“ pí‰e kroni- známy a uÏ pravdûpodobnû navÏdy

TOMÁ· BEDNA¤ÍK
zÛstanou zahaleny mlhou uplynul˘ch staletí.
Nástup HabsburkÛ na ãesk˘ trÛn
roku 1526, poté co Ludvík Jagellonsk˘ utonul v ﬁece pﬁi útûku z bitvy u Moháãe, znamenal konec velkolepé stavební ãinnosti na Kﬁivoklátû. Hrad zaãal slouÏit pﬁedev‰ím
jako státní vûzení pro ãeské nekatolíky, z nichÏ biskup Jednoty bratrské Jan Augusta a jeho sekretáﬁ Jakub Bílek zde byli Ïaláﬁováni 16
resp. 13 let. Dal‰í slavn˘ vûzeÀ byl
drÏen na Kﬁivoklátû za vlády císaﬁe
Rudolfa II. Anglick˘ alchymista
a dobrodruh Edward Kelley zde byl
uvûznûn roku 1591, kdyÏ v souboji
zabil dvoﬁana Jiﬁíka Hunklera. Aby
se zachránil, namluvil Kelley dÛvûﬁivému císaﬁi, Ïe umí pomocí tinktury vyrobit zlato. Rudolf II. mu
uvûﬁil, zapÛjãil zlata a stﬁíbra za 300
tolarÛ a nechal zﬁídit domnûlému
zlatodûjovi ve vûÏi Huderce laboratoﬁ. Kelley v‰ak peníze sebral a pokusil se o útûk. Pádem z okna vûÏe
se v‰ak tûÏce zranil. Byl pﬁevezen
do vûzení hradu v Mostû. Zde zanedlouho, po dal‰ím nezdaﬁilém pokusu o útûk, zemﬁel.
(Pokraãování pﬁí‰tû)

