Roãník XIV.

LEDEN 2008
Od ledna leto‰ního roku
se na Správu CHKO Kﬁivoklátsko po tﬁech letech
vrátil z CHKO âesk˘ kras
Petr HÛla. Rozhovor s ním
pﬁiná‰íme na stranû 7.

10 Kã

Ne jedna svatá Lucie, ale hned ãtyﬁi
„ctihodné sestry“ sestoupily 13. prosince 2007 z v˘‰in nebesk˘ch do restaurace Nad hradem, aby vystavily na pran˘ﬁ
zlobivé muÏe. Nenechte si ujít svûdectví pﬁímého úãastníka na stranû 5.

Letos poprvé pﬁiná‰íme kaleidoskop toho nejzajímavûj‰ího,
co se událo v na‰í obci v minulém roce a u ãeho Kﬁivoklátské
noviny nemohly chybût. PﬁipomeÀte a osvûÏte si pamûÈ na stranû 10.

ÚVODNÍK
Tak máme za sebou zase jeden
bujaﬁe oslaven˘ konec roku a ãeká
nás nov˘. Je asi uÏ od dávn˘ch dob
zvykem v‰echny pﬁelomové zmûny
a zaãátky a konce ãehokoliv patﬁiãnû hluãnû a vesele pﬁivítat do Ïivota. Je to asi i tím, Ïe vlastnû ty
zmûny ani moc nemáme rádi. Nevíme, co nás ãeká. Jestli budou pﬁevaÏovat radostné nebo spí‰ smutnûj‰í události, a nejradûji bychom
byli, kdyby to v‰e zÛstalo tak, jak
uÏ jsme zvyklí. Ov‰em, to se bohuÏel zaﬁídit nedá, protoÏe Ïivot mÛÏe pokraãovat jen díky zmûnám
a neustál˘m udrÏováním rovnováhy mezi protiklady.
A tak nám i smutná zku‰enost ze
ztráty blízkého ãlovûka mÛÏe pﬁinést
dÛrazné pﬁipomenutí toho, Ïe Ïít bychom mûli teì a tady, bez ãekání na
nûjaké „aÏ potom, pozdûji“ a pokud
moÏno kaÏdou pﬁíleÏitost vyuÏít
k tomu udûlat radost sv˘m blízk˘m
i sobû. V tomto roce máme opût ‰anci se k tomu pﬁiblíÏit. Urãitû to nebude jednoduché.
Nov˘ rok nás uÏ od zaãátku pﬁipravuje na to, Ïe se s námi nikdo nebude mazlit a nic nedostaneme zadarmo. Kromû Bédi Trávníãka, samozﬁejmû. Ale udûlat si Ïivot radostnûj‰í v mnoha pﬁípadech nestojí ani
korunu. Staãí jen trochu vyboãit ze
zabûhan˘ch kolejí. Stojí to sice trochu víc námahy, neÏ se drÏet stereotypu, ale v˘sledek urãitû bude stát za
to. Tak se dejme do toho.
S. M.

Kﬁivoklátské Tﬁíkrálové koledování letos
probûhlo pouze v podání dûtí z mateﬁské
‰koly.
Foto Jaroslava Vimrová

K zápisu do první tﬁídy se dostavil také Vojta Rajsk˘ z Kﬁivoklátu, aby paní uãitelce Moravcové pﬁedvedl své znalosti. Foto Milan Bednaﬁík

ZÁPIS DO 1. ROâNÍKU Z· A M· K¤IVOKLÁT
Zápis se konal 18. 1. 2008 od
13.00 do 16.30 hod. Rodiãe u zápisu pﬁedloÏili rodn˘ list dítûte a svÛj
obãansk˘ prÛkaz, pﬁípadnû poÏádali o odklad ‰kolní docházky, kter˘
je nutné doloÏit doporuãením PPP
a pediatra (moÏno donést i pozdûji
tak, aby rozhodnutí o odkladu moh-

HASIâI NA VALNÉ HROMADù
K¤IVOKLÁT (Paf). V sobotu 5. prosince probûhala v Hotelu S˘kora
„Tﬁíkrálová“ v˘roãní valná hromada Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v Kﬁivoklátû. Mezi hosty se na ní objevili starosta Milan Naì a místostarosta Petr
Tﬁíska, velitel stanice HZS v Rakovníku Karel Jelínek, kolegy z Roztok zastupovali Vladimír Melã, Ludûk Gert a Jan Pokorn˘.
Leto‰ní hasiãská valná hromada byla nevolební a po zprávû starosty Pavla Frieberta o ãinnosti Sboru, zprávû velitele Vladimíra Fuksy o ãinnosti
jednotky, zprávû pokladníka Miroslava Frieberta o hospodaﬁení Sboru a Davida Havlíka za revizní komisi o kontrole úãtÛ se hasiãi v diskusi vûnovali zejména ãinnosti sboru v leto‰ním roce. Ve spolupráci se Správou hradu
Kﬁivoklátu pﬁipravují spoleãensk˘ ples, kter˘ probûhne 16. února v Sokolovnû. Hasiãe ãeká dokonãení oprav vnitﬁních prostor zbrojnice, diskutováno bylo opûtovné poﬁádání âarodûjnic, a hlavnû to, co hasiãe „Ïiví“. Tedy úãast na ‰koleních, konání námûtového a okrskového cviãení a ãinnost
jednotky v leto‰ním roce. V diskusi samozﬁejmû vystoupili i pﬁítomní hosté.
Závûr rozpravy pak
smûﬁoval k blíÏícímu se 130. v˘roãí
zaloÏení Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
v Kﬁivoklátû v roce
2009.
Po diskusi hasiãi
schválili usnesení
z V˘roãní valné
hromady a po v˘born˘ch ﬁízcích byla oficiální ãást
schÛze ukonãena
a pokraãovala volná
zábava.
Závûreãné hlasování o usnesení.

Foto Milan Bednaﬁík

Moudrá slova
Kdo chce pochopit hudbu, nepotﬁebuje ani tak sluch, jako srdce.
(Jiﬁí Mahen)

lo b˘t vydáno nejpozdûji 31. 8.).
Pro samotn˘ zápis jsme nechystali
Ïádné zmûny a zÛstali u na‰eho
osvûdãeného modelu. Dûti napﬁ. namalovaly obrázek, pochlubily se
básniãkou, písniãkou, pohrály si
s pﬁipraven˘mi obrázky a postupnû
plnily dal‰í pﬁipravené úkoly. Za

kaÏd˘ splnûn˘ úkol je ãekala sladká odmûna a dárek, kter˘ pro budoucí prvÀáãky pﬁipravili jejich star‰í spoluÏáci.
Rodiãe byli zatím podrobeni „v˘slechu“ tak, aby bylo uãinûno zadost
v‰em nutn˘m formalitám.
Marcela Kasíková

Informaãní a vzdûlávací
stﬁedisko LâR na Kﬁivoklátû
Vás srdeãnû zve na pﬁedná‰ku
cestovatele MUDr. Jiﬁího Pertla
„Za zlatem, za medvûdy a za
lidmi na Alja‰ku...”
8. února 2008 v 18.00 hodin
v budovû IVS v Hradní ulici
TJ Sokol Kﬁivoklát nabízí k
pronájmu Sportovní a rekreaãní
areál U Koleãka v Kﬁivoklátû.
Více informací na www.kolecko-krivoklat.wz.cz.

PROSINCOVÉ SETKÁNÍ SENIORÒ
Byl prosinec, ãtvrtek po Mikulá‰i mrzlo aÏ pra‰tûlo. Salónek Restaurace nad hradem byl v‰ak pﬁíjemnû vytopen a do jeho pohodlí se
pomalu usazovali kﬁivoklát‰tí obãané. Pozvánku na setkání seniorÛ obdrÏeli v‰ichni kﬁivoklát‰tí obyvatelé star‰í pûta‰edesáti let. Na mlad‰í
roãníky se bohuÏel nedostávalo místo, jelikoÏ ani jedna z na‰ich restaurací nenabízí kapacitu salónku
vût‰í neÏ ‰edesát míst. Díky jakési
divadelní úpravû sezení u pana Bráta se nám v‰ak podaﬁilo vytvoﬁit prostor pro osmdesát babiãek a dûdeãkÛ. Poãítali jsme i s tím, Ïe nûkomu
zabrání v jeho úãasti zdravotní stav
nebo Ïe nûkteﬁí na takováto setkání
prostû nechodí, a tak bylo pozváno
na sto ãtrnáct obãanÛ. Nûco málo po
ãtvrté hodinû odpolední zaãal program pravidelného jednoroãního
posezení s kﬁivoklátsk˘mi seniory
vystoupením dûtí z mateﬁinky za doprovodu paní Dá‰i Pavlíãkové. Dûti
tanãily a zpívaly s takov˘m zaujetím, Ïe se nejedna babiãka neubránila slzám pﬁi pohledu na svoje
vnouãátka a jejich kamarády. Velk˘ dík patﬁí pﬁedev‰ím maminkám
a uãitelkám z M·, které vystoupení
s dûtmi pﬁipravovaly a vûnovaly mu
hodnû trpûlivosti a ãasu. Po dvaceti minutách se na pomyslné jevi‰tû
postavili star‰í kluci a holky, kteﬁí
jsou Ïáky hudební ‰koly paní Pavlíãkové. Ti nám pﬁedvedli pásmo vánoãních písní a koled a nastolili tak

velmi pﬁíjemnou sváteãní atmosféru. Tou dobou jiÏ dorazil na místo i
hlavní host veãera, písniãkáﬁ, básník a fejetonista, pan Josef Fousek.
PÛvodnû jsme sice naplánovali pﬁed
jeho vystoupením krátkou pﬁestávku, ta se ov‰em neuskuteãnila. Jen
pan Fousek vstoupil do místnosti,
uvítal ho nad‰en˘ potlesk, následovala poklona a v podstatû zaãalo
pﬁedstavení, pokud se dá tento veãer s panem Fouskem tak nazvat.
Jednalo se o jakousi besedu ãi vzá-

jemné glosování s místními pamûtníky. Právû oni pﬁivádûli na‰eho milého hosta na dal‰í a dal‰í pﬁíbûhy
z Kﬁivoklátu a okolí, které zde spoleãnû proÏívali. Sám pan Fousek
prohlásil, Ïe zde v kﬁivoklátské restauraci Nad hradem kdysi sloÏil maturitu Ïivota. Do‰lo i na nûkolik písní a na básnû, pﬁi kter˘ch se v‰ichni za bﬁicho popadali. Bezmála hodinové salvy smíchu se linuly z velkého salónku amalínského
(Pokraãování na str. 5)

Herec a zpûvák Josef Fousek mezi kﬁivoklátsk˘mi seniory.

Foto Petr Tﬁíska
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Anketa KN
¤íká se, Ïe v dﬁívûj‰ích letech byla zima zimou. Myslíte si, Ïe je to
pravda?
Pavlína Friebertová
43 let, vedoucí po‰ty
Jak uÏ to b˘vá zvykem
u lidí, minulost rádi
idealizujeme. Ale já,
co by praÏské dítko,
pamatuji zimy, kdy
sníh nepﬁicházel a nepﬁicházel. TudíÏ u mne
Ïádná zmûna.
Anna Hamouzová,
68 let, vedoucí jídelny M·
Ano, myslím. Zima
b˘vala del‰í, krásnû bílá, studená. Sníh napadl na Martina a vût‰inou drÏel do poloviny
bﬁezna. Pro nás dûti to
bylo úÏasné. Silnice se
nesolily, provoz byl
minimální, takÏe jsme u Eustacha
nasedli na sanû a jeli aÏ dolÛ k S˘korÛm. Na rybníku se bruslilo, hrál
se hokej, setkávala se tam omladina i z okolních vesnic, nerozptylovala nás televize, ani poãítaãe. Pﬁekrásné zimy jsem pak pozdûji proÏila v Beskydech na Pustevnách, kde
jsem se také nauãila poﬁádnû lyÏovat. Byl to kouzeln˘ ãas, tu radost
z opravdové zimy bych pﬁála i dne‰ním dûtem.
Petr Hájek
19 let, student
Je mi 19 let a patﬁím
k vyznavaãÛm zimních
sportÛ. V posledních
zimních obdobích nám
opravdu toho zima
mnoho
nepﬁinesla.
Myslím tak v prÛmûru
dva mûsíce se snûhem.
Od pamûtníkÛ sl˘chávám, Ïe opravdu dﬁíve byly zimy chladnûj‰í a zasnûÏenûj‰í neÏ nyní.
Petr HÛla
46 let, vedoucí Správy CHKO
Kﬁivoklátsko
Nemyslím si, Ïe je to
pravda. Poslední dvû
zimy sice za moc nestály, ale ta pﬁed dvûma roky stála za to.
VÏdyÈ o tom Jaromír
Nohavica napsal „Ladovskou zimu“.
Jaroslav Vávra
78 let, dÛchodce
Aãkoli si obãas také
zabrblám, odpovídám
ne. Je to spí‰e projev
stesku nad nenávratnû
prchl˘m mládím, kdy
pﬁece bylo v‰e lep‰í,
krásnûj‰í, chutnûj‰í…
Ano, proÏíval jsem
v dûtství zimu, která byla zimou, bylo to v‰ak na âeskomoravské vysoãinû, a tam je stále zima jak se patﬁí. A teprve souãasná medicína mi
umûla spolu s ‰ed˘m zákalem odstranit i krátkozrakost. Proto se dívám na svût bez br˘lí mámení a melancholie.

HODNù ·TùSTÍ, ZDRAVÍ, HLAVNù TO ZDRAVÍ…
NeÏ jsme se vydali jako naprosto
neoficiální delegace do Vísky v podhÛﬁí Îelezn˘ch hor, ptala se mû kamarádka Nata‰a: „UÏ jsi nûkdy blahopﬁála nûkomu k devadesátinám?“
Pﬁiznala jsem, Ïe ne. A kdyÏ jsme
se probojovali po zledovatûl˘ch
a snûhem zavát˘ch silniãkách (poslouchala jsem ten den, 11. ledna,
od rána varování v‰em ﬁidiãÛm…)
na místo urãení, se zas ptala mé b˘valé kolegynû z kﬁivoklátské ‰koly,
Marie Georgievové, jestli si nûkdy
za mlada pomyslela, Ïe se té devadesátky doÏije… Odpovûì znûla, Ïe
kdyÏ je ãlovûk mlad˘, na takové vûci rozhodnû nemyslí. Mohla by sepsat Kroniku svého Ïivota, neboÈ si
vedla a vede deníkové záznamy, podobnû jako si je uÏ vedl její otec. Byl
to Ïivot bohatû naplnûn˘ pﬁedev‰ím
prací a povinnostmi, jak to ani jinak
nejde, jste-li matka samoÏivitelka
ãtyﬁ dûtí, jejichÏ otec se pﬁed zodpovûdností ti‰e vytratil. Já jsem Marii poznala jako kolegyni ve ‰kolním roce 1971/72, kdy jsem pﬁi‰la
uãit do Kﬁivoklátu. Ona tu uãila od
‰kolního roku 1965/66, tûlesnou v˘chovu, ãesk˘ jazyk a rusk˘ jazyk,
coÏ byla její aprobace. Uãit ale zaãala uÏ v roce 1946 v Praze, do Kﬁivoklátu pﬁi‰la z Teplic. Tam v Kru‰n˘ch horách s dûtmi lyÏovala, ke
sportu mûla vﬁel˘ vztah, cviãení ji
i dnes udrÏuje v dobré tûlesné kondici. Tu lásku pﬁedala i sv˘m synÛm,
kteﬁí se kaÏdoroãnû zúãastÀují tradiãního bûÏeckého závodu Malá kﬁi-

Kﬁivoklátská „delegace“, která pﬁijela poblahopﬁát k 90. narozeninám paní Marii Georgievové. Paní uãitelka v.v. dnes Ïije u syna Vladimíra ve Vísce.
Foto Vladimír Georgiev

voklátská, teì uÏ i se sv˘mi dûtmi.
Její b˘valí Ïáci rádi vzpomínají i na
nûkolikadenní nároãné ‰kolní v˘lety, které s nimi pravidelnû podnikala. Jako uãitelka patﬁila k tûm pﬁísn˘m, ale spravedliv˘m, které Ïáky
vybaví vûdomostmi, za které by se
nemusel stydût leckter˘ stﬁedo‰kolák. Nûkolik let je‰tû pﬁesluhovala,
dokud v‰echny její dûti nedostudovaly, do zaslouÏeného dÛchodu pak
ode‰la v roce 1981. Ale je‰tû i pak,
bylo-li tﬁeba, ve ‰kolství vypomáhala. Pomohla pak i mnoha studen-

V M· K¤IVOKLÁT OD ADVENTU
PO T¤I KRÁLE
Cílem v˘chovy dûtí
v na‰í mateﬁské ‰kole je, kromû jiného,
i seznamování dûtí
s lidov˘mi tradicemi
a jejich udrÏování.
Patﬁí k nim také adventní ãas a vánoãní
svátky, zakonãené
„Tﬁíkrálov˘m koncertem“. V adventním ãase si dûti v mateﬁské ‰kole krátí ãas
ãekání na JeÏí‰ka
s dárky pﬁípravou na
svá vánoãní vystoupení. Letos nacviãovaly pásmo s názvem
„Zimní pohádka“, se
kter˘m se pﬁedvedly
sv˘m rodiãÛm i prarodiãÛm na „Mikulá‰ské besídce“,
s ãástí také seniorÛm
pﬁi jejich tradiãním
pﬁedvánoãním setkáVystoupení dûtí mateﬁsk˘ch ‰kol v kostele sv. Petra bûhem Tﬁí- ní. Dûti spolu s uãikrálového koncertu.
Foto Milan Bednaﬁík telkami rovnûÏ pilnû
vyrábûly dárky a pﬁáníãka pro rodiãe a na‰e milé partnery a pﬁíznivce, kteﬁí
na nás s dárky také nikdy nezapolala netradiãnû pojatá pohádka Hr- menou. Své v˘tvory jsme pak naneãku vaﬁ v podání ÏákÛ ãtvrté tﬁídy. bízeli k prodeji i na „Vánoãním jarPáÈáci v‰em ukázali, jaké jsou Vá- marku“ v na‰í Z·. Pilné byly dûti
noce ve svûtû. A do toho se zpívaly také pﬁi vánoãní v˘zdobû celé ‰kolza doprovodu uãitelky hudby Lady ky a hlavnû stromeãku,pod kter˘m
Razímové i dûtí vánoãní písnû a ko- pak na‰ly spoustu krásn˘ch dárkÛ.
ledy. Îáci obou osm˘ch roãníkÛ si
Dûti nezapomnûly s vánoãní napod vedením sv˘ch tﬁídních vytvo- dílkou ani na zvíﬁátka v lese a do
ﬁili a pﬁedvedli naprosto originální krmelce jim odnesly mnoho dobrot.
modely. K modelkám, které pﬁedvá- Zpûváãci ze sboru paní Dá‰i Pavdûly opravdu pestr˘ Karneval v Riu, líãkové spoluúãinkovali ve vánoãpatﬁily i ﬁeditelka ‰koly a obû na‰e ním pásmu „Nesem vám noviny“
uklízeãky, které jiÏ tradiãnû nezkazí v rámci Adventu na hradû a ve
Ïádnou legraci. V modelech âtyﬁi Zbeãnû na Hamousovû statku.
roãní období hned v úvodu zazáﬁila
Spoleãnû s dûtmi a uãitelkami
tﬁídní Jitka Rajni‰ová v róbû, ve kte- z mateﬁsk˘ch ‰kol z Roztok a z Mûsré bych já klidnû vyrazila i na ples teãka jsme si pﬁed Vánocemi je‰tû
(teda mít tu její figuru) a kdyby do v kostele zazpívali koledy, které
mû moc nestrkali, neboÈ v‰e bylo provázela vyprávûním betlémského
z plastÛ. A mohla bych jmenovat pﬁíbûhu paní Marcela Slavíková.
v‰echny vyuãující, neboÈ kaÏdá ta- S vánoãním ãasem jsme se rozlouková ‰kolní akce je nároãná t˘mová ãili koledováním „Tﬁí králÛ“ po obpráce, kdy stranou nemÛÏe b˘t ci a pak jsme se spoluúãastnili „Tﬁíkopravdu nikdo. Vím, Ïe se opakuji, rálového koncertu“ v kostele.Teì uÏ
ale fakt si myslím, Ïe na na‰í ‰kole si budeme uÏívat, bude-li nám pﬁát
funguje sehran˘ kolektiv v‰ech, od poãasí, zimních radovánek, a neÏ se
kuchynû aÏ po vedení. A protoÏe za- nadûjeme, budeme se pomalu pﬁiãal nov˘ rok, tak jim v‰em pﬁeji, aby pravovat na „Vítání jara“.
to tak bylo i nadále.
– gh–
Vûra Svobodová

OHLÉDNUTÍ ZA JARMARKEM 2007
Letos jsem pﬁi‰la do Z· Kﬁivoklát
aÏ v den konání uÏ tradiãního pﬁedvánoãního jarmarku. Nebyla jsem
svûdkem hektick˘ch pﬁíprav, mohla
jsem si uÏ jen vychutnávat spolu
s ostatními rodiãi, prarodiãi a dal‰ími hosty sváteãní atmosféru. V pﬁízemí, v prostorách prvního stupnû
‰koly, byla v˘stavka v‰eho, co ti nejmlad‰í „vánoãního“ vyrobili, v prostorné hale pak byly „stánky“ s v˘robky, které si rodiãe mohli zakoupit. Vyrábûly dûti z druhého stupnû
se sv˘mi ‰ikovn˘mi a nápadit˘mi
uãitelkami, mohli jste si koupit kouzelné andûlíãky a jiné drobnosti
z mateﬁské ‰koly, své stanovi‰tû tu
mûl i rakovnick˘ Ráãek. Na nezájem
kupujících si nikdo nemohl stûÏovat,
naopak, leckde nabídka nestaãila poptávce. Samozﬁejmû nechybûla ani
kultura. Tentokrát se jevi‰tûm i hledi‰tûm stala slavnostnû vyzdobená
tûlocviãna a úãinkujícími témûﬁ
v‰echny dûti, malé i velké. PrvÀáci
pﬁedvedli pásmo Hvûzdiãky, druháci pohádku O ﬁepû, tﬁeÈáci si pﬁipravili Snûhurku a sedm trpaslíkÛ, zvlá‰È
vydaﬁená byla a bouﬁi smíchu vyvo-
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tÛm, které douãovala s pﬁehledem
i stﬁedo‰kolskou matematiku! Jako
obûtavou babiãku ji bylo moÏno potkávat na vycházkách po Kﬁivoklátû
s vnuky a vnuãkami. Posledních nûkolik let strávila v Kﬁivoklátû v místním peãovatelském domû. V té dobû se hodnû sblíÏila s Jarmilou Pouznarovou, se kterou si ráda povídala
o Praze, kterou obû jako mladé dívky dobﬁe znaly. Dnes pﬁiznává, Ïe
tu pﬁes v‰echny nepﬁíjemnosti, které ji v „chudobinci“ potkaly, mûla
zÛstat, nebylo by to hor‰í, neÏ b˘t
v domovû dÛchodcÛ, kter˘ si „vyÏaduje své obûti“, jak trefnû poznamenala. TakÏe v souãasné dobû Ïije u syna Vladimíra, kde jsme ji také nav‰tívili. Odvezl nás tam Pavel
Nûmeãek, jenÏ ji má v dobré pamûti jako uãitelku, která dole v hotelu
v˘bornû nauãila Vietnamce a pozdûji i Korejce ãesky, jeho Ïena Jana jí blahopﬁála za v‰echny rodiãe,
kter˘m douãovala dûti, moje dcera
·árka tetû Marii „pﬁedala energii“,
aby si je‰tû dlouho mohla chodit na
procházky, tak jako chodila s ní,
kdyÏ jsem já nemohla, Nata‰a s námi byla pﬁedev‰ím za sebe, ale trochu i za obyvatele „peãovateláku“,
no a já jsem jí pﬁála v‰e dobré za
v‰echny kolegy a kolegynû, kteﬁí ji
je‰tû pamatují, a za v‰echny dal‰í
kﬁivoklátské, kteﬁí na ni v dobrém
vzpomínají. TakÏe je‰tû jednou, i za
Kﬁivoklátské noviny, které dlouhé
roky redigovala, pﬁejeme k tûm neuvûﬁiteln˘m devadesátinám v‰e nej,
nej, nej.
Gudrun Humlová

TO JSOU MI VùCI
Chcete Jiﬁího âunka zpátky do
vlády? Já zatím ne. NemÛÏe b˘t
sice trestnû stíhan˘, ale stal se
opût dostateãnû dÛvûryhodn˘m?
To u nás v Kﬁivoklátû pﬁed rokem hodnû kﬁivoklátsk˘ch chtûlo paní doktorku Charvátovou
v zastupitelstvu. Po volbách bohuÏel pﬁestala z lidsky pochopiteln˘ch dÛvodÛ ordinovat a pﬁi‰li jsme o ni jako o doktorku. A na
konci prosince rezignovala i na
práci v zastupitelstvu, ve kterém
byla i s minul˘m volebním obdobím pût let. Je ‰koda, Ïe se
v prosincové anketû KN ani slÛvkem nezmínila… Na jednání zastupitelÛ Ïádné podûkování nezaznûlo. AlespoÀ za mou osobu
paní doktorce díky za v‰e, co pro
Kﬁivoklát v zastupitelstvu za pût
let vykonala.
Na lednovém zastupitelstvu se
se‰lo docela dost lidí. Museli
ocenit informaci o ãástce vybrané v loÀském roce za parkování.
Rozpoãet mûstysu bude vÏdy taková bezedná studna a kaÏdá koruna navíc se hodí. Dobﬁe ale je,
Ïe pan Luká‰ zmínil i problémy
pﬁi organizaci parkování, z chyb
se lze pouãit.
S údivem jsem se dozvûdûl, Ïe
zkou‰ku zvlá‰tní zpÛsobilosti,
která je povinnou souãástí kvalifikace kaÏdého úﬁedníka, lze
odchodit. Chodím celkem rád,
‰koda, Ïe jsem to nevûdûl pﬁed
léty a asi zbyteãnû se tak nervoval v Bene‰ovû.
Také vám tekla nûkolikrát
v lednu „docela dost“ nachlorovaná voda z kohoutku? Pﬁiznám
se, Ïe vysvûtlení starosty, Ïe obãané mají alespoÀ jistotu, Ïe voda je v poﬁádku, mû neuspokojilo. Vím, kolik chlóru ve vodû bylo a závidím jedné zamûstnankyni úﬁadu, Ïe ona chlór ve vodû necítila. Asi je na rozdíl ode
mne proti chlóru imunní. A Ïe
voda z vodovodu bude pitná, by
mû pﬁipadlo takové … normální.
Na konci loÀského roku se narodilo DVD o Moﬁském vlkovi
a také tﬁeba hudební dokument
o koncertu k 30. v˘roãí vzniku
big-beatové kapely Bonaventura (s velkou nostalgií jsem i já zavzpomínal). To, co Tomá‰ a Milan Bednaﬁíkové pro zdokumentování historie Kﬁivoklátu dûlají, si zasluhuje opravdu velkou
poklonu.
To jsou mi vûci!
Pavel Friebert
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Z P R ÁV Y O B E C N Í H O B U B E N Í K A
ANEB O âEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO MùSTYSU
Ke dni 31.12.2007 rezignovala na
funkci zastupitelky MUDr. Lenka
Charvátová. K rezignaci na tuto
funkci ji, podle jejích vlastních slov,
pﬁimûlo pﬁíli‰né pracovní vytíÏení.
Rádi bychom jí touto cestou podûkovali za odvedenou práci pro mûstys a do dal‰ího Ïivota popﬁáli ménû stresu a mnohem více klidu.
Uvolnûné místo zaujala, podle zá-

a p. Barto‰kem ohlednû moÏného
zpracování regulaãního plánu „Zelen˘ stﬁed mûstysu“ ve vazbû na v˘stavbu dûtského hﬁi‰tû. Dále ZM povûﬁilo starostu sepsáním dodatku ke
smlouvû o vypracování územního
plánu (kvÛli zmûnû DPH z 5% na
19% se koneãná ãástka zv˘‰í
o 46.000 Kã). Dále má pan starosta
za úkol provûﬁit moÏnost získání do-

Na zaãátku ledna první leto‰ní sníh odhrnoval Josef Pánek z âastonic. Foto Pavel Friebert

kona a platn˘ch v˘sledkÛ voleb, paní Mgr. Jitka Rajni‰ová, která dne
14. 1. 2008 sloÏila slib pﬁed zastupitelstvem mûstysu.
Na základû v˘bûrového ﬁízení na
referenta stavebního odboru byl vybrán pan Tomá‰ Fuksa z âastonic.
Jedná se o mladého, perspektivního
úﬁedníka, kter˘ jiÏ získal zku‰enosti i na stavebním úﬁadû v Rakovníku, kde doposud pracoval. V souãasné dobû je ve v˘povûdní lhÛtû
a na Kﬁivoklát nastoupí od 1.3.2008.
Situace na na‰em stavebním úﬁadu
se tímto snad jiÏ stabilizuje a jistû se
uleví hlavnû paní Vilmû ·ímové,
která byla a je hlavním pilíﬁem na‰eho stavebního odboru od roku
2007. Díky patﬁí i paní Lucii Sainerové, která se velmi rychle zorientovala v problematice vodoprávního hospodáﬁství. Situaci nejvíce
komplikoval boom ohlednû studní
a hlavnû nov˘ stavební zákon. Vûﬁíme, Ïe se nám definitivnû podaﬁí sladit pracovní kolektiv na stavebním
odboru, a to jak po stránce lidské,
tak odborné. To je urãitû v zájmu
nás v‰ech.
Rozhodnutím ZM bude provádûna zimní údrÏba místních komunikací a celoroãní údrÏba veﬁejné zelenû v mûstysu Kﬁivoklát od 1. 1.
2008 firmou Ing. Miroslava Moravce. V souãasné dobû se zpracovává smlouva, na jejímÏ základû bude údrÏba provádûna. Pan Moravec
jiÏ zakoupil multifunkãní traktor,
kter˘ za pomoci rÛzn˘ch doplÀujících zaﬁízení dovede silnici shrabat
nebo v pﬁípadû panelové cesty nad
parkovi‰tûm i vymést. Má samozﬁejmû posypové zaﬁízení a v létû
s ním lze sekat velké plochy i krajnice. V˘hodou spolupráce s panem
Moravcem je i fakt, Ïe se jedná o kﬁivoklátského obãana a tudíÏ je i v jeho zájmu v‰e udrÏovat v perfektním
stavu.Vûﬁím, Ïe v‰e bude nyní fungovat ke v‰eobecné spokojenosti.
Pan starosta informoval ZM o novém osázení patníkÛ na silnici od
PískÛ do Kﬁivoklátu. Patníky vydrÏely pouze do první vycházky ÏákÛ
SOUL Písky do Kﬁivoklátu. Odpoledne po 18.00 hod jich leÏelo 6 vytrÏen˘ch na kraji lesa. Starosta pﬁípad pﬁedal k ‰etﬁení PâR OOP Kﬁivoklát v Roztokách. Pﬁíslu‰níci PâR
informovali telefonicky veãer starostu, Ïe viník nebyl zji‰tûn, ale s vychovatelkou pí J. Cédlovou bylo dohodnuto, Ïe Ïáci druh˘ den ve svém
volnu patníky osadí, coÏ se také stalo. Doufejme, Ïe tento stav dlouho
vydrÏí.
ZM schválilo pokyny pro zpracování návrhu územního plánu a povûﬁilo starostu zahájit jednání s projektanty územního plánu p.Hanãlem

tace na digitalizovanou formu podkladÛ územního plánu.
ZM schválilo v‰emi hlasy cenov˘ v˘mûr ã.1/2008 s nav˘‰ením poplatku za odbûr pitné vody pro domácnost z 18 Kã na 20 Kã. DÛvodem jsou jako v‰ude rostoucí ceny
energií a nákladÛ s tím spojen˘ch.
KdyÏ porovnáme ceny vodného
s okolními obcemi, jedná se i tak
o velmi nízkou sazbu.
Pan starosta by rád informoval obãany o projektu Czech Point – Úﬁad
na cestû k lidem. Czech Point, tzn.
âesk˘ Podací Ovûﬁovací Informaãní Národní Terminál, kter˘ by mûl
zredukovat pﬁíli‰nou byrokracii ve
vztahu obãan – veﬁejná správa. Tento projekt umoÏÀuje obãanÛm zís-

kat za úplatu na povûﬁen˘ch obecních úﬁadech od roku 2008 ovûﬁené
v˘stupy z veﬁejn˘ch informaãních
systémÛ veﬁejné správy, a to z: Katastru nemovitostí, Obchodního rejstﬁíku, Îivnostenského rejstﬁíku a do
budoucna i Rejstﬁíku trestÛ. Za kaÏdou stránku vydaného ovûﬁeného
dokumentu zaplatí obãan 50,- Kã,
v˘jimku tvoﬁí pouze v˘pis z katastru nemovitostí, kde první stránka
stojí 100,- Kã a kaÏdá dal‰í uÏ jenom 50,-Kã. Na‰e matrika je propojena on line a tudíÏ vyÏádan˘ dokument bude vytisknut a vydán neprodlenû po zaplacení správního poplatku. V Praze probûhlo ‰kolení,
kterého se zúãastnili starosta mûstysu, tajemnice, matrikáﬁka a úãetní. Na na‰em Úﬁadu mûstysu bude
od 1.1.2008 tuto sluÏbu provádût paní ZdeÀka Hru‰ková, kterou jsou
ostatní pro‰kolené osoby schopny
zastoupit. Cel˘ projekt má vlastnû
za úkol u‰etﬁit lidem chození po úﬁadech a témûﬁ v‰e budete moci vyﬁídit na místech s patﬁiãn˘m oznaãením. U nás na Kﬁivoklátû se jedná
o Úﬁad mûstysu. Jako úãastník projektu získal úﬁad úãelovou dotaci na
poﬁízení potﬁebného vybavení ve
v˘‰i 50.000 Kã. Tato suma byla pouÏita na poﬁízení serveru a laserové
tiskárny. Tímto krokem bychom rádi vy‰li na‰im obãanÛm vstﬁíc.
Hlavní v˘dûleãnou ãinností, kterou si mÛÏe mûstys vylep‰it rozpoãet, je parkování. Pan Friebert napsal v minulém ãísle úvahu na toto
téma a poodkryl nám tak klady i zápory této ãinnosti. Hrad a obec, potaÏmo mûstys, k sobû neodmyslitelnû patﬁí, a to jiÏ po staletí. Kdyby ta-

dy hrad nebyl, nikoho by ani nenapadlo vybírat parkovné. ProtoÏe by
taky nebylo pomalu od koho. Vazba na ãinnost a vlastní existenci hradu je jasná. KaÏd˘ rok nav‰tíví hrad
desetitisíce turistÛ a vût‰ina z nich
pﬁijede autem. Asi by bylo hloupé
toho nevyuÏít. Za peníze, které vybereme od pﬁespolních, si mÛÏeme
dovolit vybudovat spoustu vûcí v na‰em mûstysu. Velmi diskutovanou
vûcí se stalo vybírání parkovného na
místních komunikacích bûhem velk˘ch akcí konan˘ch opût na hradû.
Je nám jasné, Ïe se jedná o znepﬁíjemnûní Ïivota v obci, ale ta auta by
zde stejnû stála a je rozhodnû lep‰í
mít v‰e koordinováno a zaplaceno.
Velmi kladnou odezvu má na‰e ãinnost i u dopravní policie, která vysoce hodnotí ãinnost parkovací sluÏby na Kﬁivoklátû. Po urãité dobû se
nám podaﬁilo vytipovat místa, kde je
parkování nevhodné nebo komplikuje situaci. Bylo doplnûno chybûjící znaãení, v‰ichni dobrovolníci
jsou oznaãeni, mají potﬁebné povûﬁení úﬁadu a jsou vybaveni vysílaãkami, které jim usnadÀují spolupráci pﬁi organizování parkování v Kﬁivoklátû. Pojìme se podívat na pár
ãísel. Parkovné bylo nav˘‰eno
s úãinností od ãervna 2007 pro osob-

ní auta ze 40 na 50 Kã a autobus ze
180 na 200 Kã za den, coÏ se také
v˘znamnû projevilo na v˘sledné
ãástce. V roce 2007 bylo na centrálním parkovi‰ti vybráno 982 410 Kã
za parkování 309 autobusÛ a 19 559
aut a motorek. Ostatní parkovací plochy vydûlaly dal‰ích 476.010 Kã
a zpoplatnily tak dal‰ích 9.521 automobilÛ. KdyÏ pﬁipoãítáme 2.300
Kã za pronájem stánkÛ a 84.800 Kã
za pronájem filmaﬁÛm, ãiní hrub˘
obrat za rok 2007 1.545.520 Kã. Po
odpoãtu nákladÛ za mzdy a tisk lístkÛ nám vyjde zisk ve v˘‰i 1.136.500
Kã, které mÛÏeme investovat do zvelebování Kﬁivoklátu. Budeme –li to
chtít porovnat s posledními dvûma
roky, tak ãist˘ zisk v roce 2006 ãinil 8.19.097 Kã za zpoplatnûn˘ch
240 autobusÛ a 24.466 aut a motocyklÛ. V roce 2005 byl ãist˘ zisk
721.691,50 Kã za 202 autobusÛ
a 23.037 automobilÛ. Neb˘t hradu
a jeho akcí, nikdy by se nám nepodaﬁilo takové peníze vydûlat.
Je‰tû pár slov k finanãnímu hospodaﬁení mûstysu Kﬁivoklát. Nemáme v úmyslu Vás zahalit ãísly a proto jen pár faktÛ: Bûhem roku 2007
jsme byli nuceni prodat podílové listy penûÏního fondu Sporoinvest,
abychom zaplatili zv˘‰ené náklady

na stavbû Rychlého obãerstvení na
parkovi‰ti. Zapojili jsme tak finanãní rezervy z let pﬁede‰l˘ch. Finanãní stav mûstysu na konci roku
nám v‰ak umoÏnil celou ãástku
v hodnotû 700.000 Kã do fondu vrátit. Finanãní stav mûstysu je nyní
velmi dobr˘ a za rok 2007 se nám
podaﬁilo uspoﬁit ãástku 206.405 Kã.
To v‰e navzdory neãekan˘m investicím, se kter˘mi se v rozpoãtu nepoãítalo, jako byla v˘stavba vsypové louãky, finální úprava povrchu
vozovky na parkovi‰ti u ‰koly nebo
zv˘‰ené náklady pﬁi v˘stavbû kiosku na parkovi‰ti. Na kiosk máme
ov‰em úvûr, kter˘ se bude splácet
podle splátkového kalendáﬁe, sjednaného jiÏ v roce 2006. Doufejme,
Ïe se nám stejnû dobﬁe bude daﬁit
i v roce následujícím. KdyÏ uÏ jsme
u toho hospodaﬁení, rádi bychom
vás také informovali o v˘sledku jeho pﬁezkoumání, které probûhlo dne
6. 12. 2007. Nebyly zji‰tûny Ïádné
chyby ani nedostatky a audit probûhl bez v˘hrad. To je, myslím si, velmi pûkn˘ v˘sledek hospodaﬁení
mûstysu v roce 2007. Byli bychom
rádi, kdyby se nám stejnû daﬁilo
i v letech následujících.
Petr Tﬁíska

Z REDAKâNÍ PO·TY
SPLNùNÁ PLOVOUCÍ NADùJE
UÏ pﬁed rokem jsme se jeli poprvé
podívat na Plovoucí nadûji, na jejíÏ
poﬁádání nás upozornil ãláneãek
v novinách.
Poãasí bylo v té dobû mírné, silnice suché. UÏ nûkdy v 15 hod. hasiãi
rozdûlali dva ohnû. VyuÏili jsme
s manÏelem zb˘vajícího ãasu a procházeli se po bﬁehu nádherné klidné
Berounky. V její hladinû se témûﬁ tajemnû odráÏely protûj‰í skály. Obrázek jako z nûjaké balady. Pohled na
klidn˘ tok mi hodnû pﬁipomínal
zvlá‰tní tajemnou atmosféru dûl star˘ch holandsk˘ch MistrÛ.
Najednou klidnou hladinu ﬁeky
rozãeﬁil houf divok˘ch kachen. Podivila jsem se, proã zrovna v ona místa najednou pﬁiplul. Záhy se moje
zvûdavost vysvûtlila: z chaty na protûj‰ím bﬁehu vy‰el chataﬁ s kbelíkem
v ruce, nasedl do loìky, kousek popojel a zaãal kachny krmit. Neobe‰lo se to bez mírné strkanice mezi
strávníky. Mám zato, Ïe to nebylo poprvé. ·tûdr˘ chataﬁ na nûkoho zavolal. Ozval se mu rybáﬁ, nehybnû sedící pod skalou. V pozadí skal nebyl
skoro k rozpoznání.
Pomalu jsme se vrátili k ohÀÛm. Od
Roztok uÏ se trousilo dost úãastníkÛ
v‰ech vûkov˘ch kategorií. Zanedlouho jsme byli svûdky, jak z pﬁivezeného kotlíku zavonûlo svaﬁené víno. A to
uÏ sympatická harmonikáﬁka v‰echny
srdeãnû vítala, povûdûla o chystaném
obãerstvení, úãinkujících i pﬁipraven˘ch skoﬁápkách se svíãiãkami i o pﬁivezeném betlémském ohni.
Pro pohodlí tu byla uÏ zbudovaná
‰ikovná lávka aÏ k vodû. Za plápolání ohÀÛ, zpûvu koled a zvlá‰tní atmosféry klidné ﬁeky lidé pﬁicházeli
na lávku a na hladinu pokládali plápolající svíce. Nûkdy to byla docela
dÛmyslná pûkná plavidla ozdobená
i chvojím.
Ta chvíle, kdy jsme s manÏelem
kladli na hladinu 2 skoﬁápky, mi
opravdu hodnû pﬁipomínala PLOVOUCÍ NADùJI. Na‰e dcera se po
vícenásobn˘ch nezdarech totiÏ pokou‰ela o druhé dûÈátko. Mysleli
jsme pﬁedev‰ím na to, aby se pokus
koneãnû zdaﬁil. Byla to silná chvíle,
Ïe jsem nedokázala vÛbec promluvit.
A proã v‰echno tohle popisuji? Je
to hlavnû proto, Ïe tohle veliké vroucí pﬁání se nám splnilo.
14. ãervna 2007 se dceﬁi v hoﬁovické nemocnici narodil zdrav˘ chlapec. Má jméno Václav.
Jana Jirásková

Splnûná „nadûje“ paní Jiráskové z Tuchlovic, vnuk Va‰ík.

Foto Jana Jirásková
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K¤IVOKLÁTSK¯M TURNAJOV¯M KRÁLEM
SE STAL JAN ·TENGL
Tradiãním Novoroãním turnajem
v kﬁivoklátské sokolovnû se rozlouãili se star˘m rokem 2007 stolní tenisté, pÛsobící hlavnû v mistrovsk˘ch okresních soutûÏích.
„Leto‰ní turnaj byl jubilejní hned
ze dvou pohledÛ. Je mu patnáct let
a navíc uzavíral rok, kdy kﬁivoklátsk˘ Sokol oslavil sto let od svého
zaloÏení v roce 1907. Celkem se tu
dnes prezentovalo 47 hráãÛ do turnaje jednotlivcÛ a dvacet dvojic do
klání ãtyﬁher,“ ﬁekl o turnaji Rakovnickému deníku za poﬁadatele
Vladimír Lys˘ z kﬁivoklátského Sokola.
Ve ãtyﬁhrách si pro vítûzství naprosto suverénním zpÛsobem do‰la
dvojice ·tengl - Fronûk (KK Rakovník/ KST Rakovník D). Ta pﬁehrála nejen zku‰enou dvojku Slániãka - Kosár (So. Lány C/ So. Lány B), ale siln˘ pár obou ·ebkÛ (So.
Nesuchynû A/ KST Rakovník D),
aby v napínavém finále proti Leo‰i
Hejdovi s Václavem KrÛtou (oba
RC Rakovník A) nakonec uhráli vítûzství a tím získali i turnajov˘ primát. Hejda s KrÛtou si ve ãtvrtfinále poradili s párem Müller - Kutílek
(oba SK Pﬁílepy A) a v semifinále
zastavili i duo Szabo - Jirkovsk˘
(oba So. Lány B).
Jan ·tengl si stejnû pﬁímou cestou
do‰el i pro triumf mezi jednotlivci,
kdyÏ postupnû pﬁecházel pﬁes domácího VíÈu BroÏka, raka Leo‰e Hejdu a v semifinále dal‰ího z rakÛ
Václava KrÛtu. Z druhé strany pavouka do finále kráãel Tomá‰ ·ebek, kter˘ zkazil náladu nejprve nejlep‰ímu muÏi mistrovského Ïebﬁíãku jednotlivcÛ lánskému Václavu
Jirkovskému, poté ZbyÀku Perglerovi (Broumy) a v semifinále i Miroslavu Konopáskovi (Broumy).
Finále tedy bylo rakovnick˘m soubojem zku‰enosti a ledového klidu
Jana ·tengla (KK Rakovník) s mladick˘m elánem a dravostí Tomá‰e
·ebka (KST Rakovník D).
O prÛbûhu nejlépe hovoﬁí v˘mluvná slova pozdûj‰ího vítûze: „Po
prvním setu jsem byl v p.., ale pak
jsem se sebral a zaãal hrát.“ Nako-

TELEVIZNÍ
STUDIA
Zaãátkem prosince probûhl na
‰kole projekt, kter˘ nesl název „Televizní studia“.
Samotn˘ projekt byl zahájen jiÏ
dﬁíve a pﬁedcházelo mu setkání jednotliv˘ch skupin s poradci. Dále si
vedoucí t˘mÛ vylosovali rÛzná témata.
Na‰ím cílem bylo osvojení si základních principÛ vzniku v˘znamn˘ch mediálních obsahÛ (v tomto
pﬁípadû hlavnû zpravodajsk˘ch)
a pﬁedev‰ím rozvoj komunikaãních
schopností, práce v t˘mu, dÛleÏité
bylo i delegování úkolÛ. Jednotlivé
t˘my vznikly tentokrát umûle a skládaly se z ÏákÛ 6. aÏ 9. roãníku. KaÏd˘ t˘m mûl svého vedoucího a dále
poradce z ﬁad pedagogÛ.
Vedoucí t˘mÛ mohli vybírat z rÛzn˘ch témat – vûda, pﬁíroda, sporty
kolektivní i individuální, kultura,
poãasí … Bûhem celého t˘dne se t˘my scházely v ranních i odpoledních
hodinách.
Stﬁeda 4. 12. se stala dnem D.
Po rozlosování poﬁadí se celá ‰kola se‰la ve vestibulu. První stupeÀ
tvoﬁil diváky a t˘my ÏákÛ 2. stupnû
se pak stﬁídaly na pódiu. Podmínkou bylo zapojení v‰ech ãlenÛ t˘mu. To, co se pak odehrávalo, pﬁedãilo v‰echna na‰e oãekávání. Jednotlivá televizní studia byla vskutku dokonalá. V‰ichni se shodli na
tom, Ïe takové pﬁíjemné dopoledne
je‰tû nezaÏili.
Cíl na‰eho projektu byl splnûn
a zpûtná vazba od samotn˘ch aktérÛ zahrnovala pouze samá pozitiva.
Marcela Kasíková
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âTENÁ¤I NÁM PÍ·Í
…za hradbami…
Rád bych se trochu jednoduchou a odlehãenou formou podíval „za hradby do podhradí“ a pokusil dívat pouze oãima obãana Mûstysu Kﬁivoklát.
Vûﬁím, Ïe krátké ãláneãky budou zpestﬁením Kﬁivoklátsk˘ch novin.
Je leden, Amalín i Budy spí. Spí cel˘ Kﬁivoklát. Lidé tráví vánoãní cukroví, chlebíãky, moÏná i ﬁízky a myslí jak bude hÛﬁ. Hospody skoro v‰echny zavﬁely, kdo by jedl? MoÏná jen to pivo táhne a tﬁeba i trochu adrenalínu ze hry s blikající almarou, nebo uÏ jen blikající obrazovkou. Je zima,
kamna jsou studená a je tﬁeba topit. Kotel se láduje v‰ím moÏn˘m i nemoÏn˘m, jen uÏ aby budík ukazoval krásn˘ch 80 stupÀÛ. Je ráno, z kohoutku teãe osvûÏující voda, ale co to, je to vÛbec voda?
Je leden, Amalín a Budy spí. Nebylo by lep‰í b˘t medvûdem a radûji jen
spát? Asi ano. Spûme a spûme.
Eda Kelík z Kﬁivoklátu

FEJETON
Vítûz turnaje Jan ·tengl (vpravo) pﬁebírá cenu od poﬁadatele.

nec ·tengl vyhrál 3:1, a do své sbírky si tak v krátkém ãase nûkolika
dní pﬁidal dal‰í turnajové vítûzství.
O bronz se nad zelen˘m stolem
poprali Václav KrÛta s Miroslavem
Konopáskem. Boj to byl hodnû vyrovnan˘ a Václav sv˘m soustﬁedûním pﬁi posledních míãkách pátého
setu chytil ten správn˘ konec provazu - 3:2.
„Byl to dlouh˘ maratón, ale stálo
to za to. Je zajímavé vidût za jedním
stolem mladíãky jako Standu Jansu
mlad‰ího, nebo Pitaﬁe, a na druhé takové matadory, jak˘m je tﬁeba Pavel Slániãka, kter˘ byl opût nejstar‰ím hráãem na turnaji. Ozdobou turnaje byla i jediná Ïena mezi námi,
Dana Koleníková. Ti v‰ichni od poﬁadatele dostali i men‰í dárek jako

Foto Martin KÛs

podûkování, stejnû jako dostal Luká‰ Rybáãek ocenûní „ãuník“ turnaje. On ví proã,“ ﬁekl se smíchem
v hlase Vladimír Lys˘ a je‰tû dodal:
„Chci také podûkovat za pomoc s organizací hlavnû Mírovi Jaro‰ovi
a také klukÛm, kteﬁí se cel˘ den starali o na‰e Ïaludky.“
Koneãné poﬁadí:
Jednotlivci: 1. Jan ·tengl, 2. Tomá‰ ·ebek, 3. Václav KrÛta, 4. Miroslav Konopásek, 5. Zbynûk Pergler, 6. Leo‰ Hejda, 7. Jiﬁí Szabo, 8.
Karel Vajs.
âtyﬁhry: 1. ·tengl - Fronûk, 2. Hejda - KrÛta, 3. ·ebek st. - ·ebek ml.,
4. Jirkovsk˘ - Szabo, 5. L. Konopásek - Ma‰ek, 6. M. Konopásek Pergler, 7. Slániãka - Kosár, 8. Müller - Kutílek.
Martin KÛs

KDYÎ DVA DùLAJÍ TOTÉÎ, NENÍ TO TOTÉÎ
O tom jsem se pﬁesvûdãila pﬁi vaﬁení brynzov˘ch halu‰ek podle Hany Hegerové. Podle receptu z knihy
Va‰e Hana Hegerová na 4 porce je
tﬁeba: 500 g brambor,1 dcl mléka,
20g hladké mouky, 500g brynzy,
200g slaniny, sÛl. Postup: brambory uvaﬁit ve slupce, oloupat, rozmaãkat. Pﬁidat mléko, sÛl, mouku
a vytvoﬁit nepﬁíli‰ ﬁídké tûsto. Z tûsta vytvarujeme váleãky asi 1cm silné, dáme na prkénko a noÏem odkrajujeme pﬁímo do vaﬁící vody. Povaﬁíme, dokud halu‰ky nevyplavou.
Vyjmeme, necháme odkapat, dáme
do mísy a promícháme s brynzou.
Jednotlivé porce pak na talíﬁi je‰tû
posypeme na kostiãky nakrájenou a
do kﬁupava opeãenou slaninou. Nejsem ta nejlep‰í kuchaﬁka, ale usoudila jsem, Ïe to v‰e bych mohla
zvládnout. Pozvala jsem tﬁi kamarádky na toto tradiãní slovenské jíd-

T ù · Í M E S E D O · K O LY
Urãitû to v‰echny maminky znají. âas utíká jak voda a najednou je
z va‰eho malého miminka pﬁed‰kolák. UklidÀovala jsem se, Ïe kdyÏ
ná‰ ‰estilet˘ syn Vojta pro‰el tﬁíletou i pûtiletou prohlídkou u dûtské
lékaﬁky, má maminku uãitelku (se
v‰ím, co to obná‰í, jak jsem se dozvûdûla od svého muÏe), tak by mohl obstát i u zápisu do první tﬁídy.
Tak proã mít zbyteãné obavy?
Nicménû takov˘ zápis je vûc dÛleÏitá, a tak jsme se slavnostnû obleãení vydali v pátek 18. ledna do
kﬁivoklátské základní ‰koly. Cestou
do první tﬁídy, kde se zápis konal,
jsme si stihli je‰tû prohlédnout v˘tvarné práce dûtí z prvního stupnû
a obrázky na zdi od b˘valé zamûstnankynû ‰koly Andrey Jiráskové.
Velice mile nás pﬁivítaly paní ﬁeditelka Marcela Kasíková, zástupkynû Hana Hrube‰ová a paní uãitelky
Vlasta Moravcová a Jitka Hu‰ková.

KALENDÁ¤E NA
ROK 2008
Informaãnû vzdûlávací
stﬁedisko, Kﬁivoklátsko o.p.s.
nabízí ãtenáﬁÛm
Kalendáﬁe na rok 2008 –
Rakovnicko
(mûsta, obce, vesnice,
osady na star˘ch pohlednicích (díl II.) za bezkonkurenãní slevu 35 Kã.
Naleznete zde dobové pohlednice napﬁ. âisté, KnûÏevse, Krupé, Mûsteãka, Kﬁivoklátu, T˘ﬁovic, Zbeãna aj.
Pouze do vyprodání zásob.
IVS Budy, Kﬁivoklátsko
o.p.s. (pod Hotelem S˘kora).
Provozní doba
út – pá od 8.00 – 14.45 hod.
J. Pro‰ková

Zatímco jsem vyplÀovala údaje nutné pro zápis dûtí a nemohla si vzpomenout ani na vlastní telefonní ãíslo, Vojta správnû odpovídal na otázky paní Moravcové, uãitelky prvÀáãkÛ. Nejprve ochotnû sdûlil, jak
se jmenuje, kde bydlí a navrch pﬁidal i písniãku o Mikulá‰i. S tou mûl
dobré zku‰enosti i u loÀského Mikulá‰e s Andûlem a pﬁesvûdãil s ní
i ãerty. Dále povyprávûl o tom, co
vidí na obrázku, zda se jedná o obec
Kﬁivoklát ãi ne. Byl vyzkou‰en z poãtu do deseti a z prostorové orientace – urãoval, kde je nahoﬁe, dole,
vlevo a vpravo. Paní uãitelka pﬁi
podpisu zkontrolovala správné drÏení tuÏky a pﬁi povídání nad obrázky i správnou v˘slovnost hlásek.
Vojta zjevnû ve v‰ech úkolech k mé
radosti obstál.
Dûti ze star‰ích roãníkÛ pﬁipravily pro budoucí prvÀáãky krásné dárky, dﬁevûné hraãky na koleãkách -

pro kluky auta a pro holãiãky zvíﬁátka a také barevné magnetky – destiãky z dﬁevotﬁísky zdobenéubrouskovou technikou. Vojta si tak domÛ
za odmûnu kromû pamûtního listu
malého ‰koláãka odná‰el i ta‰ku
sladkostí, dﬁevûné auto a magnetku
s obrázkem snûhuláka.
Do ‰koly se uÏ moc tû‰í. Hlavnû
na to, aÏ se spolu s ostatními prvÀáãky nauãí ãíst a psát. To hlavnû
proto, aby si mohl sám a kdykoli pﬁeãíst v‰echny komiksové ãasopisy, titulky u cizojazyãn˘ch filmÛ a koneãnû sám napsat JeÏí‰kovi, co si
pﬁesnû pﬁeje.
Na zápis s námi ‰la i Vojtova
mlad‰í sestra Andulka, která nás na
závûr rozveselila dotazem: „A to uÏ
tady Vojtík zÛstane?“ No ale vzhledem k tomu, Ïe dostal Vojta ta‰ku
plnou sladkostí, byla nakonec ráda,
Ïe se vrátil s námi domÛ.
Jana Rajská

lo. Taky jsem poãítala s jejich pomocí. Podle receptu jsem tedy vytvoﬁila tûsto, které se mi sice zdálo
dost ﬁídké, ale recept je recept. Zkusila jsem uvaﬁit jednu „halu‰ku“, ta
se mi zdála dobrá. Aby se „halu‰ky“ vaﬁily pokud moÏno stejnou dobu, kydaly jsme je do vaﬁící vody ve
tﬁech, ba i na zem jsme sem tam nûco ukydly, neboÈ jsme si trochu navzájem pﬁekáÏely a mé spolupracovnice z toho ze v‰eho navíc dostaly záchvat smíchu. Nûco se sice
na povrch prodralo, ale halu‰ky to
rozhodnû nebyly. I tak jsem smûs
pﬁecedila, nûco se je‰tû vycedilo
s vodou, a to, co zÛstalo, byla spí‰
bramborová ka‰e. Do té jsem zamíchala skvûlou slovenskou zimní
brynzu, servírovací lÏící rozdûlila
spravedlivû na talíﬁe a podle chuti
jsme si ji je‰tû posypaly kﬁupavou
slaninou. ChuÈovû „brynzová ka‰e“
fakt nemûla chybu, jak mi potvrdily
i mé spolustolovnice, ale ony povûstné halu‰ky to prostû nebyly. Zas
se mi jednou potvrdilo, Ïe kdyÏ dva
dûlají totéÏ, není to totéÏ. Na‰e první dáma ‰ansonu by se urãitû velmi
divila, kdyby vûdûla, co jsem dokázala vytvoﬁit z jejího receptu. Ale na
druhou stranu se jí tﬁeba zas nepodaﬁilo sv˘m kuchaﬁsk˘m umûním
své hosty pobavit tak, jak se to podaﬁilo mnû. Milí ãtenáﬁi, malá poznámka na závûr. Konzultovala jsem
onen recept s renomovanou kuchaﬁkou, chtûla jsem zjistit, kde jsem
udûlala chybu. Ta mû upozornila na
to, Ïe se do knihy mohla vloudit tisková chyba, podle jejího názoru bylo asi tﬁeba na dané mnoÏství brambor dát ne 20, ale 200g mouky. Já
se k jejímu názoru ráda pﬁikláním,
protoÏe se tak hezky elegantnû vina
svalí na nûjakého tiskaﬁe. Já uÏ v‰ak
halu‰ky podle HH podruhé zkou‰et
nebudu. Ale tﬁeba se nûkdo najde,
kdo to zkusí. A já v‰em odváÏn˘m
jen popﬁeji: „Dobrou chuÈ“.
Nata‰a Chalcarzová

ROK 2007 V IVS BUDY, K¤IVOKLÁTSKO O. P. S.
Rok 2007 v IVS Budy, Kﬁivoklátsko o.p.s. byl úspû‰n˘. Informaãní stﬁedisko a v˘stavy nav‰tívil
zatím nejvût‰í poãet náv‰tûvníkÛ
v celé historii IVS a to 8987. Bylo
uskuteãnûno 85 v˘ukov˘ch programÛ o CHKO Kﬁivoklátsko, lese,
ochranû zvíﬁat a ekologii, které nav‰tívilo 2022 úãastníkÛ, 6 v˘stav inspirovalo náv‰tûvníky k tomu, aby
se více zajímali o Ïivotní prostﬁedí
pﬁírody i jak mu mohou pomoci.
Nejoblíbenûj‰ími se také staly
soutûÏe jako Ekoriskuj, Lesoriskuj,
Vánoãní riskuj, Vãeloriskuj.
Velice pﬁitaÏlivé jsou pro v˘uku
‰kol tﬁídenní vzdûlávací programy.
Novinkou bylo zavedení Terénních
pûtidenních ekologick˘ch praktik,
kde Ïáci a studenti zpracovávají za
pomoci lektorÛ CHKO urãité tematické okruhy - z botaniky, zoologie,
geologie, lesnictví a zemûdûlství.

19. kvûtna probûhl Evropsk˘ den
parkÛ. Tentokrát se úãastníci (22
obãanÛ) podívali do Stradonic a seznámili se s keltskou kulturou.
Shlédli v˘stavu „Nauãné stezky na
Kﬁivoklátsku a jeho okolí“, pﬁehlídku EkofilmÛ a pro dûti byly pﬁipraveny ekohry. Nejvíce se ov‰em líbily mláìátka veverek a strak, které k nám pﬁinesli zamûstnanci Záchranné stanice AVES k nakrmení.
Celkem se EDP zúãastnilo 129
obãanÛ.
Stále je‰tû probíhají díky finanãní podpoﬁe Stﬁedoãeského kraje
„Ekostﬁedy“- cyklus 24 v˘ukov˘ch
programÛ na rÛzná témata z nabídky IVS, popﬁípadû na pﬁání úãastníkÛ. Konají se 2x v mûsíci vÏdy ve
stﬁedu.
IVS roz‰íﬁilo své sluÏby také turistÛm, kter˘m zaﬁizuje nejen ubytování v prostorách IVS, úschovnu

kol, ale také jim naplánuje na cel˘
pobyt vycházky a v˘lety do okolí.
Mimo jiné zprostﬁedkovává zranûn˘m zvíﬁatÛm, která k nám lidé
nosí (vût‰inou se jedná o ptáky – s˘korka mlynaﬁík, ‰paãek) pomoc ve
spolupráci se Záchrannou stanicí
AVES.
Zatím je málo vyuÏívaná EKOPORADNA, kterou naleznete na
stránkách internetu www.is-krivoklat.cz. Na Va‰e dotazy odpoví renomovaní lektoﬁi ze Správy CHKO
Kﬁivoklátsko i jin˘ch institucí.
Závûrem Vám pﬁeji hodnû zdraví
a úspûchÛ v roce 2008 a tû‰ím se
na shledanou na nûkteré z na‰ich akcí.
Jiﬁina Pro‰ková
ﬁeditelka
Kﬁivoklátsko o.p.s.
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K A N A L I Z A C E A VO D A K ¤ I VO K L ÁT S K O
Problematika zaji‰tûní kvalitní
pitné vody a vybudování progresivnû funkãního systému kanalizací a ãistíren odpadních vod trápí témûﬁ v‰echny obce Kﬁivoklátska.
O reálné ﬁe‰ení tohoto problému
usilují tyto obce jak individuálnû,
tak i spoleãnû jiÏ nûkolik let, respektive i nûkolik desetiletí, av‰ak
bez
uspokojivého v˘sledného
efektu. Odpovídající vodohospodáﬁskou infrastrukturu má zatím
pouze obec Roztoky, ostatní obce
disponují jen v minulosti ãásteãnû
vybudovan˘mi rozvody vody. Kanalizaãní stoky a ãistiãky v Kﬁivoklátû a Nezabudicích mají jen omezenou kapacitu. Jsou v‰ak i obce,
které jsou odkázány v˘hradnû na
lokální zdroje pitné vody a individuální likvidaci vody spla‰kové.
Tento stav je do budoucna zcela nepﬁijateln˘ a je nutné s tím „nûco“
dûlat dﬁív, neÏ bude pozdû. ¤e‰ení
tohoto problému není sloÏité z hlediska technického, ale pﬁedev‰ím
z hlediska finanãního.
V minulém volebním období byla spoleãná snaha obcí Kﬁivoklátska zamûﬁena pﬁedev‰ím na pitnou
vodu a koncepce ﬁe‰ení byla zaloÏena na existenci „neomezeného“
vodního zdroje Klíãava. V˘hodou
tohoto zdroje je nejen jeho vydatnost, ale existence modernizované úpravny pitné vody a relativnû
pﬁijatelná dostupnost vzhledem ke
vzdálenosti jednotliv˘ch obcí.
Z iniciativy Mikroregionu Kﬁivoklát a za podpory Krajského úﬁadu
Stﬁedoãeského kraje vznikl projekt,
kter˘ ﬁe‰il dodávku pitné vody do
obcí Kﬁivoklát, Mûsteãko, Velká
Buková, Pustovûty, Zbeãno, Újezd
nad Zbeãnem a S˘koﬁice. Pro realizaci tohoto projektu za zhruba 100 mil.
Kã bylo vynaloÏeno mnoho úsilí
a práce v podobû zpracování nezbytné technické dokumentace
vãetnû vydání územních rozhodnutí a v˘bûru zhotovitele stavby.
Financování této akce mûlo b˘t zaji‰tûno z dotací prostﬁednictvím
Ministerstva zemûdûlství. PﬁestoÏe
Ïádost o dotaci pro tento projekt
zpracoval odborn˘ garant, potﬁebné peníze se sehnat nepodaﬁilo a tudíÏ k realizaci díla nedo‰lo. Stejn˘
osud v‰ak postihl i mnohé dal‰í
drobnûj‰í Ïadatele a uspûly pouze
velké subjekty, které zﬁejmû mûly
tu správnou podporu pﬁi rozhodování, komu peníze pﬁidûlit a komu
ne. Pro obce Kﬁivoklátska byl tento neúspûch velk˘m zklamáním,
ale zároveÀ v˘zvou k hledání dal‰ího moÏného ﬁe‰ení.
Cestu kudy a jak dál opût pomohl najít Krajsk˘ úﬁad Stﬁedoãeského kraje. Na jeho doporuãení se
obce Kﬁivoklátska spojily s obcemi Novostra‰ecka, které byly ve
stejné situaci, a vytvoﬁily spoleãenství nazvané „Kanalizace a voda Kﬁivoklátsko, svazek obcí“.
Stejnojmenn˘ projekt vychází ze

stejného zdroje pitné vody, tedy
z Klíãavy, a navíc ﬁe‰í i problematiku odkanalizování jednotliv˘ch
obcí, vãetnû v˘stavby pﬁíslu‰n˘ch
ãistiãek odpadních vod. Tomuto
rozsahu pochopitelnû odpovídá i finanãní objem potﬁebn˘ na realizaci tohoto díla a je rozpoãtován na
zhruba 850 mil. Kã.
Hlavním finanãním zdrojem by
mûly b˘t dotace z Evropské unie.
S financováním projektové dokumentace slíbil pomoc Krajsk˘ úﬁad
Stﬁedoãeského kraje a pﬁijateln˘
zbytek finanãního rozpoãtu by musely doplatit obce z vlastních prostﬁedkÛ. Pro úspûch této akce bylo
v minulém roce vynaloÏeno mnoho úsilí. ZaloÏení Svazku obcí Kanalizace a voda Kﬁivoklátsko bylo
nejménû problémovou záleÏitostí.
Nejvíce práce bylo s vypracováním
projektové dokumentace, vydáním
pﬁíslu‰n˘ch územních rozhodnutí
a se sestavením podkladÛ pro uplatnûní Ïádosti o dotace. Nepﬁipravenost âeské republiky na ãerpání
Evropsk˘ch fondÛ znamenala neustálé zmûny v podmínkách pro
pﬁedloÏení Ïádosti. Z tohoto dÛvodu bylo 26. 10. 2007 v tzv. 1. kole
v˘zvy k pﬁedkládání Ïádostí na
Státní fond Ïivotního prostﬁedí
v rámci resortu Ministerstva Ïivotního prostﬁedí uplatnûno 6 dílãích samostatn˘ch projektÛ Svazku obcí Kanalizace a voda Kﬁivoklátsko. Konkrétnû se jedná o tyto
projekty:
Kﬁivoklát, Mûsteãko, Pustovûty
a Velká Buková – kanalizace a ãistírna odpadních vod;
Nov˘ DÛm – kanalizace, ãistírna
odpadních vod, vodovod a vodojem;
Nezabudice – kanalizace;
Raãice – kanalizace a ãistírna odpadních vod;
Zbeãno, S˘koﬁice – kanalizace
a ãistírna odpadních vod;
Ruda – spla‰ková kanalizace a ãistírna odpadních vod;
ProblémÛ s uplatnûním Ïádosti
je od samého poãátku víc neÏ dost.
Tím nejpodstatnûj‰ím je, Ïe Státní
fond Ïivotního prostﬁedí prozatím
vÛbec nepﬁijímá Ïádosti na projekty, které vyuÏívají stávající vodohospodáﬁská díla provozovaná
podnikatelsk˘mi subjekty. Z tohoto dÛvodu nemohl b˘t do projektu
zahrnut vodovodní pﬁivadûã z Klíãavy, kterou provozují Vodárny
Kladno Mûlník, navíc za spoluúãasti zahraniãní firmy Veolia. Dal‰ím problémem je pro Státní fond
Ïivotního prostﬁedí tzv. nesoulad
projektu s plánem rozvoje vodovodÛ a kanalizací Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje. Konkrétnû se to t˘ká akce Kﬁivoklát, Mûsteãko, Pustovûty a Velká Buková,
kdy se úplnû pÛvodnû uvaÏovaly
ãistírny odpadních vod v jednotli-

v˘ch obcích, potom se projekt pﬁedûlal na pﬁivedení spla‰kÛ do jediné ãistiãky odpadních vod v Roztokách a nyní, aby se vyhovûlo poÏadavkÛm fondu, se v‰e pﬁedûlalo
na ãistiãku odpadních vod na Kﬁivoklátû. Nyní jim ale zase vadí, Ïe
v plánu Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje je uvedena jako jediná ãistiãka odpadních vod v Roztokách. V pﬁípadû Nového Domu
a Nezabudic Státnímu fondu Ïivotního prostﬁedí zase vadí, Ïe tyto obce nemají jiÏ dﬁíve Krajsk˘m
úﬁadem Stﬁedoãeského kraje vydané povolení k provozování stávající kanalizace a vodovodu. KdyÏ
se následnû podaﬁí i tyto nesrovnalosti vysvûtlit, respektive napravit, pﬁehodnotí fond „ekonomiky“
jednotliv˘ch obcí a jsme zase mimo hru. Tato situace se ﬁe‰í a mûní doslova kaÏd˘m dnem a obce
Kﬁivoklátska se snaÏí udrÏet ve hﬁe
za kaÏdou cenu. Rozhodujícím
dnem bude 23. leden 2008, kdy bude zasedat monitorovací v˘bor
Státního fondu Ïivotního prostﬁedí s tím, Ïe do konce mûsíce ledna
by mûlo b˘t rozhodnuto o v˘bûru
nebo naopak zamítnutí pﬁedloÏen˘ch Ïádostí. Pokud uspûjeme, bude to opravdu vydﬁené vítûzství.
Pokud neuspûjeme, budeme bojovat o prosazení na‰ich projektÛ
v dal‰ím kole v˘zvy Fondu Ïivotního prostﬁedí, které je vypsáno na
mûsíc bﬁezen leto‰ního roku.
O v˘voji této sloÏité situace budou ãtenáﬁi Kﬁivoklátsk˘ch novin
aktuálnû informováni.
Ing. Vladimír Melã,
místopﬁedseda Svazku obci
Kanalizace a voda Kﬁivoklátsko
Roztoky 14. 1. 2008

SETKÁNÍ SENIORÒ
(Dokonãení ze str.1)
restaurantu. Pokud
nûkdo pﬁi‰el ve ‰patné náladû nebo mûl
jen chmury na du‰i,
tento veãer mu je na
dlouhou dobu zahnal. Smích opravdu
léãí a ti, kteﬁí dokáÏí
lidi pobavit, jsou
sv˘m
zpÛsobem
vzácní. Tak nûjak asi
vznikají celebrity, ty
pak ãasem zpychnou
a není s nimi ﬁeã. Podle toho, jak jsem
mûl moÏnost pana
Fouska poznat, on
s popularitou vycházet umí a pﬁetváﬁka
je pro nûj vûcí neznámou. Myslím, Ïe
jsme se dobﬁe bavili
nejenom my, ale i on
sám. V mém názoru
mû utvrzuje i ten
fakt, Ïe celé vystoupení u nás na Kﬁivoklátû absolvoval pan Vystoupení Josefa Fouska se setkalo s mimoﬁádn˘m zájmem kﬁiFoto Petr Tﬁíska
Fousek zcela zdar- voklátsk˘ch seniorÛ.
ma. Îádné proplácení cesty, cena za vystoupení atd., odmûnu v podobû perníãkÛ obdrÏeprostû jen pﬁijel, v‰echny nás poba- li i v‰ichni úãinkující, dûti navíc dovil a zase odjel. Jen doufejme, Ïe se staly vajíãko s pﬁekvapením a pan
sem k nám zase nûkdy vrátí a pﬁi- Fousek perníkovou kopii na‰eho
nese nám opût nûco dobré nálady a nádherného hradu, která ho opravpohody, jako tomu bylo ‰estého pro- du potû‰ila. KdyÏ jsem ten veãer odsince 2007. Je‰tû jednou, pane Fous- cházel, vidûl jsem kolem sebe tolik
ku, velk˘ dík, hodnû ‰tûstí, zdraví a úsmûvÛ a radosti, Ïe mû to opravdu
tvÛrãích úspûchÛ v novém roce i le- hﬁálo na du‰i. Myslím, Ïe takov˘ch
tech následujících. Josef Fousek setkání máme v‰ichni zapotﬁebí víc,
ov‰em nebyl jedin˘m mecená‰em a proto by stálo za úvahu je poﬁádat
veãera, jako grand se ukázal i pan ãastûji i pro ‰ir‰í veﬁejnost. Je‰tû jedBrát, kter˘ zasponzoroval závûreã- nou dûkuji v‰em za krásn˘ veãer a
né poho‰tûní v‰ech zúãastnûn˘ch pﬁeji hodnû dobré nálady i do roku
seniorÛ, kter˘ch se tu nakonec se‰lo 2008.
jen nûco málo pﬁes padesát. Sladkou
Petr Tﬁíska

LUCIE: SVATÁ NEBO ëÁBELSKÁ?
Ne jedna svatá Lucie, ale hned
ãtyﬁi „ctihodné sestry“ sestoupily
13. prosince 2007 z v˘‰in nebesk˘ch do restaurace Nad hradem,
aby vystavily na pran˘ﬁ zlobivé
muÏe a potrestaly jejich hﬁíchy.
Úãastnil jsem se této rozpustilé
pﬁedvánoãní ta‰kaﬁice, o níÏ jsem
pﬁed pﬁistûhováním na Kﬁivoklát
nic nevûdûl, jiÏ podruhé a nebyl
jsem zklamán. V˘bornû jsem se bavil, dosyta nasmál i trochu zamyslel. S obdivem se skláním pﬁed v˘konem, kter˘ Lucie podaly. B˘t nûkolik hodin v neustálém pohybu,
nepﬁetrÏitû mluvit (místy i v‰echny
najednou), vûdût v‰echno o muÏích
Kﬁivoklátska a neopomenout Ïádného z pﬁítomn˘ch, dodrÏovat propracovan˘ ceremoniáﬁ, kter˘ pamatuje napﬁ.i na to, kam se má muÏ
pﬁi v˘konu trestu otoãit a v jakém
úhlu se má pﬁedklonit, b˘t vtipné
a pohotovû reagovat na neãekané

NEJLEP·ÍM MARIÁ·NÍKEM VÁCLAV HORÁK
ROZTOKY (bed). UÏ po tﬁinácté se se‰li v pﬁedvánoãním ãase v Hotelu Roztoky vyznavaãi voleného
mariá‰e, aby se utkali pﬁi Memoriálu Ale‰e Budky. Tentokrát si pﬁi‰lo
zahrát svoji oblíbenou karetní hru
osmnáct hráãÛ z celého okolí.
Turnaj zahájil Ctibor Budka, bratr tragicky zemﬁelého Ale‰e, kter˘
b˘val nejen v˘born˘m mariá‰níkem, ale také dlouhá léta oblékal
dres fotbalového t˘mu TJ Permon
Roztoky. Tﬁináct˘ memoriál se hrál
podle oficiálních pravidel âeské
asociace mariá‰níkÛ, na ãtyﬁi padesátiminutová kola. Vítûzem se stal
Václav Horák se 6 body a 103,30
vyhran˘mi korunami, pﬁed Ctiborem Budkou (6 bodÛ - 98,10 Kã)
a ZbyÀkem Khailem (6 bodÛ - 90,10
Kã). Na dal‰ích místech skonãili 4.
Karel Tolman (6 - 88,40), 5. Jiﬁí Skoﬁepa (6 - 87,70), 6. Antonín Kolsk˘
(6 - 77,-), 7. Jaroslav Antoni (7 82,90), 8. Jaroslav ·tiller (7 - 79,40),
9. Jaroslav Král (8 - 84,60) a 10. Du‰an Urban (8 - 83,90).

KN 1/2008

Tﬁináct˘ roãník Memoriálu Ale‰e Budky ve voleném mariá‰i se uskuteãnil v prosinci v Hotelu Roztoky.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Jedním z muÏsk˘ch hﬁí‰níkÛ, kter˘ se dodstal do spárÛ Luciím, byl i Karel Pavlíãek z Roztok.
Foto Petr Mare‰

situace, a to v‰e v nepﬁíli‰ pohodln˘ch hábitech a maskách – to snad
mohly dokázat opravdu jen nadpﬁirozené bytosti. Zábavné bylo
i jednání muÏÛ. U nûkter˘ch byla
patrna jistá nervozita nebo napûtí.
Jiní pﬁicházeli na soud furiantsky,
dávali svou „hﬁí‰nost“ ostentativnû
najevo, hrdû se k ní hlásili, pﬁípadnû Lucie je‰tû doplÀovali. Byli
i potmû‰ilci, kteﬁí chtûli ctihodné
sestry nûãím pﬁekvapit, ‰okovat
a vyvést z míry. Neuspûli ov‰em,
coÏ jim nevadilo. Zajímavá byla
v˘mûna zku‰eností a dojmÛ. Jeden
si stûÏoval, Ïe ty Lucky bijou doopravdy, druh˘ byl na‰tván, Ïe jemu
vymûﬁily 13 ran, zatím co vût‰í nebo stejn˘ hﬁí‰ník dostal jen 7 nebo
10, tﬁetí vyplazoval fialov˘ jazyk
a naﬁíkal, Ïe dostal napít obarvené
vody, ãtvrt˘ naopak spokojenû
konstatoval, Ïe pil rum. Zvlá‰tní
kapitolou a dal‰ím zdrojem zábavy
i obdivu k vynalézavosti a pohotovosti Lucií jsou knihy, které v‰ichni muÏi dostali pﬁi odchodu z pran˘ﬁe. AlespoÀ jeden pﬁíklad za

v‰echny: já, zﬁejmû jako ãlovûk pokroãilej‰ího jiÏ vûku, jsem dostal
odbornou publikaci Fit pro Ïivot,
obsahující mimo jiné jídelníãek
zdravé v˘Ïivy na cel˘ mûsíc. A navíc, ze zbyl˘ch zásob (neboÈ ne
v‰ichni pozvaní muÏi nalezli odvahu pﬁijít a nést odpovûdnost za spáchané hﬁíchy) mi pﬁipadl podrobn˘
plán Prahy s poznámkou, abych pr˘
nezabloudil, kdyÏ jezdím do Prahy
na pivo. Na závûr, váÏen˘ ãtenáﬁi,
si dovolím vysvûtlit, jak je my‰lena otázka v titulku. Ano, Lucie je
nepochybnû svatá, historicky doloÏená. Jméno Lucie vzniklo z latinského základu lux, coÏ znamená
svûtlo. Mohli bychom tedy Lucii
pﬁeloÏit jako svûtlá, záﬁící. Z téhoÏ
základu ov‰em vzniklo i Lucifer =
Svûtlono‰. V antické mytologii to
byla zosobnûná Jitﬁenka, v kﬁesÈanství kníÏe pekel, zosobnûní zla,
Satan, lidovû ãert. A – mezi námi
– ty na‰e Lucie z 13. prosince 2007,
aãkoli byly zcela urãitû svaté, nemûly v sobû souãasnû i cosi ãertovského?
Jaroslav Vávra

UDÁLOSTI NA HRADù
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
HRAD – PROJEKTY
My‰lení je nejtûÏ‰í práce, jaká existuje. To je pravdûpodobnû dÛvod,
proã tak málo lidí myslí.
(Henry Ford)
TROCHA âÍSEL,
BILANCOVÁNÍ A PLÁNÒ…
Jsme zase o rok star‰í, moÏná
i moudﬁej‰í a zku‰enûj‰í. Co je
ov‰em proti lidské délce Ïivota doba témûﬁ (nebo i více) devíti set let
královského hradu. Tak asi lze nazvat loÀskou sezonu hradu, která
urãitû patﬁila mezi ty velmi dobré.
Nûkolik ãísel: Celkem hrad Kﬁivoklát nav‰tívilo 128 201 evidovan˘ch náv‰tûvníkÛ. Do prohlídkov˘ch tras zavítalo 90 027 a na ostatní kulturní akce 38 174.
Letní prázdniny jsou uÏ tradiãnû
nositeli té hlavní sezony, kde ná‰
region nav‰tûvují tisíce turistÛ z celé republiky a zahraniãí. A jde o poãet, kter˘ lze pﬁirovnat ke stﬁednû
velkému mûstu – 40 tisíc (evidovan˘ch). Je to urãitû dobﬁe a jak by
ﬁekl klasik: „jen tak dál“. MultiÏánrov˘ festival Léto na Kﬁivoklátû je urãitû vítan˘m zpestﬁením
a bránou na nûj zavítalo pﬁes 10 tisíc divákÛ. Je také dobﬁe si pﬁipomenout, Ïe abychom udrÏeli tento
stav, je nutné zkvalitÀovat neustále na‰e sluÏby, vym˘‰let novou dramaturgii. Rok 2007 pﬁinesl rovnûÏ
mnoho poznatkÛ o v˘voji spoleãnosti, kdy si náv‰tûvník Ïádá vy‰‰í
standard, stoprocentní sluÏby a trochu i toho nev‰edního záÏitku. Jsou
pryã doby, kdy byli náv‰tûvníci
„hnáni“ z autobusu na hrad a pak
zase rychle zpût. Tyto davy jsou
dnes mnohem ménû poãetné a chtûjí si denní v˘let jaksepatﬁí uÏít. Jak
se nám podaﬁí jim splnit jejich pﬁání, záleÏí pouze na nás. Pﬁínos je
pak neoddiskutovateln˘ a i nutn˘
pro rozvoj regionu a pﬁedev‰ím
kvality Ïivota jeho obyvatel, tedy
i nás, obãanÛ Kﬁivoklátu.

Jak jistû sledujete, probíhají na
hradû v souãasnosti dva velké projekty. Do svého závûru se jiÏ pomalu blíÏí sochy chybûjící na pﬁíjezdové hradbû k hlavní bránû. „Návrat
zapomenut˘ch soch“ bude ukonãen
v ãervnu 2008, kdy bude vyhlá‰en
celkov˘ vítûz soutûÏe a budou zadány k v˘robû. První kusy by mûly
hradbu zdobit jiÏ na jaﬁe 2009. Druh˘ velk˘ projekt je Kﬁivoklátsk˘ pivovar, jeho obnova do rozsahu vaﬁení zlatavého moku. Hotovou stu-

dii, jak bude vypadat, jste mohli vidût v podzimním ãísle Kﬁivoklátsk˘ch novin. Nyní probíhají práce na
projektové dokumentaci pro stavební povolení. Pokud probíhající jednání o financování projektu dopadnou dobﬁe, budeme moÏná ochutnávat „královsk˘ kﬁivoklátsk˘ leÏák“
v létû 2010. Spolu s budovou b˘val˘ch sklepÛ projde rekonstrukcí i
zbytek areálu, vãetnû pﬁístupov˘ch
cest. K tomu jsou právû urãeny „evropské peníze“.
Ludûk Frencl

HAMOUSÒV STATEK VE ZBEâNù
Neodmyslitelnou souãástí hradu
Kﬁivoklátu je HamousÛv statek ve
Zbeãnû. Pro rychtu byla sezona
2007 velice úspû‰nou. Mnoho lidí si
jiÏ zvyklo do Zbeãna jezdit jen koukat, co nového na statku, co je opraveno, zda je teplo v kamnech a jestli uÏ, uÏ bude peãen˘ chléb. Osobou
nadmíru povolanou je zde Lubo‰
Vokoun, kterému se práce stala i koníãkem. Sobotní peãení zbeãenského chleba jiÏ sv˘m vûhlasem pﬁesáhlo ná‰ region. Jistû i z tûchto dÛvodÛ má náv‰tûvnost na statku lehce stoupající tendenci a dosáhla témûﬁ 7 tisícovou hodnotu. Urãitû

tomu i pﬁispûl 2. roãník Malého Adventu, kter˘ je velmi vyhledávan˘
pro svÛj klid, vánoãní rozjímání
a své vÛnû.
Stavebnû se podaﬁilo dokonãit pátou etapu opravy krovu, obnovit podlahu v malé svûtnici, opravit stﬁechy
horních chlévÛ a provést vût‰í údrÏbu – vymazání, bílení, atd. Leto‰ní
rok bude ve znamení stavby pﬁeneseného ‰pejcharu z Bratronic a 1. etapy celkov˘ch oprav chlévÛ, vybudování soc. zaﬁízení. MoÏná dojde
i na touÏebnû oãekávanou expozici
ve velké svûtnici.
Ludûk Frencl

Pohled na hradbu pﬁíjezdové cesty 2006.

HRAD K¤IVOKLÁT BUDE HOSTIT V¯STAVU
NEJVùT·ÍHO LEPORELA NA SVùTù
Dûjiny udatného ãeského národa a pár bezv˘znamn˘ch svûtov˘ch událostí je devítimetrové leporelo, které tvoﬁí jedna krajina. Na ní se odehrávají pﬁíbûhy z na‰í historie od pravûku po souãasnost. V˘‰ka 2m, délka 70
m. V˘stava bude instalována v nov˘ch prostorách Lednic od ãervna do srpna 2008.

Ludûk Frencl
Pohled na hradbu pﬁíjezdové cesty 1900.

30 DNÒ MINULOSTI:

• Advent na Kﬁivoklátû 2008 nav‰tívilo témûﬁ 12 tisíc náv‰tûvníkÛ.

• V mnoh˘ch prostorách hradu probíhá malování, velk˘ úklid.
• Dokonãuje se loni zapoãatá
oprava povrchÛ stûn Stﬁíbrnice.
• Malují se prostory chodeb u nového sociálního zaﬁízení v budovû
Hejtmanství.
• Opravu dostanou i prostory Pekla
a restaurace, probûhne zde malování, oprava omítek a zaﬁízení.
• Poãátkem února bude zahájena
i oprava elektroinstalace Velké vûÏe.

VZPOMÍNKA NA ADVENT V OBRAZECH

PLÁNY NA LETO·NÍ ROK
Hrad má naplánovanou jasnou
strukturu leto‰ních stavebních
oprav, restaurování i velk˘ch oprav.
Pokud v‰e dopadne dle oãekávání,
dojde ke k˘Ïené rekonstrukci stﬁech
celého jiÏního traktu (stﬁecha kaple
a Rytíﬁského sálu k Prochodité vûÏi). Jedná se o velmi nároãnou opravu, která bude urãitû probíhat bûhem celého roku. Nezanedbatelná je
i oprava staticky naru‰en˘ch opûrákÛ na severní stranû u ba‰ty Na Li‰kách (nad koﬁenovou ãistírnou). Náv‰tûvníci urãitû postﬁehnou zbrusu
nov˘ prostor urãen˘ pro v˘stavy i jako prostor pro odpoãinek pﬁi ne-

pﬁíznivém poãasí, budovan˘ jiÏ rok
v lednicích (vchod v bránû). V‰e se
otevﬁe s novou sezónou v dubnu
(pﬁesnû od 29. 3. 2007). Je‰tû jednou vûcí chceme krásu hradu ukázat v‰em. Od dubna zprovozníme
dvû webové kamery, kter˘mi bude
moÏno shlédnout hrad od v˘chodu
(z vyhlídky U Trojice) a dûní na dolním nádvoﬁí.
Mnoho drobn˘ch i vût‰ích vûcí
nelze vyjmenovat, ale jsou dÛleÏité
pro uchování národní kulturní památky a rovnûÏ i pro náv‰tûvníky.
Ludûk Frencl

2

1
Foto 1 – Vystoupení jihoãeské kapely „Péro za kloboukem“.
Foto 2 – Rakovnck˘ pûveck˘ sbor „Magistrae Raconenses“.
Foto 3 – Jarmark na nádvoﬁí nabízel nejrÛznûj‰í vánoãní zboÏí.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík
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ZE SPRÁVY CHKO K¤IVOKLÁTSKO
SPRÁVA CHKO
K¤IVOKLÁTSKO MÁ
NOVÉHO VEDOUCÍHO.
Od ledna leto‰ního roku se na
Správu CHKO Kﬁivoklátsko po

tﬁech letech vrátil z CHKO âesk˘
kras Petr HÛla. Zvítûzil ve v˘bûrovém ﬁízení a na postu vedoucího vystﬁídal Petra ·tûpánka. Kﬁivoklátské
noviny plánují obsáhlej‰í rozhovor
s obûma. JelikoÏ kaÏdé stﬁídání na
vedoucích postech s sebou nese
mnoho neodkladn˘ch úkolÛ, poÏádali jsme zatím nového vedoucího
Správy Petra HÛlu o pár prvotních
postﬁehÛ a názorÛ.
S jak˘mi cíli jste se na Kﬁivoklátsko vrátil?
Z dlouhodobého hlediska je cílem udrÏet mozaikovitou strukturu
krajiny Kﬁivoklátska se zcela v˘jimeãnou biologickou rozmanitostí,
která je minimálnû ve stﬁedoevropsk˘ch podmínkách naprosto jedineãná, pﬁípadnû ji smysluplnû zlep‰ovat tam, kde byla v minulosti rozsáhlej‰í ãinností ãlovûka naru‰ena.
Ve v˘hledu pûti aÏ ‰esti let bychom za pomoci evropsk˘ch fondÛ
rádi vybudovali na Kﬁivoklátû moderní náv‰tûvnické stﬁedisko chránûné krajinné oblasti se stálou expozicí zdej‰í pﬁírody.
Ke konci uplynulého roku se úﬁad
Správy CHKO Kﬁivoklátsko pﬁestûhoval do novû zrekonstruované

budovy ve Zbeãnû. Ve vstupní hale
plánujeme zaﬁídit minigalerii, kde
bychom chtûli ãtyﬁikrát do roka poﬁádat v˘stavy prací fotografÛ, malíﬁÛ, v˘tvarn˘ch prací dûtí z místních
‰kol apod. Vûﬁím, Ïe první autor by
se zde mohl objevit uÏ zaãátkem
dubna.
Mluví se rovnûÏ o pﬁemûnû
CHKO Kﬁivoklátsko v národní
park?
Tato otázka je zatím pﬁedãasná.
Jedním z na‰ich blízk˘ch úkolÛ bude provést aktualizaci údajÛ na ãásti území, které by se potenciálnû
mohlo jednou za národní park vyhlásit. Velikost aktualizovaného
území je kolem 12 000 ha a zahrnuje témûﬁ v˘hradnû lesy v centrální
ãásti Kﬁivoklátska. Potenciální národní park by potom mûl b˘t koncipován tak, aby nejen obce neomezoval, ale naopak, aby byl pro obce
i Stﬁedoãesk˘ kraj pﬁínosem. Od pﬁípadného vyhlá‰ení národního parku
oãekávám moÏnosti nov˘ch pracovních pﬁíleÏitostí i rozvoje v oblasti
‰etrného turistického ruchu. Optimálním ﬁe‰ením ochranného pásma
by bylo zachování chránûné krajinné oblasti kolem národního parku ve
stávajících hranicích. Bylo by to
i v souladu s principy biosférické
rezervace UNESCO, programu
MaB (Man and Biosphere), ve kterém je Kﬁivoklátsko zapojeno.

Jak se díváte na vztah CHKO
a turistÛ, aÈ se jiÏ jedná o pû‰í, cykloturisty ãi vodáky? Obãas se také Ïehrá na paragliding?
Ochranu pﬁírody si v‰ichni platíme ze sv˘ch daní a CHKO proto musí b˘t otevﬁená ‰iroké veﬁejnosti. Na
druhou stranu je tﬁeba si uvûdomit,
Ïe se jedná o území se speciálním
reÏimem, a proto je nezbytné dodrÏovat zákonem stanovená pravidla
pro pohyb a chování tak, aby nedocházelo k devastaci pﬁírodního prostﬁedí. Konec koncÛ podle rÛzn˘ch
prÛzkumÛ veﬁejného mínûní náv‰tûvníkÛ Kﬁivoklátska sem právû
kvÛli pﬁírodû pﬁijíÏdûjí. Nebudu zastírat, Ïe mezi mnoÏstvím lidí, kteﬁí Kﬁivoklátskem projdou, se najdou
i takoví, co dokáÏí ostatním slu‰n˘m
náv‰tûvníkÛm sv˘m neukáznûn˘m
chováním nebo vandalstvím pobyt
znepﬁíjemnit.
Správa CHKO Kﬁivoklátsko byla
koncem 90.let hlavním iniciátorem
vytvoﬁení páteﬁní a regionální sítû
cyklotras na Kﬁivoklátsku a podílela se i finanãnû na jejím proznaãení. Na tuto regionální síÈ navazují
postupnû sv˘mi lokálními trasami
mikroregiony obcí, neboli existuje
zde koncepce rozvoje cyklotras, kterou podporujeme. SíÈ znaãen˘ch turistick˘ch pû‰ích stezek je zde tradiãní a dostateãná a peãuje o ni Klub
ãesk˘ch turistÛ. Kromû toho Sprá-

Foto Petr HÛla

Ilustraãní foto.

va provozuje 4 nauãné stezky pro
hlub‰í zájemce o pﬁírodu i pro v˘ukové úãely ‰kolní mládeÏe.
Vodáctví je specifick˘ druh turistiky, situovan˘ pﬁedev‰ím do
údolí Berounky. VodákÛm slouÏí
systém veﬁejn˘ch táboﬁi‰È, rovnomûrnû rozloÏen˘ch po obou bﬁezích
v celé CHKO. ProtoÏe se jedná v poslední dobû o velmi roz‰íﬁenou
a moderní aktivitu a na ﬁeku se vydává stále víc lidí, není vylouãeno,
Ïe zejména v letních mûsících pﬁinese tento druh turistiky i nûjaké
problémy.
Paragliding je na Kﬁivoklátsku
z hlediska pﬁíleÏitostí minoritní záleÏitostí a na pﬁírodu dosud kromû
nûkolika drobn˘ch incidentÛ nebyl
shledán v˘znamnûj‰í vliv. Daleko
závaÏnûj‰í je naprostá bezohlednost
a témûﬁ nepostiÏitelnost lidí, kteﬁí
holdují jízdû v pﬁírodû na motokrosov˘ch motorkách a ãtyﬁkolkách.
V ãem spatﬁujete v˘jimeãnost
CHKO Kﬁivoklátsko?
V˘jimeãnost Kﬁivoklátska je daná jednak geoekologick˘mi pomûry území a potom i historicky. RÛznorodost geologické stavby, hluboce zaﬁíznuté údolí a pﬁirozenû meandrující tok Berounky vytváﬁí na
Kﬁivoklátsku dva v˘znamné fenomény – fenomén ﬁíãní, kdy se v kaÀonovitém údolí ﬁeky a jejích pﬁíto-

kÛ s dosud zachoval˘mi voln˘mi
meandry a údolní nivou stﬁídají polohy stinné, vlhké a chladnûj‰í
s oslunûn˘mi a tepl˘mi, a fenomén
vrcholov˘, kter˘ se projevuje otevﬁen˘m bezlesím na jiÏních a jihozápadních vrcholcích nûkter˘ch kopcÛ s teplomilnou vegetací a keﬁov˘mi lemy. To v‰e dohromady vytváﬁí rychle se stﬁídající stanovi‰tû
s rÛzn˘m mezo a mikroklimatem
a tedy Ïivotní podmínky pro ohromné mnoÏství rÛznû nároãn˘ch rostlin i ÏivoãichÛ. Jen pro zajímavost
nûkolik ãísel – roste zde pﬁes 80 druhÛ stromÛ a keﬁÛ, na 1800 druhÛ
rostlin (tj. 2/3 v‰ech druhÛ rostlin
v âechách), Ïije 120 druhÛ hnízdících ptákÛ, dosud bylo v˘zkumy
zji‰tûno napﬁ.137 druhÛ tesaﬁíkovit˘ch broukÛ z celkovû 184 v âR,
a tak by se dalo pokraãovat.
Biologická rozmanitost území je
umocnûna i tím, Ïe dlouhou dobu
odolávalo intenzivním vlivÛm ãlovûka. Ve stﬁedovûku slouÏily zdej‰í lesy jako honitba ãesk˘m králÛm
a kníÏatÛm a tím byly jiÏ tehdy chránûny. Kﬁivoklátsko je v Evropû zcela jedineãn˘m územím, které si plnû zaslouÏí na‰i péãi a ochranu.
Kﬁivoklátské noviny dûkují Petru
HÛlovi za odpovûdi.
Pavel Friebert

Ukázka naprosté bezohlednosti a témûﬁ nepostiÏitelnosti lidí, kteﬁí holdují jízdû v pﬁírodû na
motokrosov˘ch motorkách a ãtyﬁkolkách.
Foto Petr HÛla

KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU JE HOTOV. CO BUDE DÁL?
Mezi zprávami Obecního bubeníka by rozhodnû nemûla zapadnout
ta o hotovém konceptu územního
plánu. Ano, na prosincovém zasedání zastupitelé uzavﬁeli jeho projednávání. Musím dodat koneãnû.
Poslední potﬁebné dokumenty
k ukonãení projednávání konceptu
totiÏ na úﬁadû doslova „leÏely“ od
26. 9. 2007. Územní plán se dostal
na program jednání zastupitelstva aÏ
10. 12.2007. Zbyteãnû se tak ztratily dva a pÛl mûsíce, prakticky je‰tû
o nûco více.
Stalo se, nyní je dÛleÏité, co bude
následovat. Koncept byl druhou fází zpracovávání územního plánu.
Pﬁed námi je ta poslední, zpracování návrhu územního plánu. V lednu
by s architekty Barto‰kem a Hanãlem mûly b˘t doﬁe‰eny nûkteré
smluvní záleÏitosti a oni se jistû brzy pustí do práce. ProtoÏe tvorba na‰eho územního plánu spadla do období, kdy se mûnil stavební zákon,
bylo trochu komplikovanûj‰í projednat koncept a návrh územního
plánu musí b˘t vyhotoven dle nyní
platného stavebního zákona. Má to
i své v˘hody. Obce, které mají
územní plán jiÏ hotov za starého stavebního zákona, ho musí novelizovat do souladu s nynûj‰ím stavebním zákonem. Mají na to nûkolik let
a novela stavebního zákona tuto lhÛtu je‰tû prodlouÏí, ale v‰e je o penûzích a my toho budeme u‰etﬁení.
Po dokonãení se návrh územního
plánu musí projednat. Je to pomûrnû sloÏit˘ nûkolikamûsíãní zákonem
podrobnû ﬁe‰en˘ proces, proto
o nûm tﬁeba jindy. Struãnû lze napsat, Ïe projednávat se bude s do-

tãen˘mi orgány, napﬁíklad Správou
CHKO Kﬁivoklátsko, památkáﬁi,
hasiãi, hygienou a mnoha dal‰ími.
Dále s Krajsk˘m úﬁadem Stﬁedoãeského kraje a také, coÏ je pro nás
obãany nejdÛleÏitûj‰í, musí b˘t návrh územního plánu projednán s veﬁejností, tedy s námi.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva padl návrh, aby se souãasnû zpracovával i regulaãní plán na
„zelen˘ stﬁed obce“, tedy lokalitu
cca od kostela k parkovi‰ti nad hradem. Za starého stavebního zákona
to nebylo moÏné, nov˘ zákon to
umoÏÀuje. Jsem velmi rád, Ïe zastupitelstvo tento návrh akceptovalo. MÛÏe to totiÏ mimo jiné velmi
pomoci domyslet umístûní a rozsah
zam˘‰leného zámûru dûtského hﬁi‰tû obãanského sdruÏení Dûti Kﬁivo-

klátska v parku pod samoobsluhou.
V Raportu jsem se doãetl, Ïe budeli regulaãní plán zpracováván, Dûti
Kﬁivoklátska na nûj poãkají. To je
myslím velmi rozumn˘ pﬁístup. Lokalita od kostela k parkovi‰ti je jedna z nejcennûj‰ích v Kﬁivoklátû
a v‰ichni bychom se k ní takto mûli chovat. A je v˘borné, Ïe si to spoleãnû uvûdomujeme.
Nûkdo mÛÏe mít dojem, proã tolik slov o územním plánu. Je to jednoduché. Bez nûj tﬁeba nelze stavût
rodinné domy mezi bytovkami
a chatami na âastonice. S ním to budou mít v mnoha pﬁípadech jednodu‰‰í stavebníci v Kﬁivoklátû pﬁi vyﬁizování povolení na své stavby.
Pavel Friebert

O vánoãních svátcích mohli na‰i spoluobãané i náv‰tûvníci vidût hrad ve slavnostním osvûtlení.
Tento bonbónek pro nás pﬁipravila správa hradu Kﬁivoklátu. Dûkujeme. Foto Milan Bednaﬁík

âERNÁ KRONIKA
Do chaty pro náﬁadí
K¤IVOKLÁT (bed). Do rekreaãní chaty na ·tíhlici, jejímÏ majitelem
je 67let˘ muÏ z Prahy, se vloupal zatím neznám˘ pachatel. Vypáãil dveﬁe
kolny i chatky a sebral zde napﬁ. motorovou pilu, rybáﬁskou bra‰nu i s náãiním, ãtyﬁi rybáﬁské pruty s navijáky, motorovou strunnou kosu a masové konzervy. Chataﬁovi tak zpÛsobil ‰kodu za 44 tisíc korun.
Ani pﬁed hospodou není bezpeãno
KARLOVA VES (bed). Do automobilu znaãky BMW 31letého muÏe
z Rakovnicka, které stálo zaparkováno u hospody v Karlovû Vsi, se vloupal zlodûj. Poté, co rozbil okno dveﬁí spolujezdce, vnikl do vozidla a sebral zde pánskou bundu, mobil a dvoje klíãky od spínací skﬁíÀky nákladního automobilu. ·koda byla vyãíslena na sedm tisíc korun.

Mezi bytovkami a chatami na âastonice by mûly stát podle územního plánu rodinné domy.
Elektﬁina pro nû je jiÏ pﬁivedena. Stavební povolení v‰ak zatím nikdo nedostane. Nejdﬁíve musí b˘t dokonãen územní plán.
Foto Pavel Friebert

Na zlodûje s vrtulníkem
S¯KO¤ICE, ÚJEZD NAD ZBEâNEM (bed). K velké sérii vloupání
do rekreaãních chat na katastru obcí S˘koﬁice a Újezd nad Zbeãnem do‰lo
na pﬁelomu let 2007 a 2008. Podle policistÛ zlodûji kradou pﬁedev‰ím zahradní techniku, ruãní elektrické náﬁadí, elektroniku, dalekohledy, rybáﬁské potﬁeby a také potraviny. Z chaty 62letého KladeÀáka dokonce odnesli krbová kamna. Není v˘jimkou, Ïe jednu chatu „nav‰tíví“ i dvakrát. Proto policisté vysílají do kritické oblasti více hlídek a terén kontrolují i vrtulníkem.
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„POJëTE SI HRÁT NA NÁ· HRAD“
ANEB PROJEKT V¯STAVBY DùTSKÉHO H¤I·Tù NA AMALÍNù
VáÏení spoluobãané, v minulém
ãísle KN jsme Vás struãnû seznámili se zámûrem v˘stavby dûtského
hﬁi‰tû na Amalínû, kterou bude realizovat obãanské sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska, o.s. ve spolupráci s mûstysem Kﬁivoklát. V tomto ãísle jsme
dostali více prostoru, abychom Vás
mohli s projektem blíÏe seznámit.
PROâ V¯STAVBA
DùTSKÉHO H¤I·Tù
V mûstysu Kﬁivoklát není v souãasné dobû Ïádné veﬁejnû dostupné
dûtské hﬁi‰tû. Jeho v˘stavba je uÏ
mnoho let snem zdej‰ích rodiãÛ
a dûtí. V Kﬁivoklátu, kter˘ je hojnû
nav‰tûvován turisty, máme k dispozici 8 restauraãních zaﬁízení, volejbalové hﬁi‰tû, tenisové kurty a tûlocviãnu. Pro dûti do 10 let tady v‰ak
není vÛbec nic, dokonce ani pískovi‰tû. Vhodnou lokalitou pro umístûní hﬁi‰tû 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 a k setkání rodiãÛ.
Cílem projektu je realizace dûtského hﬁi‰tû, které bude 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 dûtské hﬁi‰tû inspirované hradem Kﬁivoklát, napodobující
jeho pÛdorys a obsahující herní prvky pﬁipomínající souãasn˘ hrad, jeho historii a legendy. V˘stavbou
hﬁi‰tû umoÏníme dûtem spoleãnou
hru, pobyt venku, pﬁimûﬁené sportovní vyÏití a kontakt s ostatními
dûtmi svého vûku. Pﬁedpokladem je,
Ïe takové hﬁi‰tû neujde pozornosti
náv‰tûvníkÛ mûstysu Kﬁivoklát,
zv˘‰í atraktivitu místa a podpoﬁí i turistick˘ ruch. VyuÏíváno mÛÏe b˘t
i M· a ‰kolními druÏinami z Kﬁivoklátu a okolí. SlouÏit mÛÏe k divadelním ãi hudebním vystoupením
místních dûtsk˘ch souborÛ.

PROJEKT A JEHO
P¤ÍPRAVA
Na poãátku byl jednoduch˘ nákres hﬁi‰tû ve tvaru hradi‰tû. Od nûho se odvíjelo jednání s nûkolika renomovan˘mi dodavateli herních
prvkÛ pro dûtská hﬁi‰tû a úvahy, zda
hradi‰tû sestavit z dodávan˘ch
vhodn˘ch prvkÛ, nebo vytvoﬁit hﬁi‰tû zcela originální bez kompromisÛ.
Absolvovali jsme náv‰tûvy obcí ve
Stﬁedoãeském kraji (Praha, Lány,
Úvaly nad âern˘mi lesy), abychom
si vytvoﬁili reálnou pﬁedstavu
o vhodnosti jednotliv˘ch prvkÛ
a vyslechli si zku‰enosti místních
obecních úﬁadÛ a obãansk˘ch sdruÏení s budováním i následn˘m provozem moderních dûtsk˘ch hﬁi‰È.
Mezi dodavateli herních prvkÛ jsme
vybrali jako nejvhodnûj‰í pro ná‰
zámûr herní prvky firmy Palis PlzeÀ

a firmy TR Anto‰ z Turnova. Studii
zcela originálního ﬁe‰ení jsme zadali firmû Enfant Terrible z Prahy.
Toto originální ﬁe‰ení nakonec oslovilo v‰echny zúãastnûné nejvíce,
a kdyÏ se ukázalo, Ïe je cenovû zcela srovnatelné s kompromisním ﬁe-

vytváﬁí hﬁi‰tû jiÏ od roku 1998. Od
roku 2005 právû pod znaãkou
Stra‰né dítû (Enfant Terrible). Jejich pﬁístup se znaãnû li‰í od pﬁístupu klasické stavební firmy. Vychází ze vzdûlání obou protagonistek,
ale pﬁedev‰ím z jejich praxe a Ïi-

zahájit v první polovinû roku 2008
a podle finanãních moÏností stavbu je‰tû v tomto roce dokonãit, pﬁípadnû v˘stavbu rozdûlit do dvou
etap, s tím, Ïe druhá by probûhla
v roce pﬁí‰tím. Rozpoãet stavby hﬁi‰tû, pokud by byla dodána tzv. na klíã,

sobem v˘stavbu hﬁi‰tû podpoﬁit, aÈ
uÏ se jedná o finanãní dar, dodávku
materiálu ãi prací, Ïádáme, aby kontaktoval nûkterého z ãlenÛ v˘boru
sdruÏení nebo starostu mûstysu.
Kontakty naleznete na uveden˘ch
internetov˘ch stránkách a informaãních panelech umístûn˘ch
u Jednoty a na úﬁadû mûstysu.
Pro finanãní dary uvádíme ná‰
bankovní úãet veden˘ u Po‰tovní
spoﬁitelny:
ã.ú. 215141599 / 0300, variabilní
symbol: 714.
âástku lze téÏ uhradit v hotovosti u paní Rajské, pﬁedsedkynû sdruÏení, nebo u paní BaÀasové na úﬁadû mûstysu.
Poskytnutí daru Vám samozﬁejmû
pro daÀové úãely rádi potvrdíme,
nebo pﬁipravíme darovací smlouvu.
Sponzoﬁi, pokud budou souhlasit,
budou uvedeni na informaãní tabuli umístûné u hﬁi‰tû. Je moÏné sponzorovat i jednotlivé herní prvky
s tím, Ïe sponzor bude uveden na tabulce u konkrétního herního prvku.
PODùKOVÁNÍ
Na závûr bychom chtûli podûkovat tûm, kteﬁí v˘stavbu hﬁi‰tû jiÏ finanãnû podpoﬁili – Penzion a restaurace U Jelena, Hotel S˘kora,
MUDr. Eva Kasalická, Procter &
Gamble – Rakona, s. r. o. a nûkter˘m dal‰ím, kteﬁí si nepﬁáli b˘t zveﬁejnûni. Také bychom chtûli podûkovat tûm, kteﬁí svou podporu jiÏ
pﬁislíbili, aÈ uÏ finanãní, ãi zapÛjãe-

‰ením sestaven˘m z typizovan˘ch
prvkÛ, bylo rozhodnuto.
Vznikl tak projekt hﬁi‰tû inspirovaného hradem Kﬁivoklát, a to ve
dvou rovinách. Ve vizuální podobû
je hﬁi‰tû inspirováno jednak urãit˘mi architektonick˘mi vztahy Hradu
– má podobn˘ pÛdorys (kopíruje
nejstar‰í gotickou zástavbu), i tvar
a pomûr dominující VûÏe – a jednak
pﬁevádí do „dûtské“ herní podoby

nûkteré architektonické prvky – napﬁ. kﬁíÏovou klenbu ve vstupu do
vlastního hradu nebo trojúhelníkov˘ balkónek s erby. Do herních prvkÛ a jednotliv˘ch staveb jsou pro dûti pﬁeneseny a ztûlesnûny nûkteré
kﬁivoklátské legendy a historické
pﬁíbûhy - vyﬁezávané erby – takové,
jaké si nechal na strop pﬁipevnit Pﬁemysl Otakar II., se zobrazí ve hﬁe
s erby v zábradlí Vyhlídky; Vûznice - prostor pod svahem, s lidsk˘mi
tûly zaklet˘mi do kmenÛ stromÛ,
prÛlezka Klece uprostﬁed volného
prostoru; Tajná chodba ãi Poklad
v archeologickém nalezi‰ti.
S projektem se mÛÏete blíÏe seznámit na internetov˘ch stránkách
sdruÏení www.krivoklat.net/detikrivoklatska.
O PROJEKTANTOVI
Umûlecká firma Enfant Terrible

votního názoru. Mgr. A. Lenka Klodová je Ïákyní prof. Kurta Gebauera, prÛkopníka pojetí dûtsk˘ch hﬁi‰È
jako v˘znamn˘ch umûleck˘ch a environmentálních poãinÛ. V prÛbûhu
studia ateliéru sochaﬁství na Vysoké ‰kole umûleckoprÛmyslové
v Praze se podílela na spoleãn˘ch
ateliérov˘ch projektech (hﬁi‰tû pro
dûtskou psychiatrii v Motole, lesopark Slaviãín). Mgr. Helena Poláková pﬁiná‰í mimo jiné ze sv˘ch pedagogicky zamûﬁen˘ch studií na
praÏské DAMU do projektÛ dramatizaãní prvky, které umoÏÀují ideální vyuÏití prostorÛ a prvkÛ pro danou skupinu uÏivatelÛ.
Jimi vybudovaná hﬁi‰tû, zahrady
a umûlecké prvky jsou zaloÏeny pﬁedev‰ím na pﬁesvûdãení, Ïe kaÏdé
místo, stejnû jako kaÏd˘ kolektiv lidí, má specifického ducha, specifické potﬁeby a zaslouÏí si také specifick˘ citliv˘ pﬁístup. Dûtská hﬁi‰tû, realizace v zahradû i volné krajinû povaÏují za v˘znamné poãiny,
jejichÏ podoba neformuje pouze v˘voj dûtí, které hﬁi‰tû uÏívají, ale zasahuje do estetického vnímání v‰ech
náv‰tûvníkÛ a ovlivÀuje kvalitu prostﬁedí,ve kterém Ïijeme. Chtûjí uÏivatelÛm a hlavnû dûtem ukázat, Ïe
hﬁi‰tû nemusí b˘t konzumní produkt, kter˘ lze zakoupit v obchodû,
ale Ïe mÛÏe pﬁi dodrÏení v‰ech bezpeãnostních a zákonn˘ch podmínek
v jejich prostﬁedí pﬁed jejich oãima
rÛst a vyvíjet se a ony mohou sledovat, Ïe je skuteãnû vyrobeno lidmi a rukama.
Mají za sebou realizaci hﬁi‰È v Praze, PrÛhonicích, Korycanech,
v praÏské ZOO a jinde.
FINANCOVÁNÍ
A V¯STAVBA H¤I·Tù
V souãasné dobû je zpracována
projektová dokumentace a jsou
v jednání vyjádﬁení dotãen˘ch orgánÛ státní správy k v˘stavbû hﬁi‰tû tak, aby mohla b˘t podána Ïádost
o územní rozhodnutí. Zastupitelstvo
mûstysu schválilo zámûr v˘stavby
hﬁi‰tû v lokalitû na Amalínû v parku pod Jednotou a zároveÀ mûstys
uzavﬁel s Dûtmi Kﬁivoklátska
smlouvu o partnerství ohlednû v˘stavby hﬁi‰tû.
V˘stavbu hﬁi‰tû pﬁedpokládáme

je pﬁibliÏnû 930
tis. Kã, vãetnû
pﬁíslu‰n˘ch certifikací, nezbytn˘ch pro uvedení
hﬁi‰tû do provozu.
Stavba bude financována
z vlastních prostﬁedkÛ sdruÏení,
z dotací a grantov˘ch programÛ,
z darÛ obãanÛ,
podnikatelÛ a firem v na‰em regionu. Nûkteré subdodávky pﬁislíbili místní ﬁemesl-

níci a podnikatelé buì zdarma nebo
za reÏijní náklady, jako svÛj pﬁíspûvek k realizaci tohoto projektu. Zastupitelstvo mûstysu rozhodlo o rezervování ãástky 200 tis. Kã v rozpoãtu pro rok 2008 pro krytí pﬁípadné spoluúãasti v grantov˘ch programech.
Rozpoãet
mûstysu
bychom ale chtûli zatûÏovat co nejménû, protoÏe jeho prioritou v pﬁí‰tích letech je pﬁedev‰ím v˘stavba
veﬁejné kanalizace a vodovodu.
MOÎNOSTI OBâANÒ
PODÍLET SE NA V¯STAVBù
Bez podpory místních obãanÛ,
bez pomoci firem z regionu a dotací není moÏné projekt rychle
a úspû‰nû zrealizovat. Podpora nemusí b˘t jen finanãní. Pokud by
kdokoliv z Vás chtûl jak˘mkoli zpÛ-

ní techniky, provedení prací, dodání materiálu ãi jeho dopravy.
Podûkovat bychom chtûli i tûm,
kteﬁí na pﬁípravû projektu dobrovolnû pracují. Pﬁedev‰ím ãlenÛm
v˘boru sdruÏení - Dá‰e Pavlíãkové,
Martinû Koudelkové, Janû Povolné
a Milu‰ce Svobodové, starostovi
mûstysu Milanovi Naìovi. Dále pak
za pomoc s pﬁípravou projektu a propagace Libu‰i Vokounové, Gudrun
Humlové, Pavle Vlãkové a Ivanû
Varju. Dûkujeme za podporu Správû státního hradu Kﬁivoklátu a také
panu Pavlu Friebertovi, kter˘ nám
pomohl opatﬁit nûkteré podklady
k projektu. Nesmíme zapomenout
ani na Toniãku a Mariku Varju, které jsou autorkami loga a názvu projektu.
Jana a Jan Rajsk˘ch
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NOVINKY Z OBECNÍ KNIHOVNY

V záplavû nadprodukce nov˘ch
knih není jednoduché vybírat, ale
snaÏím se. Pﬁiznávám, Ïe nûkteré
Ïánry opojímím, tﬁeba sci-fi. Ale je
to tím, Ïe uÏ znám své ãtenáﬁe, a tak
se jim ãetbu snaÏím vybírat na tûlo.
A taky stále doufám, Ïe i od nich vyjdou nûjaké podnûty, a kromû toho
zas dostanu novou sadu knih z v˘mûnného fondu. Na v˘bûr toho máme dost, i kdyÏ jsme jen malá (pokud jde o prostory, tak doslova) knihovna. O klasiky na‰e i svûtové snad
není nouze, i díky spoluobãanÛm,
kteﬁí obãas jsou nuceni se zbavit nûãeho ze sv˘ch knihoven. TakÏe tu
mám novû Petrolejové lampy od Jaroslava Havlíãka, Na západní frontû klid od E. M. Remarqua a novû
zakoupenou Ditu Saxovou od Arno‰ta Lustiga. Milovnice Simony
Monyové si mohou pﬁeãíst Kudlanku bezboÏnou. Deníkov˘ záznam
Ïeny kolem ãtyﬁicítky, která má dojem, Ïe se jí hroutí svût a psychiatr
jí doporuãil psát si deník. Najít na
kaÏdém dnu nejen to hor‰í, ale i to
lep‰í, coÏ se jí ale zoufale nedaﬁí.
Asi není sama, mnohá z nás prochází
tím obdobím, kdy se jí zdá, Ïe
o v‰echny peãuje, o manÏela, o dûti, nûkdy uÏ i o rodiãe, ãi o vnuky,
ale není tu nikdo, kdo by na oplátku opeãovával nás. No a pak se hlavní hrdinka doopravdy na‰tve, sebere se a odejde a poraìte si tu beze
mne, jak umíte. A mnohé z nás ta-

K ¤ I V O K L ÁT · T Í K L U C I T ¤ E T Í N A O K R E S E
Stále populárnûj‰í se v âechách
stává atraktivní sport podobn˘ hokeji – florbal. I na Kﬁivoklátû byste
na‰li spoustu lidí, kteﬁí na vlastní kÛÏi okusili krásnou hru s plastovou
hokejkou a dûrovan˘m míãkem.
Kluci od ‰esté tﬁídy, a dokonce i pár
dûvãat, pravidelnû nav‰tûvují krouÏek florbalu na kﬁivoklátské ‰kole,
kde se uãí pravidlÛm, taktice a praktick˘m dovednostem. Nejvût‰í nad‰enci pak trénují s dospûl˘mi v oddílu florbalu v rámci TJ Roztoky.
Hlavní motivací pro na‰e star‰í Ïáky je úãast v okresním kole florbalu základních ‰kol, kterého se zúãastÀujeme jiÏ tﬁi roky. První dva
roãníky se nám nepodaﬁilo postoupit ze skupiny a bojovat tak o celkové vítûzství a úãast v krajském kole. Ostatní na nás vÏdy hledûli jako
na outsidery z venkova. Na turnaji
28. listopadu 2007 jsme ale v‰em
ukázali, Ïe i na mal˘ch ‰kolách je
moÏné hrát na vysoké úrovni. Za
tﬁeskutého mrazu se tucet hráãÛ
s trenérem vydal vlakem vstﬁíc velkému florbalovému dobrodruÏství.
Jen co kluci trochu rozmrzli, uÏ pokukovali po okolních t˘mech a snaÏili se odhadnout sílu soupeﬁÛ. Pravdou je, Ïe pohled na pﬁepychovou
v˘bavu nûkter˘ch ‰kol jim moc sebevûdomí nedovolil. Pﬁístup organizátorÛ byl z poãátku také velmi
vlaÏn˘ aÏ lehce v˘smû‰n˘. To v‰e
na‰im klukÛm ponûkud svazovalo
ruce a nohy v prvním utkání ve skupinû, které po matném v˘konu pouze zremizovali 1:1. Do druhého zápasu nastoupili o hodinu pozdûji
proti favoritu skupiny Rakovnickému gymnáziu. NeÏ jsme se rozkoukali, prohrávali jsme 2:0 a zdálo se,
Ïe je opût v‰e ztraceno. V polovinû
utkání v‰ak nastal náhl˘ zlom. Po
nûkolika velmi poveden˘ch akcích
kluci otoãili v˘voj utkání v ná‰ prospûch a hlavnû zaãali hrát parádní
florbal. Soupeﬁ najednou nevûdûl
kam dﬁív skoãit a podlehl na‰im klukÛm 3:4. Se ziskem tﬁí bodÛ jsme
vyhráli skupinu a tû‰ili se na finále.
Pﬁedveden˘ v˘kon náhle zmûnil pﬁístup organizátorÛ i soupeﬁÛ a kluci
mohli poprvé pocítit, jaké je to b˘t
favoritem. Ve finále se nám postavil jako první do cesty soupeﬁ z nejtûÏ‰ích, vítûz posledních dvou roãníkÛ, t˘m sportovní tﬁídy 3.Z· Rakovník. Zaãátek utkání tomu také
napovídal. První buly, první nahrávka, první stﬁela a první gól, to

ky touÏí po úniku z toho ubíjejícího
v‰ednodenního stereotypu. Tak si
knihu pﬁeãtûte, tﬁeba tam najdete ten
správn˘ návod. A proã kudlanka
bezboÏná? „ProtoÏe ta je mnohem
hor‰í, neÏ ta náboÏná“, ﬁíká hrdinka
pﬁíbûhu svému manÏelovi. „NeboÈ
je‰tû hor‰í, neÏ se nechat samiãkou
seÏrat, je se s ní oÏenit.“ O emigraci toho bylo taky uÏ napsáno hodnû,
právû tak i o normalizaci. Nejprve
k té emigraci. Zaujalo mne Ukradené dûtství Kateﬁiny Janouchové. Je
to psáno z pohledu dítûte, které náhle pﬁichází o v‰echny své Ïivotní
jistoty, koãuje s rodiãi ze zemû do
zemû, aÏ se s nimi usadí ve ·védsku. Dûti ji ‰ikanují, neuznávají ji,
pﬁestoÏe je inteligentní a velmi rychle se nauãí jazyk. Ale stále nûãím
vyãnívá. Je nemoÏnû obleãená,, má
jiné stravovací návyky, poslouchá
jinou hudbu. A nejhor‰í je, Ïe se stydí za své je‰tû nemoÏnûj‰í rodiãe –
a to jsou oba vûdeãtí pracovníci.
Aby lépe poznala kulturu a zvyky
své nové zemû zblízka, tráví léto
u neznámé ‰védské rodiny. Se svou
novou zemí se nakonec sÏila, ale jak
sama pí‰e v úvodu: „Sv˘m zpÛsobem budu navÏdycky doma v jabloÀovém sadu svojí babiãky, v ‰umûjících lesích severních âech
a v pra‰n˘ch ulicích praÏského pﬁedmûstí.“ Srpnová okupace a následná normalizace jsou hlavním tématem knihy Václava Matûjky Jak miluje Anna Marie aneb jak se v âechách vaﬁí pivo. Anna Marie je uãitelka, která nesmí uãit, její otec je
ﬁeditel gymnázia, kter˘ nesmí ﬁeditelovat a dûda Ámos je po pﬁedcích
pekaﬁ, kter˘ nesmí péct, ale stále peãe – tajnû. A pﬁestoÏe jsou v pﬁíbûhu zastoupeni i estébáci, udavaãi,
proradn˘ okresní tajemník KSâ,

kteﬁí v‰ichni sv˘m zpÛsobem celé
rodinû znepﬁíjemÀují Ïivot, není to
ãtení drastické, ale nesmírnû optimistické. Anna Marie má deprese,
neboÈ zaãala pracovat v propagaci
a musí psát budovatelská hesla ke
v‰em moÏn˘m v˘roãím, která se jí
samozﬁejmû bytostnû pﬁíãí. Léãí je
tak, Ïe nasedne na kolo, jede do nedalekého pivovaru a tam se na voÀavém jeãmenu a v oblacích kvasnicového piva pomiluje se sv˘m
OÈáskem, synem posrpnov˘ch emigrantÛ. Je to pﬁíbûh ko‰at˘, pln˘ bizarních lidiãek, nechybí tam ani pﬁíslu‰ník starého ‰lechtického rodu,
kter˘ bydlí v b˘valé obecní pastou‰ce. Velmi mi pﬁipomíná Hrabalovy zfilmované PostﬁiÏiny. V knize jsou pouÏity ilustraãní fotografie
Sáry Saudkové, a já jako bych v nich
vidûla pÛvabnou Magdu Va‰áryovou jako Annu Marii…
Hezké ãtenáﬁské záÏitky v tomto
roce pﬁeje
Gudrun Humlová

JE·Tù JEDNOU OBECNÍ KNIHOVNA

v‰e bûhem sedmi vteﬁin. Tento famózní vstup byl ale posledním úspûchem na‰eho soupeﬁe. Kluci pak rozehráli nádhernou partii plnou technick˘ch fines, krásn˘ch nahrávek
a tvrd˘ch stﬁel. Tato florbalová paráda byla jistû ozdobou celého turnaje. Kluci zasypali branku soupeﬁe stﬁelami z dálky i z blízka, nastﬁelili tyãku a dvakrát bﬁevno, ale
do sítû se míãek dostal bohuÏel jen
jednou a utkání skonãilo 1:1. Vzhledem k ãasovému presu a losu
soutûÏe jsme byli nuceni bûhem velmi krátké doby nastoupit k dal‰ímu
finálovému zápasu. AÏ do poloviny
utkání se nám daﬁilo drÏet s odpoãat˘m soupeﬁem krok, pak jsme si
ale smolnû dali vlastní gól a to nás
definitivnû zlomilo. Bûhem posledních tﬁí minut nám soupeﬁ nasypal
je‰tû 4 góly a zaslouÏenû vyhrál 6:1.
Kole‰ovické kluky v‰ak potkal ve
finále stejn˘ osud jako nás, museli
totiÏ bezprostﬁednû po utkání s námi sehrát poslední zápas dne, kter˘
nezvládli, prohráli 4:5 a vítûzem se
znovu stal t˘m 3.Z· Rakovník. Druhé místo obsadila Z· Kole‰ovice
a na Z· Kﬁivoklát zbylo i tak velmi
pûkné tﬁetí místo. Nechybûlo mnoho a mohli jsme turnaj vyhrát, ale
takov˘ je Ïivot. Jak kdysi ﬁekl Pierre de Coubertin – „Základem není
vítûzit, ale bojovat ãestnû!“ a toho
se také v‰ichni kluci drÏeli a my na
nû mÛÏeme b˘t po právu hrdí. Pro
mû, jako pro trenéra, byla radost s takov˘m t˘mem pracovat. Kluci, je‰tû jednou v‰em velk˘ dík a jen tak
dál ve sportu i v Ïivotû.
Petr Tﬁíska

Na snímku v popﬁedí brankáﬁ Petr HÛla, 1.ﬁada zleva Tomá‰ Svoboda, Roman Zelenka,
Václav Svat˘, Ondﬁej âumpelík, 2. ﬁada zleva Jan Krame‰, Jaroslav Kaftan, Stanislav
Rous, Luká‰ Procházka, Michal Farkas, ·tefan Masaroviã, Zdenûk Vydra.
Foto Petr Tﬁíska

Obãas dávám pod podloubí mateﬁské ‰koly, kde téÏ sídlí knihovna, krabice s knihami, které mi po domluvû se mnou sem tam nûkdo donese. Nûkteré si vyberu pro knihovnu, ale bohuÏel takov˘ch moc není a vût‰inou jsou
to knihy, které jen vymûním za uÏ opotﬁebované. Minul˘ t˘den se tam objevila krabice, dárce neznám˘. Tak jsem ji prohrabala, a ejhle, ona tam byla jedna kniha z knihovny. Hﬁí‰níka neznám, neboÈ byla vypÛjãena v dobách minul˘ch. I mnû se stává, Ïe z nûkter˘ch ãtenáﬁÛ vypÛjãené knihy ne
a ne dostat, natoÏpak ztracené zaplatit. Pokud se zas nûkdo bude chtít ilegálnû zbavit své uÏ nepotﬁebné literatury, nechÈ svou krabici dá tﬁeba k samoobsluze, tam pﬁijde je‰tû víc lidí. No a pak si zbytek nerozebran˘ musí
ohlídat a pﬁípadnû dát do kontejneru s papírem. Zkou‰ela jsem to i s antikvariátem, ale není zájem. Za minul˘ rok jsem za peníze z rozpoãtu koupila 77 nov˘ch knih, darovan˘ch bylo 67. A to nepoãítám ty, které jsem jen
vymûnila za opotﬁebované a spoustu „harlek˘nek“ a broÏovan˘ch detektivek, které nezapisuji. A nesmím zapomenout na 130 knih, které jsme mûli
–gh–
k dispozici z v˘mûnného fondu. TakÏe ãíst je opravdu co.
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ZAÎILI JSME V LO≈SKÉM ROCE
Leden:
Po jednání 15. ledna bylo jisté, Ïe
doktor bude. Místo MUDr. Lenky
Charvátové by mûl zaãít ordinovat
MUDr. Franti‰ek ·imek. * Na MûÚ
Rakovník, odbor v˘stavby a investic, byl pﬁedán k projednání koncept
územního plánu mûstysu. * Zastupitelstvo se zaãalo zab˘vat prodejem obecního domu ã.p. 92 v Budech. * Na 25 Kã za m3 byla zv˘‰ena cena vodného pro podnikatele.
* Za spolupráce s ãleny SDH Kﬁivoklát byl na Pískách proãi‰tûn vodovod. * Pokraãovala v˘stavba nového prodejního stánku s WC na
parkovi‰ti nad hradem. Pﬁed dokonãením bylo zdivo pﬁízemí.
* Hrad Kﬁivoklát se prezentoval na
Mezinárodním veletrhu turistick˘ch
moÏností v regionech – Regiontour
2007 v Brnû. * V pátek 19. ledna
probûhl zápis do první tﬁídy Z· Kﬁivoklát. K zápisu pﬁi‰lo 15 dûtí.
* V noci z 18. na 19. ledna se Kﬁi-

voklátem pﬁehnala vichﬁice Kiril.
Odneslo to pár stﬁech, tﬁeba na hradní kapli, amalínské samoobsluze, ãi
ubytovnû u Koleãka. U Kasalick˘ch
padl osmdesátilet˘ smrk. Borovice
se rozlomila a spadla i na zahradû
manÏelÛ Pochov˘ch. * V sobotu 20
.ledna se konal v Sokolovnû Kﬁivoklát devát˘ ples âeské lesnické spoleãnosti.
Únor:
Masopust na
Velké Bukové
se i pﬁes chladné poãasí abnormálnû vydaﬁil.
Pﬁi‰li
i Lidojedi. *
V podveãer 1.
února se konala v IS LâR
poutavá beseda
s MUDr. Jiﬁím
Pertlem o jeho
cestû po Austrálii. * Od 5.
února zaãal ordinovat
na
Amalínû
MUDr. Franti‰ek ·imek. * Ve stﬁedu 7. února probûhlo v IS LâR setkání zástupcÛ
úﬁadu mûstysu s podnikateli, zástupci neziskov˘ch organizací a zájmov˘ch sdruÏení a spolkÛ. * Nov˘
prodejní stánek s veﬁejn˘mi WC na
parkovi‰ti nad hradem dostal stﬁechu. Cena stavby se díky vícepracím nav˘‰ila na 4,2 mil. Kã. * Zastupitelstvo schválilo pﬁíspûvek
10.000 Kã na zakoupení osobního
automobilu pro MUDr. Franti‰ka
·imka. * Na post tajemníka kﬁivoklátského úﬁadu byla ve v˘bûrovém
ﬁízení vybrána Eli‰ka Tﬁísková. *
Dûti z Mateﬁské ‰koly za‰ly za zvíﬁátky do lesa, aby jim pﬁinesly nûco
k snûdku a pomohly jim tak pﬁeãkat
ve zdraví zimu. * K závûru se blíÏila rekonstrukce obﬁadní sínû na
hradû Kﬁivoklátû. * Na zaãátku února se doãkali milovníci zimních radovánek – koneãnû napadl sníh.
Bﬁezen:
V sobotu 17. bﬁezna pﬁivítala první novomanÏele zrekonstruovaná
obﬁadní síÀ na hradû Kﬁivoklátû. Do
konce roku 2006 bylo na hradû oddáno 8483 párÛ. * V IS LâR pro-

bûhla 1. bﬁezna beseda pod názvem
„Myslivost na Kﬁivoklátsku v historii a souãasnosti“. * V sobotu 11.
bﬁezna byl v Sokolovnû Dûtsk˘ karneval. Ve velkém poãtu se dostavily zvíﬁátka, ãarodûjnice, víly, princezny, kovbojové, ‰a‰ci, brouãci
a jiná havûÈ. * Velitelé a strojníci
SDH Kﬁivoklát se úãastnili tradiãního ‰kolení, poﬁádaného HZS
v Ludmile. * V sobotu 17. bﬁezna
záchranáﬁi z HZS Stﬁedoãeského
kraje, stanice Rakovník, provedli
prÛzkum hradní studny. Pomáhala
jim jednotka SDH Roztoky a v‰ichni táhli za jeden provaz. * V nedûli
25. bﬁezna vynesli kﬁivoklát‰tí z obce Smrtku. Skonãila v potoce, dobﬁe jí tak! * V sobotu 10. bﬁezna probûhla velká brigáda v parku kolem
kostela na Amálinû. Uklízelo se
a zvelebovalo za poãetné úãasti velk˘ch i mal˘ch. Starosta byl velmi
spokojen. * Ve stejn˘ den se konala v hotelu S˘kora i v˘roãní schÛze
obãanského
sdruÏení Dûti
Kﬁivoklátska.
* Do konce
bﬁezna probíhala v IS Kﬁivoklátsko o. p.
s. prodejní v˘stava obrazÛ
a
keramiky
Franti‰ka Sury
a Renaty Konupkové. * TáÀa Friebertová
si v bﬁeznu povídala s MUDr.
Jiﬁím Pertlem.
Z
povídání
vznikl velmi zajímav˘ rozhovor pln˘ cestovatelsk˘ch záÏitkÛ pana
doktora. * Poslední bﬁeznov˘ den
byla slavnostnû zahájena nová sezóna na hradû Kﬁivoklátû. Pﬁi té pﬁíleÏitosti byly vikáﬁem Jánem Petroviãem vysvûceny dvû nové vitráÏe
v oknech hradní kaple, vysvûcena
kapliãka sv. Trojice nedaleko hradu. * V Mateﬁské ‰kolce se bojovalo o Zlatého slavíka. * ·kolní cenu
Fair play âeského olympijského v˘-

boru obdrÏeli za záchranu Ïivota kamaráda Martin Libovick˘ a Jiﬁí Nidrle. Blahopﬁejn˘ dopis jim zaslala
i tehdej‰í ministrynû ‰kolství Dana
Kuchtová.
Duben:
Kﬁivoklátem po roce svi‰tûly pomlázky. Nûkdy je lep‰í b˘ti chlapcem ãi muÏem. Také na hradû probûhly tradiãní a úspû‰né velikonoce. * V sobotu 15. dubna byla v IS
Lesy âR otevﬁena v˘stava „VÛnû
d˘mu a jehliãí“ Jiﬁího Junka, ‰éfredaktora ãasopisu Silva Bohemica.
* Pﬁed dokonãením byl nov˘ prodejní stánek s veﬁejn˘mi WC na parkovi‰ti nad hradem. * V pátek 27.
dubna se konala v IS Kﬁivoklátsko
o. p. s. pﬁedná‰ka Ing. Petra Mouchy, CSc., pod názvem „Vzpomínky na JiÏní Afriku. * Pavla HÛlová
se s kﬁivoklátsk˘mi novinami podûlila o své záÏitky s fungováním mateﬁsk˘ch ‰kol USA. * KN otiskly
pravdûpodobnû nejslavnûj‰í ãlánek
loÀského roku „TûÏk˘ Ïivot motorkáﬁe aneb nebezpeãí ãíhá nejen na
silnici“ od Milana Bednaﬁíka.
* V Z· Kﬁivoklát probûhl dne 25.

dubna koncert ÏákÛ hudební ‰koly
Dagmar Pavlíãkové. * Cimbálová
muzika novostra‰eckého souboru
âtyﬁlístek zahrála v Restauraci nad
hradem. * Za pomoci hasiãÛ byla

opût v Kﬁivoklátû upálena âarodûjnice. Hasiãi to stihli jen tak tak 30.
dubna.
Kvûten:
Ve ãtvrtek 3. kvûtna probûhla na
Emilovnû jiÏ potﬁetí pﬁírodovûdnûekologická soutûÏ Zelená stezka –
Zlat˘ list. Akreditaci k poﬁádání získalo IS LâR. * V odpoledních hodinách 4. kvûtna byli kﬁivoklát‰tí hasiãi povoláni k vût‰ímu poÏáru lesa
u Pavlíkova. Zasahovalo celkem 14
hasiãsk˘ch jednotek * V sobotu 5.
kvûtna cviãili hasiãi celého okrsku
Kﬁivoklát na Velké Bukové. Velel
okrskov˘ velitel Franti‰ek Povoln˘
(a velel dobﬁe). * Spanilou jízdu
podnikli pﬁes Kﬁivoklát 8. kvûtna
ãlenové Military car clubu PlzeÀ se
sv˘mi vojensk˘mi veterány. * Zastupitelstvo na svém zasedání 10.
kvûtna schválilo novou organizaãní
strukturu úﬁadu. * 12. kvûtna probûhla na Kﬁivoklátsku akce „âistá
Berounka“. Na lodi do Vi‰Àové dorazil i hejtman Petr Bendl. * Dokonãovala se projektová dokumentace pro územní ﬁízení na stavbu vodovodu a kanalizace v obci. * 19.
kvûtna se konal i na Kﬁivoklátû tradiãní Evropsk˘ den parkÛ. * Firma
ISP s. r. o. pﬁedala zástupcÛm mûstysu dokonãenou stavbu prodejního
stánku a veﬁejn˘ch WC na parkovi‰ti nad hradem. * V sobotu 26. 5.
probûhl na Emilovnû jiÏ tradiãní
„Den s Lesy âR“. * V IS Kﬁivoklátsko o. p. s. byla otevﬁena v˘stava barevn˘ch fotografií Luìka
·vorce „Kﬁivoklátsko – zaãarované
sny“. * V kvûtnu byla zahájena nová sezóna ve sportovním areálu
u Koleãka, jak jinak neÏ Kﬁivoklátskou volejbalovou ligou 12. a 13.
kvûtna. * V sobotu 26. kvûtna probûhlo po mnoha letech v obﬁadní síni opût „Vítání obãánkÛ“.
âerven
Hned první ãervnové dny se zástupci hradu a regionu zúãastnili
Královského prÛvodu Karla IV.
z Prahy na Karl‰tejn. * Sportovnû
dûtsk˘ den se konal u Koleãka
2. ãervna, trochu pr‰elo, ale vÛbec
to nevadilo. Sportovní odpoledne
probûhlo také na hﬁi‰ti Z· Kﬁivoklát,
a to 5. ãervna. * Ve stﬁedu 13. ãervna probûhl v kﬁivoklátské ‰kole koncert dûtsk˘ch pûveck˘ch sborÛ.
* O víkendu 9. a 10. ãervna ovládli hrad i sportovi‰tû u Koleãka lukostﬁelci. 108 luãi‰tníkÛ soupeﬁilo
pﬁi 4. otevﬁeném mistrovství âR
v bojové a lovecké lukostﬁelbû. *
V nedûli 9. ãervna se konala na
Amalínû kolem kostela slavnost
Tûla a Krve Pánû. * V sobotu 16.
ãervna byla zpﬁístupnûna ve vûÏi
Huderce na hradû expozice osmnácti návrhÛ soch, které by mûly
ozdobit pﬁístupovou cestu k hradní
bránû. * Poãátkem ãervna otevﬁel
nájemce pan Vokurka nov˘ prodejní stánek na parkovi‰ti nad hradem.
* Petr Mare‰ poslal prostﬁednictvím
KN pozdrav z Matterhornu (i s ortézou na noze). * Dûti z M· se vydaly v ãervnu na v˘let do Zbeãna,
kde nav‰tívily kamarády ze Z·

Zbeãno, a také HamousÛv statek.
Zpátky jely „babosedem“.
âervenec – srpen:
Od 1. ãervna se cel˘ areál hradu
stal nekuﬁáck˘. * Datum
se tﬁemi sedmiãkami zlákalo ke svatbû
11 párÛ novomanÏelÛ.
* Sedm dûtí se
v obﬁadní síni
na hradû Kﬁivoklátû slavnostnû rozlouãilo s M· Kﬁivoklát a vydalo se za dal‰ím
vzdûláváním
do základní
‰koly. * ManÏelé Slavíkovi si pﬁipomnûli ãtyﬁicáté v˘roãí manÏelského slibu
a oslavili Rubínovou svatbu. * Zastupitelstvo vybralo stavební firmu
ISP s. r. o. Rakovník jako dodavatele stavby vsypové louãky na hﬁbitovû. * Klub maminek Îelviãka si
pﬁipomnûl tﬁetí rok své existence.
* Redakãní rada vyrazila na expedici „Hospoda“, pozdûji s dovûtkem „nejste vy náhodou ãoika“? *
Ve ãtvrtek 26. ãervence na hradû
koncertoval âechomor, bylo plné
nádvoﬁí. * Filmaﬁi natáãeli na hradû, pﬁijela i slavná Angelina Jolie.
* V podveãer
19. ãervence se
u nového prodejního stánku
na parkovi‰ti
nad hradem se‰li
zástupci
projektantÛ,
dodavatele,
LesÛ âR a minulého vedení
obce, aby za
stavbou prodejního stánku
udûlali slavnostní teãku. *
Hasiãská
zbrojnice dostala nová okna. Bûhem srpna vyjeli hasiãi ke
dvûma poÏárÛm, na poÏár lesa u silnice z Roztok na Velkou Bukovou,
a do Pavlíkova na hoﬁící siláÏní vûÏe. * Na konci srpna firma Franûk
poloÏila nov˘ asfaltov˘ koberec na
autobusové zastávce u ‰koly.

v kostele sv. Petra. * Bonaventura
oslavila „tﬁicátiny“. V sobotu 29. záﬁí díky nápadu Václava Frieberta po
mnoha letech opût zahrála v rakovnickém KC. * Karel Breník uspoﬁádal poslední záﬁijov˘ den povedenou oslavu 360 let vzniku kapliãky
sv. Eustacha.
¤íjen
V sobotu 13. ﬁíjna si Sokol Kﬁivoklát pﬁipomnûl v˘roãí 100 let od
svého vzniku. * Ve stejn˘ den probûhla v IS LâR vernisáÏ fotosoutûÏe KN „Kﬁivoklátsko hledáãkem fotoaparátu“. * Víkend 13. a 14. ﬁíjna
patﬁil Kﬁivoklání. Obec úpûla pod
náporem spokojen˘ch náv‰tûvníkÛ.
* V ﬁíjnu pokraãovala rychl˘m tempem v˘stavba vsypové louãky na
kﬁivoklátském hﬁbitovû. * Na jednání zastupitelstva navrhl Petr Tﬁíska zab˘vat se návratem sochy Ferdinanda Lauba do Kﬁivoklátu. Nyní stojí v nedÛstojném prostﬁedí
v Petﬁínském parku. Zastupitelstvo
návrh schválilo. * Kﬁivoklát‰tí hasiãi zedniãili ve zbrojnici. * V rámci rekonstrukce jiÏního plá‰tû Hejtmanského domu byl v prostoru jiÏního parkánu uãinûn unikátní objev
pÛvodní gotické omítky a mnoha
pÛvodních otvorÛ (oken a stﬁílen).
Listopad – prosinec
Malá Kﬁivoklátská s poﬁadov˘m
ãíslem 35 v sobotu 3. listopadu pﬁinesla hodnotn˘ sportovní záÏitek

Záﬁí
Skonãily prázdniny a úspû‰n˘
vstup do nového ‰kolního roku pﬁi‰el popﬁát dûtem i starosta mûstysu
Milan Naì. * Sobota 15. záﬁí patﬁila Kﬁivoklátskému panování. Do
Kﬁivoklátu se sjela poãetná skupina
rychtáﬁÛ se sv˘mi poddan˘mi, aby

v‰em milovníkÛm atletiky. V hlavní
kategorii zvítûzil poãtvrté za sebou
v ãase 20:53 Franti‰ek Zouhar z AC
1890 Praha. Na startu nemohl chybût ani Alan Breník. * V sobotu 17.
listopadu zavítal na hrad se svou druÏinou herec Václav Vydra pﬁi
Honu na kﬁivoklátského hada.
* V podveãer 27. listopadu v IS LâR
mûl kﬁivoklátskou premiéru film
„Balada o moﬁském vlkovi“ bratrÛ
BednaﬁíkÛ, * Na prosincovém zasedání zastupitelé schválili uvolnûní finanãních prostﬁedkÛ mûstysu ve v˘‰i 200.000 Kã jako spoluúãast
k dotaãnímu titulu na v˘stavbu

poctila ãeského krále a ﬁímského císaﬁe Karla IV. * Na záﬁijovém zasedání zastupitelstva poÏádalo obãanské sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska
o podporu svého zámûru v˘stavby
dûtského hﬁi‰tû v parku pod samoobsluhou na Amalínû. * V pátek 28.
9. se konal Svatováclavsk˘ koncert

dûtského hﬁi‰tû pod samoobsluhou.
* Byla dokonãena stavba vsypové
louãky na hﬁbitovû. * Dûti z Mateﬁské ‰koly opût „zamkly“ les. * Dva
prosincové víkendy patﬁily adventu
na hradû. Opût pﬁijela i pára. * Zastupitelé spoleãnû v krátké anketû
zhodnotili konãící rok.
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (XXIV)
V·ETATSK¯ ZÁMEâEK
V‰etaty b˘valy manskou vsí patﬁící ke hradu Kﬁivoklátu. Povinností v‰etatského mana bylo pﬁijet na
hrad na koni vÏdy, kdyÏ to kﬁivoklátsk˘ purkrabí pﬁikázal. Za to byl
man opatﬁen jídlem a nápoji.
První písemná zmínka o V‰etatech je z roku 1337, kdy král Jan Lucembursk˘ zapsal pût zdej‰ích dvorÛ Je‰kovi Lintwurmovi. O nûkolik
let pozdûji byla ves rozdûlena na dvû
ãásti. Jednu drÏel od roku 1398 Jan
Hnûvek z Chlumu, kter˘ si zde postavil tvrz. Druhou ãást vlastnil kolem roku 1385 Bene‰ ze V‰etat. Roku 1420 spojil V‰etaty v jeden celek Petr Vr‰. V letech 1450 aÏ 1452
prodali jeho synové ves, tvrz a dvory Janovi z Doupova a V˘rova. Po
nûm se majitelé V‰etat rychle stﬁídali. AÏ v roce 1607 koupil ves
i s tvrzí, popluÏním dvorem, pivovarem, dvûma ml˘ny a nûkter˘mi
dal‰ími okolními majetky Jaroslav
Bohuslav Újezdeck˘ z âerveného
Újezda za 9 500 kop gro‰Û. ProtoÏe
se v‰ak v letech 1618 aÏ 1620 zúãastnil stavovského odboje proti císaﬁi
Ferdinandovi II., byl odsouzen ke
ztrátû v‰ech statkÛ - tedy i V‰etat.
Tuto pohromu pﬁeÏil o pouh˘ rok
a roku 1621 zemﬁel.
Za tﬁicetileté války byly V‰etaty

i s tvrzí vypáleny. Teprve
roku 1652 je koupila Alena Lidmila Ren‰perková
z Bubna s manÏelem Janem Ferdinandem Ren‰perkem a pﬁipojila je ke
Skﬁivani. V rodû Ren‰perkÛ zÛstaly V‰etaty aÏ
do roku 1722, kdy byly
pro dluhy soudnû prodány. Opût do‰lo k ãastému
stﬁídání majitelÛ. V roce
1755 koupila ves Marie
Anna z Fürstenberka.
A právû za FürstenberkÛ,
nûkdy v druhé polovinû

V‰etatsk˘ zámeãek dnes.
Foto Lenka Pelcová

V‰etatsk˘ zámeãek v roce 1804. Kresba F. K. Wolfa.

Reprofoto Tomá‰ Bednaﬁík

Tak, a jsme zase o rok star‰í. Je to
fakt, kter˘ si musíme pﬁiznat, a já dodávám, Ïe je to jediná spravedlnost,
která na svûtû je, Ïe ãas, kter˘ nám
byl vymûﬁen, utíká v‰em stejnû. Dovolte mi, abych vám za svoji osobu
popﬁál v novém roce pevné zdraví
a veselou mysl, protoÏe pﬁi tom
v‰em, co se na nás valí, ji budeme
potﬁebovat. Aby byl ãlovûk spokojen˘, nesmí b˘t hladov˘ a od toho
jsem tady já a moje rubrika. Myslel

ku pozdrÏet a jako náhradu vás dnes
pozvu na jednu laskominu, kterou
mám od svého kamaráda a amatérského kuchaﬁe Miroslava Dvoﬁáka
z Roztok. Jen s málok˘m se naladím
na spoleãnou notu tak jako s Mírou,
proto je ná‰ spoleãn˘ koníãek na
obou vidût uÏ na první pohled. Mírova filosofie, Ïe základní lidské potﬁeby jsou jíst, pít a spát mi je hodnû
blízká, a navíc, kdyÏ si to ãlovûk dokáÏe splnit bez závislosti na dal‰ích

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
ROK PÁNA
„ANNO DOMINI“ – v roce Pána. Toto oznaãení na‰i pﬁedkové ãasto a rádi pﬁipojovali k letopoãtu. Co vlastnû chtûli tímto gestem ﬁíct? Co
z roku udûlá toto tajemné oznaãení, se kter˘m
se mÛÏete setkat na historick˘ch stavbách stﬁedovûku nebo v dﬁevûnicích dûdÛ?
Pﬁedev‰ím je potﬁeba si uvûdomit, Ïe kaÏd˘
rok je apriori rokem Pána. Nikdo si totiÏ nemÛÏe udûlat „svÛj“ ãas, vybrat si „svÛj“ Ïivot znova, z bodu nula. Rozsah je kaÏdému pﬁidûlen.
V nûm a s ním je zapotﬁebí naplno Ïít. âas je jako pole, na kterém je tﬁeba usilovnû pracovat a
kultivovat ho. Jeden rok Pána: ãas, kter˘ je nám
Pánem dán, abychom dozrávali a rostli, Bohem
daná ‰ance.
Dnes témûﬁ cel˘ svût poãítá letopoãet podle
gregoriánského kalendáﬁe, léta „po narození Krista“, a akceptuje – aÈ uÏ
vûdomû nebo nevûdomû –, Ïe jeho narození oznaãuje obrat v dûjinách. Îe
je to pravda, mÛÏe svût uvûﬁit jen tehdy, kdyÏ ná‰ kaÏdodenní Ïivot dokazuje: V JeÏí‰i skuteãnû zaãalo nové období a projevuje se v na‰em Ïivotû.

18. století, byl na místû b˘valé tvrze postaven jednopatrov˘ barokní
zámek. Poprvé se o nûm dovídáme
z popisu statku z roku 1804. Zámeãek byl kamenn˘, kryt˘ ‰indelem.
V pﬁízemí byly byty pro úﬁedníky,
v prvním patﬁe domácí kaple, sál
a ãtyﬁi svûtnice. V nûkdej‰í kapli b˘vala je‰tû nedávno znatelná freska
na klenbû. Fürstenberkové drÏeli
ves se zámkem aÏ do roku 1929, kdy
ji prodali jako souãást kﬁivoklátského panství ãeskoslovenskému státu.
Zámecká budova stojí dosud v areálu b˘valého hospodáﬁského dvora.
Dlouhá léta slouÏila k bytov˘m
a provozním úãelÛm JZD, coÏ
v podstatû setﬁelo její pÛvodní ráz.
Dnes znaãnû zchátral˘ objekt je typickou ukázkou venkovského ‰lechtického sídla z druhé poloviny 18.
století.
Tomá‰ Bednaﬁík

DOBROT Y Z BABIČČINY KUCHAŘKY
aneb Expedice za tajemn˘mi vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní
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20. díl
ferónky, 2 cibule, 1 láhev piva.
·pekáãky na koncích a podélnû nakrojíme, dovnitﬁ vloÏíme naloÏenou
papriãku a poklademe do pekáãku.
Nakrájíme cibuli na slabá koleãka
a rovnomûrnû rozprostﬁeme po celé
plo‰e, ochutíme grilovacím koﬁením,
potﬁeme keãupem a hoﬁãicí
a nakonec zalijeme pivem. Peãeme
v pﬁedehﬁáté troubû asi 30 minut. Podáváme s ãerstv˘m peãivem nebo
chlebem.

DÒM NA SKÁLE
První chvíle nového roku zastihnou kaÏdého v jiné Ïivotní situaci. Nûkteré ‰Èastné a spokojené, jiné bez odvahy a zápasící s neúspûchem ãi problémy.
Stojíme na prahu nového ãasového úseku. Hledíme s nadûjí. VÏdyÈ jestli k nám byl uplynul˘ rok nepﬁízniv˘, pln˘ tûÏkostí a zkou‰ek, nov˘ jistû pﬁinese úlevu, radost a ‰tûstí. Pokud byl úspû‰n˘, doufejme, Ïe budeme dûtmi
‰tûstûny i v tomto roce. Proto si navzájem podáváme ruce a z hloubi srdce
si pﬁejeme, aby byly následující dny proÏity ve zdraví, radosti, lásce a pokoji. K pﬁání, které druh˘m pﬁejeme nebo od blízk˘ch pﬁijímáme, pﬁipojujeme nové odhodlání, novou odvahu, nové pﬁedsevzetí a plány.
Ale chápeme, Ïe jen to nestaãí. Proto chceme své plány a pﬁedsevzetí budovat na pevném základû, kter˘m je BÛh. Abychom se, aÏ pﬁijde pﬁíval,
bouﬁka Ïivota, neúspûchy, mohli podobat moudrému muÏi z evangelia, kter˘ postavil svÛj dÛm na skále, ne na písku.
J. P.

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Josef Charvát
Marie ·varná
BoÏena âermáková
Miloslava Spurná

27. 12.
28. 12.
14. 12.
26. 12.

50 let
65 let
75 let
80 let

Kﬁivoklát 245
Kﬁivoklát 36
Kﬁivoklát 197
Kﬁivoklát 203

Blahopﬁejeme
Narozené dûti:
Nikola HuÀáãková
Filip Cejhon
Izabela Bezuchová
Veronika Zikmundová
Tadeá‰ Breník
Michaela Krásová
Maxmilián Fridrich
Tomá‰ Vápeník
Daniel Eibl
Magdaléna Rajská

18. 1.
26. 1.
13. 3.
11. 4.
17. 9.
9. 10.
30. 10.
12. 11.
21. 11.
17. 12.

Kﬁivoklát 226
Kﬁivoklát 6
Kﬁivoklát 174
Kﬁivoklát 199
Kﬁivoklát 191
Kﬁivoklát 128
Kﬁivoklát 190
Písky 202
Kﬁivoklát 229
Kﬁivoklát 166

Svatby 2007:
V roce 2007 byla uzavﬁeno celkem 124 sÀatkÛ
(121 obãansk˘ch a 3 církevní), z toho:
116 sÀatkÛ na hradû Kﬁivoklátû
4 sÀatky na úﬁadû
3 sÀatky v restauraci Nad hradem
1 sÀatek v restauraci DvÛr Míãe

MANÎELÉ
MARE·OVI
Z L AT Í

jsem, Ïe putování za vÛnûmi kuchyní s posledním ãíslem minulého roku ukonãím, ale bylo mi mnoh˘mi
naznaãeno, abych v ní pokraãoval,
Ïe je velmi inspirativní. Tak jsem se
nechal ukecat a musíte to se mnou
je‰tû nûjakou dobu vydrÏet. Mûl jsem
na leden pﬁichystané jedno kulináﬁské pﬁekvapení, ale z dÛvodÛ mnou
nezavinûn˘ch ho musím je‰tû chvil-

osobách, je to hotové terno. Zvu vás
na Mirkovu exkluzivní pochoutku,
kterou nikoho neurazíte, a jak on tvrdí, Ïe ji zvládne pﬁipravit kaÏdé malé dítû. Pﬁejeme vám dobrou chuÈ.
BU¤TY NA PIVU
Suroviny pro 4 osoby: 12 ‰pekáãkÛ
(pokud moÏno z masa☺ ), keãup, hoﬁãice, grilovací koﬁení, nakládané fe-

Svatební síÀ na hradû Kﬁivoklátû
pﬁivítala v pátek 21. prosince milé
hosty. V ten den k nám zavítali Bohumil a Eva Mare‰ovi ze Svaté, aby
v kruhu sv˘ch nejbliÏ‰ích oslavili
v˘roãí zlaté svatby. ManÏelé Mare‰ovi proÏili v na‰í obci 21 rokÛ Ïivota. Dáte mi jistû za pravdu, Ïe zde
zanechali nesmazatelnou stopu. Paní Mare‰ová pracovala na tehdej‰ím
MNV jako úﬁednice a matrikáﬁka a
její manÏel dbal na veﬁejn˘ poﬁádek
jako pﬁíslu‰ník zdej‰ího obvodního
oddûlení VB. Mare‰ovi patﬁili k aktivním obyvatelÛm obce Kﬁivoklát.
Oba byli ãleny mnoha spoleãensk˘ch organizací a práce pro ostatní spoluobãany jim nebyla na obtíÏ.
PﬁestoÏe se v roce 1992 odstûhovali na zaslouÏen˘ odpoãinek do nedaleké Svaté u Zdic do domku po
rodiãích, na Kﬁivoklát nedají do-

pustit a zajímají se dál o dûní v obci a Ïivot kﬁivoklátsk˘ch. Není proto divu, Ïe se rozhodli na zdej‰ím
hradû oslavit 50 let svého spoleãného Ïivota. PﬁestoÏe jim Ïivot pﬁichystal nejednu tûÏkou zkou‰ku,
pﬁenesli se pﬁes ve‰keré útrapy a
dnes se mohou právem radovat
z úspûchÛ sv˘ch dûtí Petra a Aleny,

a tû‰it se z úsmûvÛ vnukÛ Luká‰e a
Martina a vnuãky Evy. Popﬁejme
jim tedy do dal‰ích let pﬁedev‰ím
pevné zdraví, ‰tûstí a okolo sebe jen
samé hodné lidi, kteﬁí je budou mít
rádi. Dále jim popﬁejme, aby jejich
dal‰í spoleãn˘ Ïivot byl stejnû pevn˘, jako zdi na‰eho starého hradu.
Text a foto Milan Bednaﬁík
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Na Malém Adventu se pﬁedstavil také Ale‰ Bílek s divadlem „Vysmáto“. Foto Lubo‰ Vokoun

UÏ po tﬁinácté se se‰li vyznavaãi voleného
mariá‰e, aby se utkali pﬁi Memoriálu Ale‰e
Budky.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Mnohé zaujal svoji prací hrnãíﬁ Petr Volf
z Nového Stra‰ecí.
Foto Lubo‰ Vokoun

Zpûváãci ze sboru paní Dá‰i Pavlíãkové spoluúãinkovali ve vánoãním pásmu „Nesem vám
noviny“ v rámci Malého adventu na Hamousovû statku ve Zbeãnû.
Foto Lubo‰ Vokoun

Myslivecké sdruÏení Eustach uspoﬁádalo na závûr lovecké sezóny naháÀku na ãernou zvûﬁ. Na poslední leãi, která probûhla v Hotelu S˘kora, byl pasován na lovce ãerné zvûﬁe Jiﬁí FráÀa.(na
levém snímku). Králem honu byl vyhlá‰en ing. Martin Kﬁenek (prav˘ snímek).
Foto Milan Bednaﬁík

Na sníh je leto‰ní zima skoupá, a tak si dûti o vánoãních svátcích uÏily alespoÀ zamrzlou plochu Amalínského rybníku.
Foto Pavel Friebert

I tato dvû malá dûvãátka mají svá tajná pﬁání a prostﬁednictvím plovoucí nadûje poslané po
ﬁece Berounce dojde jistû k jejich splnûní.
Foto Milan Bednaﬁík

Pro bezpeãné posílání svíãek po ﬁece postavili roztoãtí hasici na bﬁehu ﬁeky malou lávku.
Foto Pavel Friebert

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – VIII
K¤IVOKLÁT V É¤E
HABSBURKÒ
Habsburské období a zejména tﬁicetiletá válka zanechaly na kﬁivoklátském panství neblahé stopy. JiÏ
první ãesk˘ král z habsburské dynastie Ferdinand I., jenÏ panoval
v letech 1526 –1564, zanesl do komorních vûcí neb˘val˘ nepoﬁádek.
Brzy poznal, Ïe vût‰ina dÛchodÛ
panství byla spotﬁebována úﬁednictvem. ProtoÏe na Kﬁivoklátû nesídlil, pronajal panství, s v˘jimkou
KnûÏevsi, na ‰est let Petru Holému
z Chrástu za roãní poplatek 600 kop.
Petr Hol˘ byl dobr˘ hospodáﬁ, ale
ke správû tak velikého majetku nemûl dostatek prostﬁedkÛ. JiÏ po dvou
letech byl pronájem zru‰en a Kﬁi-

voklátsko zapsáno hrabûti Oldﬁichovi z Hardeka a po nûm Ladislavovi z Lobkovic. V roce 1542 vyplatil panství pro korunu Ka‰par
Pluh z Rab‰tejna za to, Ïe mu byl
ponechán mansk˘ hrad Beãov. Král
Ferdinand I. jmenoval místodrÏícím
v âechách svého druhorozeného syna arcikníÏete Ferdinanda Tyrolského, kter˘ uzavﬁel tajn˘ sÀatek
s dcerou pﬁedního augsburského obchodníka a patricije Filipinou Welserovou. ArcikníÏeti velmi záleÏelo
na tom, aby jeho choÈ mohla pﬁeb˘vat poblíÏ Prahy. Proto se pﬁiãinil,
aby Kﬁivoklát byl dán do správy Ladislavovi ze ·ternberka, jehoÏ manÏelka Kateﬁina byla vlastní sestﬁenicí Filipiny Welserové. A tak se roku 1560 pﬁistûhovala Filipina na
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majetku koruny.
Tímto úkolem povûﬁil svého bratra
arcikníÏete Ferdinanda Tyrolského,
jemuÏ v roce 1565
Kﬁivoklátsko zastavil za 40 tisíc
zlat˘ch. Scelování
panství se neobe‰lo bez nesnází, ale
arcikníÏe byl neústupn˘. JiÏ v bﬁeznu 1566 mûl celé
zboÏí pohromadû.
Od Joachima ·liFilipina Welserová pﬁi náv‰tûvû biskupa Jednoty bratrské Jana Au- ka vyplatil KnûÏegusty ve vûzení.
Reprodukce kresby Vûnceslava âerného
ves, od Jana Boﬁity z Martinic Va‰íKﬁivoklát, kde se opût po dlouhé do- rov, Bezdûkov, Bratronice, Lhotu
bû rozproudil vesel˘ Ïivot. Byla to a Tﬁtici a od Jana ·lovského Kounov,
právû ona, která usnadnila vûzÀÛm Krupou a jedenáct osedl˘ch v NesuAugustovi a Bílkovi jejich Ïaláﬁ chyni. Od Slavibora Zabruského ze
a nakonec se zasadila i o jejich pro- V‰echlap odkoupil Kalubice. OtûÏe
pu‰tûní na svobodu.
utáhl i mûstÛm Rakovníku a Unho‰KdyÏ nastoupil v roce 1564 na ães- ti, která byla star˘mi smlouvami vák˘ trÛn nov˘ panovník Maxmilián I., zána na hrad. KdyÏ se pozdûji odstûbylo jeho první starostí, aby se kﬁi- hoval arcikníÏe i se svou chotí na dûvoklátské panství, z nûhoÏ mnoho diãné panství do rakouského Innsbvesnic bylo zastaveno, darováno aza- rucku, zaãal Kﬁivoklát opût chátrat.
‰antroãeno, opût scelilo a pﬁi‰lo do
Císaﬁ Rudolf II., kter˘ se stal ães-

TOMÁ· BEDNA¤ÍK
k˘m králem roku 1576, kﬁivoklátské panství znaãnû roz‰íﬁil. Nejprve
pﬁikoupil Nezabudice a Kru‰ovice
a deset let poté, v roce 1593, vymûnil od Jiﬁího Boﬁity z Martinic Lány. Rudolf II. byl náruÏiv˘m milovníkem lovu a ãasto na Kﬁivoklátû me‰kával. B˘valá sláva Kﬁivoklátska v‰ak pozvolna uhasínala.
Po vypuknutí stavovsk˘ch bouﬁí
proti císaﬁi Matyá‰ovi obsadili strategicky dÛleÏit˘ Kﬁivoklát direktoﬁi. Po ne‰Èastné bitvû na Bílé hoﬁe
8. listopadu 1620 se hrad i s panstvím dostal opût do rukou koruny.
Vítûzn˘ císaﬁ Ferdinand II. jej pﬁemûnil v obávané státní vûzení. Za trvajících nepokojÛ nebyl hrad opravován a rychle pustl. Dílo zkázy dokonãil oheÀ 3. ãervna 1643, kter˘
zniãil 38 pokojÛ. Císaﬁ Ferdinand
III. dal sice hradní budovy opravit
a obnovil v‰echny dﬁevûné pavlaãe,
ale hradby zÛstaly v ubohém stavu.
Pro korunu ztratil Kﬁivoklát prakticky v˘znam. Není tedy divu, Ïe císaﬁ Leopold I. zastavil roku 1658
kﬁivoklátské panství hrabûti Janu
Adolfovi ze Schwarzenberka za 100
tisíc tolarÛ.
(Pokraãování pﬁí‰tû)

