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Po ãtyﬁech letech se vrátil regionální masopust opût do na‰í obce. Pﬁiná‰íme vám obsáhlou obrazovou dokumentaci,
kterou si mÛÏete krom strany
jedna prohlédnout i na dal‰ích
místech v listû.

Polemika o poﬁízení trakrÛrku „Bivoj“ opût na stránkách Kﬁivoklátsk˘ch novin.
O tom, kdo má pravdu, si mÛÏete udûlat názor v rubrice
„Redakãní po‰ta“.

âtûte na str. 1, 4, 5, 8

âtûte na str. 3 a 5

V dne‰ním ãísle Kﬁivoklátsk˘ch novin
pﬁiná‰íme zbrusu novou rubriku. Jde
o otázku, která bude poloÏena odpovûdnému pracovníkovi mûstysu nebo zastupiteli na téma, co nás pálí. Chcete-li se
prostﬁednictvím novin na nûco zeptat, máte jedineãnou pﬁíleÏitost. Otázky mÛÏete
posílat na redakci.
âtûte na str. 3

K¤IVOKLÁTSKÉ NOVINY STEJNÉ NEBO JINÉ?
V lednu jsme na tomto místû mimo jiné avizovali zmûny a vylep‰ení Kﬁivoklátsk˘ch novin, kter˘mi chceme tak trochu kompenzovat stoprocentní
zdraÏení novin od ledna. Nechtûli jsme zÛstat jen u slibÛ, a tak jste si mohli v únoru pﬁeãíst krásn˘ rozhovor Gudrun Humlové s „na‰í sestﬁiãkou“
Drahu‰kou Krumniklovou. Vûﬁíme, Ïe právû takové rozhovory s „kﬁivoklátsk˘mi lidiãkami“ máte rádi. V posledních letech jsme na nû trochu pozapomnûli, a tak se k nim v leto‰ním roce chceme zase vrátit. Ne v kaÏdém
ãísle, ale…nechte se pﬁekvapit.
V bﬁeznu se také vracíme k nûkolikaleté tradici prvních roãníkÛ KN. Tehdy se jedna z rubrik jmenovala „Co vy na to, pane starosto…“ Mírnû jsme
ji modifikovali na „Otázka pro…“, protoÏe otázky nebudou pokládány jen
starostovi obce.
Máme v hlavû i dal‰í nápady, které chceme postupnû uvádût v Ïivot. Na‰ím cílem je, aby Kﬁivoklátské noviny byly ãtivûj‰í, zajímavûj‰í, pestﬁej‰í,
aby si tu dvacetikorunu zaslouÏily. A budeme velmi rádi, kdyÏ nám obãas
napí‰ete, jestli se nám to alespoÀ trochu daﬁí, nebo nedaﬁí. PomÛÏe nám
i tip na zajímavého ãlovûka, se kter˘m udûlat rozhovor. Nebo nám, ãlenÛm
redakãní rady, jen tak na ulici ﬁeknûte, co vám v novinách schází ãi pﬁeb˘vá. Jaké si spoleãnû KN udûláme, takové je budeme mít.
Jménem redakãní rady Pavel Friebert
ZÁPIS DO MATE¤SKÉ ·KOLY
Zápis dûtí do Mateﬁské ‰koly Kﬁivoklát na ‰kolní rok 2009 – 2010
probûhne ve stﬁedu 8. 4. 2009 v dobû od 8 hodin do 16 hodin. Pﬁijímány budou dûti od vûku 3 let.

POZVÁNKA
Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LâR zve v‰echny na dal‰í poﬁad
bratrÛ Bednaﬁíkov˘ch, kter˘ je souãástí cyklu o kulturním a spoleãenském dûní u nás na Kﬁivoklátsku. Tentokráte se námûtem stala v˘znamná památka v na‰em kraji – HamousÛv statek ve Zbeãnû. Souãástí projektu je film o historii a souãasnosti této nejstar‰í zpﬁístupnûné
památky lidové architektury ve stﬁedních âechách, dále pak v˘povûdi odborníkÛ a kolekce zhruba 100 fotografií mapujících v˘voj této
stavby od roku 1992 do dne‰ní doby. Hostem poﬁadu je pan Lubo‰ Vokoun, správce Hamousova statku.
Akce se koná 8. dubna v 18.00 hodin v budovû IVS LâR v Hradní ulici.

PLES SDH A NPÚ SPRÁVY HRADU K¤IVOKLÁTU
Mal˘ dovûtek k 2. spoleãenskému plesu SDH Kﬁivoklát a NPÚ,
Správy hradu Kﬁivoklátu.
Druh˘ spoleãn˘ ples hasiãÛ
a hradu je jiÏ minulostí. Co k nûmu dodat? Pro poﬁadatele byla nejvût‰í odmûnou spokojenost náv‰tûvníkÛ plesu. Jsme opravdu
rádi, Ïe se ples líbil.

Jeden z mnoha „Friebertovsk˘ch“ taneãních párÛ na hasiãském a hradním plesu.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Není to jen na‰e zásluha. Velk˘ dík
patﬁí v první ﬁadû v‰em sponzorÛm.
Nebudeme je zde vyjmenovávat, dík
patﬁí v‰em bez rozdílÛ. Va‰í podpory si opravdu váÏíme.
Dík patﬁí Tánû Friebertové za velkou pomoc s prodejem vstupenek, pﬁi
kterém si opravdu letos uÏila. A také za rady zku‰ené poﬁadatelky.
Dûkujeme zastupitelstvu obce za
odpu‰tûní poplatku ze vstupného.
Dík patﬁí TJ Sokol Kﬁivoklát za
pronájem Sokolovny. Podûkovat
chceme sokolníkovi Milanu Spoustovi. Velké podûkování putuje na
LS Kﬁivoklát a uãili‰tû na Pískách
za zapÛjãení stolÛ, Ïidlí a pomoc
s jejich dovozem. Spokojeni jsme
byli s Pavlem Nûmeãkem a jeho kolektivem.
Tradiãní podûkování patﬁí Milanu Bednaﬁíkovi za sluÏby Fotostudia „B“ i nedûlní poplesovou v˘bornou buchtu.
Dík patﬁí roztock˘m hasiãÛm za
smysl pro legraci.
A za rok nashledanou.
Pavel Friebert,
SDH Kﬁivoklát
Ludûk Frencl,
Správa hradu Kﬁivoklátu

Moudrá slova
âlovûk v hnûvu jede na spla‰eném koni.
(Benjamin Franklin)

Hosty kﬁivoklátského masopustu pobavila paní Müllerová a Dobr˘ voják ·vejk se sv˘m vûrn˘m ·arykem.

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

REGIONÁLNÍ MASOPUST S KANKÁNEM
K¤IVOKLÁT. Po ãtyﬁech letech
se vrátil regionální masopust opût
do na‰í obce. Poﬁadatelského „Ïezla“ se ujal Mûstys Kﬁivoklát spolu
s obãansk˘m sdruÏením Dûti Kﬁivoklátska a dal‰ími nad‰enci.
V podhhradí (i „nadhradí“) se na‰tûstí najde vÏdy dostatek lidí,
ochotn˘ch pﬁiloÏit ruku k dílu. Kromû v˘‰e uveden˘ch subjektÛ to letos byli také Kﬁivoklát‰tí hudci, dobrovolní hasiãi z Kﬁivoklátu
a Roztok, zamûstnanci lesní správy,
Kﬁivoklát‰tí trubaãi, správa hradu
a Lidové divadlo Tereza Marcely
Slavíkové. Svojí tro‰kou do ml˘na
pﬁispûli ‰ermíﬁi ze Spoleãnosti Ïivota stﬁedovûkého W – Arlet a bukovské „jepti‰ky“.
Více neÏ stohlavému prÛvodu vévodily tradiãní postavy – samozvaná královna masopustu Dá‰a Pavlíãková a policajt Franti‰ek Jiskra
z Mûsteãka. Novinkou byl ‰a‰ek
v podání Ivana Kasalického, kter˘ se
v‰ude „pletl“ v‰em do v‰eho. Jak uÏ
se stalo tradicí, masopustní prÛvod
mûl nûkolik zastavení. První na place u rybníka, kde pﬁedvedli nûkolik
tancÛ a písniãek roztocké Sedmikrásky a dûti z mateﬁsk˘ch ‰kol. Obrovsk˘ potlesk sklidila ·árka Humlová, která v roli ·aryka zazpívala
perfektní ru‰tinou KaÈu‰u. To v‰e
pod dohledem dobrého vojáka ·vejka (Gudrun Humlová) a paní Müllerové (Slávka Slapniãková). Druhé
zastavení bylo u hasiãárny, kde kﬁivoklát‰tí a roztoãtí hasiãi sehráli
úÏasnou scénku z filmu Milo‰e Formana Hoﬁí, má panenko. Vybrali si
onu pasáÏ, kdy na plese probíhá volba Miss a na sále hasiãi zároveÀ rozkrádají tombolu. V hlavních rolích
„Missek“ se pﬁedstavili Ludûk Egert,
Michal Temejãík a Jiﬁí Friebert ml.
Úlohu zdravotní sestry skvûle sehrál
velitel Vladimír Fuksa, kter˘ musel
zachránit odhaleného „zlodûje“

Honzu Pokorného. Volbu miss provázel slovem Pavel Friebert. Lidi
ﬁvali smíchy a hasiãi prokázali velkou míru hereckého talentu.
Tﬁetí zastavení u b˘valého Lesního závodu pﬁineslo moderní modifikaci pohádky O veliké ﬁepû, pﬁesunuté ov‰em do kﬁivoklátsk˘ch
lesÛ. Dûdek s bábou, synem a vnukem odtud tahali (samozﬁejmû naãerno) dﬁíví. Na závûr ale ukázali,
jak lze snadno získat povolenku od
hajného. V roli líného dûdka se zaskvûla TáÀa Friebertová, ale i ostatní „herci“ byli v˘borní.

Zastavení na parkovi‰ti nad hradem patﬁilo bukovsk˘m jepti‰kám
a starostovi Josefu Bumbovi, kteﬁí
sehráli vtipnou scénu na motivy známé písniãky Dominiku, niku, niku...
Poslední zastavení se odb˘valo na
hradû. Poté, co Marcela Slavíková
sehrála skeã o smutné princeznû,
ukecaném papou‰kovi a francouzském princi, pﬁedvedli W – Arleti,
jak to ve stﬁedovûku vypadalo, kdyÏ
si krãmáﬁi pﬁetahovali kunãafty. Je‰tû, Ïe uÏ tenkrát spory ﬁe‰ili rázní biﬁicové s nápisy Pomáhat a chránit
na zádech. (Pokraãování na str. 2)

OBDOBÍ MASOPUSTU A KARNEVALÒ
Únor v mateﬁské ‰kole byl ve znamení masopustu a karnevalÛ. Dûti
se na masopust na Kﬁivoklátû velmi
tû‰ily, pilnû nacviãovaly veselé písniãky a taneãky na vystoupení a pomáhaly sv˘m uãitelkám s v˘robou
kost˘mÛ. Vesele jsme si vyzdobili
i svoji ‰kolku. Spoleãnû se sv˘mi
spoluobãany jsme si masopust
opravdu uÏili. Pﬁipravili jsme si ta-

ké karneval v mateﬁské ‰kole. Hernu jsme si vyzdobili vlastnoruãnû
malovan˘mi maskami a nastﬁíhan˘mi barevn˘mi fábory. Dûti si z domova pﬁinesly masky. Nûkteﬁí mûli
masku koupenou v obchodû, ale
hodnû rodiãÛ a dûtí spoleãnû zapojili svou fantazii a masku si doma
vyrobili.
(Pokraãování na str. 2)

Únor v mateﬁské ‰kole byl se znamení karnevalu.

Foto Jaroslava Vimrová

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE
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Anketa KN
Bﬁezen je mûsíc knihy a internetu. Myslíte si, Ïe v dobû informaãních technologií mají knihy
a obecní knihovny své místo?
PhDr. Tomá‰ Bednaﬁík
55 let, publicista
Kniha mûla, má a vûﬁím, Ïe i nadále bude
mít své osobité kouzlo.
Je to zcela ojedinûl˘
a nezastupiteln˘ fenomén v historii lidstva.
Zatím co se moderní
média rychle mûní, co do obsahu,
tak i formy, kniha uÏ více neÏ dva
tisíce let zÛstává prakticky stejná.
NedokáÏu pﬁesnû ﬁíct, ãím neustále
ãtenáﬁe láká. Snad tím, Ïe povzbuzuje lidskou fantazii a zároveÀ pﬁiná‰í pouãení i potû‰ení. Dobﬁe napsaná, vyti‰tûná a graficky
vybavená kniha je dokonal˘m dílem
ãlovûãího umu i fantazie. Jsem pﬁesvûdãen˘ o tom, Ïe dokud budou lidé umût ãíst a psát, budou existovat
i knihy a samozﬁejmû také knihovny. Se stoupajícími cenami knih
a zmen‰ujícími se obytn˘mi prostory, kde uÏ nebude místo pro velké
rodinné knihovny, jejich v˘znam
poroste. Proto je dobﬁe, Ïe ná‰ mûstys má svoji veﬁejnou knihovnu.
Karel Breník
35 let, servisní technik
Urãitû ano, ãtení knih
nám poskytuje moÏnost nejen roz‰íﬁit si
slovní zásobu a posílit
pravopis, protoÏe, aniÏ
si to uvûdomujeme,v˘razy „co a jak“ se pí‰e
si ukládáme do pamûti a málokdo se
u kaÏdého slova ﬁídí pravidly pravopisu. A v této návaznosti proto
i obecní knihovny, protoÏe ne kaÏd˘ si mÛÏe dovolit kupovat knihy
nové, ale hlavnû nám tato moÏnost
nabízí ‰irok˘ v˘bûr knih.
Karolína Friebertová
16 let, studentka Stﬁední zdravotnické ‰koly v Berounû
Pﬁiznám se, Ïe nejsem
horlivou ãtenáﬁkou, ale
ãtu knihy s tematikou,
která mû zajímá a t˘ká
se mého budoucího povolání. Internet je urãitû v˘born˘ v poskytování informací v‰eho druhu, ale
pﬁeãíst si kníÏku má poﬁád pro spoustu lidí niãím nenahraditelnou cenu
a kouzlo, jako napﬁíklad pro moji
mámu. Je dobﬁe, Ïe máme na Kﬁivoklátû knihovnu, je‰tû poﬁád má
své pravidelné náv‰tûvníky a urãitû
je bude mít i v budoucnu.
Libu‰e Vokounová
35 let, správce depozitáﬁe
Knihy a tudíÏ i knihovny urãitû mají své místo v Ïivotû ãlovûka. Minimálnû uÏ jen proto, Ïe
ne v‰ichni lidé holdují
onûm moderním informaãních a komunikaãním technologiím.

Obãanské sdruÏení Hokejbal
na Berounsku a klub SK Kelti
NiÏbor poﬁádají 1. roãník hokejbalového turnaje NiÏborsk˘ pohár, kter˘ se bude konat na hokejbalovém hﬁi‰ti v NiÏboru dne
25. – 26. 4. 2009.
Turnaj je urãen ÏákÛm základních ‰kol a odehraje se ve tﬁech
vûkov˘ch kategoriích (4.–5. tﬁídy, 6. – 7. tﬁídy a 8. – 9. tﬁídy).
Sestavte si svÛj t˘m, vymyslete název a zúãastnûte se hokejbalového turnaje! Vítûzn˘ t˘m získává pohár a nejlep‰í hráãi turnaje
hodnotné ceny!
Více o turnaji, vãetnû propozic
a pﬁihlá‰ky, naleznete na
www.nizborskyhokejbal.com
v sekci mládeÏ nebo na telefonu
777 593 669, pan Roman Novák.
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REGIONÁLNÍ MASOPUST S KANKÁNEM
(Dokonãení ze str. 1)
DluÏno dodat, Ïe na v‰ech stanovi‰tích byla k dispozici kvanta pochoutek v pevném i tekutém stavu,
coÏ uÏ na konci pouti bylo na nûkter˘ch úãastnících masopustu
znát. Leto‰ní masopust vrcholil
v kﬁivoklátské sokolovnû taneãní
merendou ma‰kar. Souãástí programu bylo i skvûlé ãíslo sextetu
Milan Naì, Josef Bumba, Ivan Kasalick˘, Jan Rajsk˘, Karel Pavlíãek
a Michal Eibl, kter˘ brilantnû zatancoval kankán na notoricky známou Offenbachovu skladbu. Pak uÏ
se ke „slovu“dostal dixieland Brass
Band Rakovník, kter˘ bavil pﬁítomné aÏ do jednadvacáté hodiny
veãerní. Pﬁí‰tí masopust probûhne
v Mûsteãku.
Tomá‰ Bednaﬁík
Tradiãnû velk˘ ohlas mûla scénka kﬁivoklátsk˘ch hasiãÛ, které letos posílili i jejich kolegové
z Roztok. Ná‰ snímek zachycuje promenádu na „Erenû“.
Foto Jana Jirásková

OBDOBÍ MASOPUSTU A KARNEVALÒ

Nakonec se v‰echny dûti nemohly doãkat
pûkné tomboly.
Foto Ludûk Frencl

(Dokonãení ze str. 1)
Bûhem karnevalu si dûti po pﬁedstavení v‰ech masek zatancovaly pﬁi
dûtsk˘ch písniãkách a zmûﬁily síly
pﬁi zajímav˘ch soutûÏích. Nakonec
v‰echny dûti ãekala pûkná tombola.
Svoje masky mohly dûti uplatnit i pﬁi
velkém karnevalu v sokolovnû, kter˘ poﬁádala na‰e mateﬁská ‰kola

spolu s obãansk˘m sdruÏením Dûti
Kﬁivoklátska za finanãního pﬁispûní LesÛ âR, kter˘m nás provázel DJ
Jiﬁí Ladra se svou dcerou Barborkou
a my‰ákem Edou. âas masopustu
a karnevalÛ skonãil, a my se jiÏ tû‰íme na Vítání jara, kdy vyneseme
„smrtku“ do Rakovnického potoka.
Jaroslava Vimrová
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Hlavním finanãním zdrojem kaÏdé obce jsou daÀové pﬁíjmy, poplatky a dotace na v˘kon státní správy. Vlastní ãinnost, kterou získává
mûstys finanãní prostﬁedky, je organizování svateb a regulace parkování v obci. Filosofií souãasného
zastupitelstva je postavení rozpoãtu
na minimalizaci daÀov˘ch pﬁíjmÛ a
maximalizaci obecních v˘dajÛ.
Tzn., Ïe v odhadu pﬁíjmÛ z daní se
drÏíme pﬁi zemi a na tyto pﬁíjmy navazují v˘daje v nejvût‰í moÏné v˘‰i. Letos pﬁedpokládáme celkové pﬁíjmy mûstysu ve v˘‰i 10 550 090 Kã,
coÏ je o 1388 500 Kã ménû oproti
loÀskému roku. Díky dobrému hospodaﬁení z posledních dvou let se
zastupitelstvo rozhodlo zapojit ãást
u‰etﬁen˘ch finanãních prostﬁedkÛ
z minul˘ch let do leto‰ního rozpoãtu. Celkové pﬁedpokládané v˘daje
tak dosáhnou v roce 2009 ãástky
10 797 743 Kã. Nejvût‰í ãást finanãních prostﬁedkÛ mûstysu pokr˘vá náklady spojené s v˘konem
místní samosprávy a pﬁenesené pÛsobnosti povûﬁeného úﬁadu. Povûﬁen˘ úﬁad Kﬁivoklát vykonává pﬁenesenou pÛsobnost státní správy pro

dvanáct obcí na‰eho správního obvodu. âástka 4 606 560 Kã zahrnuje mzdy v‰ech zamûstnancÛ úﬁadu,
vãetnû povinn˘ch odvodÛ, opravy a
udrÏování budovy Úﬁadu mûstysu,
materiální zabezpeãení chodu úﬁadu, náklady spojené s po‰tovn˘m,
energiemi a jiné. Dal‰í v˘znamnou
poloÏkou je ãástka 1 989 342 Kã,
vynakládaná na provoz Z· a M·
Kﬁivoklát. Provoz veﬁejného osvûtlení bude mûstys v leto‰ním roce stát
552 000 Kã. Splátka úvûru na kiosek na parkovi‰ti ãiní 529 410 Kã.
Na provozování veﬁejného vodovodu a âOV v mûstysu bude vynaloÏena ãástka 214 400 Kã. Dal‰í vynaloÏené ãástky budou napﬁ. na
v˘robu Kﬁivoklátsk˘ch novin, na
poÏární ochranu, veﬁejnou zeleÀ, likvidaci odpadu, provoz Obecní knihovny a jiné. Pro leto‰ní rok pﬁipravuje zastupitelstvo ãtyﬁi investiãní
zámûry. Prvním z nich je v˘mûna
v‰ech zb˘vajících oken a v˘mûna
zastaral˘ch elektrick˘ch rozvodÛ
v Z· Kﬁivoklát. Dal‰ím je „Úprava
veﬁejné zelenû u dûtského hﬁi‰tû a
ostatní plochy parku“, dále oprava
kolny v zahradû M· Kﬁivoklát s vy-

JE DVACET KORUN HODNù NEBO MÁLO?
Diskuse kolem Kﬁivoklátsk˘ch
novin neberou konce. Prvotní otázku, zda noviny pﬁeÏijí po ãtrnácti letech i rok 2009, dnes vystﬁídala cena místního plátku. Pro nûkoho je
dvacet korun hodnû, jinému to nevadí. Vûc naprosto bûÏná, neboÈ Ïijeme ve svobodné spoleãnosti, kterou ovládá trÏní hospodáﬁství.
KaÏd˘
má právo rozhodnout,
zda mu
stojí za
to utratit dvacku za informace z jeho obce. Opravdu nevím, zda jsou
na‰e noviny nejdraÏ‰í v Evropû, stejnû jako netu‰ím, zda jsou to nejlep‰í obecní noviny ‰iroko daleko. Pro
mû jsou to na‰e noviny a pí‰e se tu
o nás a pro nás. Kﬁivoklátské noviny byly a jsou hlavním zdrojem informací obãanÛ z oblasti kulturního
i spoleãenského Ïivota. Zcela pochopitelné dÛvody vedly v˘robce
novin k zpoplatnûní jejich dosud
dobrovolné a nezi‰tné ãinnosti. âtrnáct let vydávali noviny zcela zdarma! âtrnáct let obec hradila pouze
náklady spojené s tiskem místního
periodika. Nové náklady obce spo-

jené s uhrazením ãástky cca 6 000
Kã mûsíãnû za v˘robu novin, vedly
i ke zv˘‰ení jejich ceny na 20 Kã.
Milan Bednaﬁík má naprostou pravdu, Ïe je to nejjednodu‰‰í zpÛsob,
jak získat ãást nákladÛ nazpût. JenÏe v souãasnosti neexistují Ïádné
dotaãní tituly, které by hradily vydávání místních novin. Proã také,
vÏdyÈ
Kﬁivoklátské
noviny
jsou
v tomto
smûru
opravdu ojedinûlé. Îádná jiná obec
ve Stﬁedoãeském kraji nevydává noviny pro cca 700 obyvatel v nákladu cca 300 kusÛ mûsíãnû za cca
130 000 roãnû. Obec by jistû mohla
hradit celou ãástku z rozpoãtu a noviny tﬁeba rozdávat, jenÏe pak by peníze chybûly zase hasiãÛm nebo
‰kole, atd. Zkrátka ta dvacetikoruna za noviny se vrací zpût do obecní kasy a je pouÏita znovu v obecním rozpoãtu. Rádi bychom, aby
obãané nechápali zdraÏení novin jako útok na jejich penûÏenky, ale jako zpÛsob, jak˘m podpoﬁit jejich
dal‰í vydávání.
Petr Tﬁíska

budováním krytého pﬁístﬁe‰ku pro
dûti v patﬁe kolny a získání parkovacího zázemí pro Bivoje. Na tyto
investiãní zámûry je pﬁipraveno zastupitelstvo získat finanãní prostﬁedky z pﬁípadn˘ch dotaãních titulÛ. S návrhem rozpoãtu je moÏné
blíÏe se seznámit ve v˘vûskách mûstysu a na www.mestys-krivoklat.cz.
Mgr. Milan Naì

TO JSOU MI VùCI
Na dohled je konec pﬁeváÏnû
chladného a de‰tivého bﬁezna.
Jaro za dveﬁmi, chce se mi zvolat koneãnû! A s ním jarní únava a také jarní úklid. A Ïe je
v Kﬁivoklátû co uklízet. Jen nevím, zda to spraví ten leto‰ní
jarní úklid.
Co zaãátek leto‰ního roku
spravil jisto jistû, byly zábava
a legrace. Trochu mû tedy zamrzel titulek v Raportu, Ïe hasiãsk˘ a hradní ples byl vrcholem plesové sezóny na
Kﬁivoklátû. VÛãi lesáckému
plesu to bylo hodnû nespravedlivé. Plesová sezóna v Kﬁivoklátû totiÏ letos mûla dva vrcholy. Jedním byl ples lesÛ,
druh˘m spoleãn˘ ples hasiãÛ a
hradu. Vrcholy to byly, Tomá‰i, stejnû vysoké!
Horu legrace pﬁinesl poveden˘ Masopust. Dali si ﬁíci i hasiãi a pﬁes pÛvodní zdvoﬁilé odmítnutí (díky únavû z plesu)
nenechali Kﬁivoklát na holiãkách. DluÏno dodat, Ïe za vydatné pomoci hasiãÛ z Roztok.
V nouzi pozná‰ pﬁátele! Jen nûjak˘ ·a‰ek se jim do scénky poﬁád pletl. Krásnou porotu to
zmátlo natolik, Ïe Luigi málem
nevyhrál. Jo Sefa ale porota vybrat nemohla. Trochu modral,
sotva ‰el, a ani hole mu nezaruãovala pﬁeÏití. A s Majkem
byla pﬁedsedkynû poroty ve
stﬁetu zájmÛ, tak se Luigi doãkal. Královna Dá‰a u rybníka
pûla píseÀ o zapomnûní kﬁivoklátsk˘ch svárÛ, a i kdyÏ pozvání na panáka v Sokolovnû
nebylo vysly‰eno, jin˘ svár byl
úspû‰nû vyﬁe‰en u Informaãního stﬁediska LâR. Staãila jen
jedna stﬁelná rána a bylo po lesním pychu. Co bylo dál nevím,
ten den jsem pﬁi‰el aÏ zítra.
To jsou mi vûci.
Pavel Friebert

P¤IPRAVUJE SE VALNÁ HROMADA
SOKOLA NA K¤IVOKLÁTù
Valná hromada Tûlocviãné jednoty Sokol Kﬁivoklát se bude konat
v pátek 27. bﬁezna 2009 v pﬁísálí sokolovny v 18 hodin. Leto‰ní valná
hromada není volební, a tak hlavními body programu bude zhodnocení práce za minulé období a plán ãinnosti na rok leto‰ní. V pﬁednesen˘ch
zprávách o ãinnosti a hospodaﬁení
jednoty budou zhodnoceny v‰echny tradiãní sportovní a tûlov˘chovné akce poﬁádané na‰í jednotou. âlenové budou detailnû seznámeni
s hospodaﬁením jednoty, které bylo
v uplynulém roce
zásadnû ovlivnûno
proveden˘mi opravami sokolského
majetku a to hlavnû
v˘mûnou
kotle
v sokolovnû a v˘mûnou stﬁe‰ní krytiny a okapÛ na ubytovnû na Koleãku.
Souãasnû budou
ãlenové seznámeni
s hodnocením uplynulé sezóny U Koleãka, kde pÛsobí
noví nájemci. Od poãátku roku 2008
do‰lo ke zmûnû nájemce Koleãka,
kdy br. MuÏík ukonãil nájemní
vztah a jako nové nájemce doporuãil skupinu osob kolem p. Luká‰e
Mandíka, s nimiÏ byla nakonec nájemní smlouva podepsána. Nájemcem Koleãka je tedy firma
KOLEâKO s.r.o., jeÏ má ãtyﬁi majitele, které zastupuje právû jiÏ zmínûn˘ bratr Mandík. Ze strany
v˘boru bude konstatována spokojenost s ãinností U Koleãka v uplynulém roce.
Dále budou ãlenové seznámeni
s problematikou ukonãení ãinnosti
b˘valého sokolníka pana Votavy
a s jeho vystûhováním ze sokolnického bytu, s prÛbûhem soudního ﬁízení a s pﬁípravou exekuãního vystûhování ze sluÏebního bytu. Na

opaãné stranû budou seznámeni
s dobrou prací nového sokolníka br.
Spousty, kter˘ byÈ nemá moÏnost
ﬁádného bydlení v sokolnickém bytû, o objekt se ﬁádnû stará a potﬁebné ãinnosti k plné spokojenosti zaji‰Èuje.
V plánu práce na leto‰ní rok budou v‰echny zabûhnuté akce stolního tenisu, volejbalu a tenisu vãetnû
37. roãníku Malé kﬁivoklátské.
Jako hosté jsou pozváni zástupci
Ïupy Budeãské a starosta mûstysu
Kﬁivoklát. Byli bychom velmi rádi,
kdyby si pan starosta na na‰e jednání udûlal ãas
a mohl se tak seznámit s na‰imi
starostmi zejména s financováním provozu Sokolovny - jediné
stavby v obci
s dostateãnû velk˘m sálem, kde
mohou b˘t poﬁádány poãetnûj‰í
spoleãenské akce. Sama jednota se sv˘mi skromn˘mi prostﬁedky se stará o její údrÏbu a umoÏÀuje místním organizacím
a spolkÛm uspoﬁádat v sokolovnû jejich akce za pﬁíznivé nájemné. K vy‰‰í kvalitû pouÏívání schází finanãní
prostﬁedky na nenároãné úpravy,
které by dokázaly zlep‰it prostﬁedí,
napﬁ. odpovídající ‰atna.
V rámci rozpravy mohou vystoupit ãlenové jednoty se sv˘mi názory a poÏadavky, pﬁípadnû i hosté nebo i jiní pﬁedem pﬁihlá‰ení do
rozpravy.
Za v˘bor jednoty zve v‰echny ãleny jednoty Sokol Kﬁivoklát starosta Pavel Ka‰par. Pﬁijìte, aÈ mÛÏete
ovlivnit smûrování na‰í jednoty
v dal‰ím období.
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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 MùSTYSE 23. 2. 2009
Odpad – kam s ním?
Na základû rozhodnutí zastupitelstva podepsal starosta Mgr. Milan
Naì dodatek ke smlouvû o zaji‰Èování komplexního odpadového hospodáﬁství s firmou Becker Bohemia,
s. r. o. Jak jsme Vás jiÏ informovali, ceny popellístkÛ se v tomto roce
mûnit nebudou! Potﬁebné známky si
mÛÏete zakoupit pouze na Úﬁadû
mûstyse, a to nejlépe v úﬁedních hodinách v pondûlí a stﬁedu od 8.00 do
17.00 hod. Po dohodû je moÏné zajistit prodej i mimo takto stanovenou dobu! Rádi bychom pﬁipomnûli obãanÛm také moÏnost likvidace
velkoobjemového odpadu, tj. odpadu, kter˘ se dík sv˘m rozmûrÛm nevejde do popelnice. Pro tento úãel
nabízíme velkoobjemov˘ kontejner, kter˘ se nachází v areálu ãistírny odpadních vod pod hradem. Za
drobn˘ poplatek je zde moÏné odloÏit napﬁíklad pro‰lapan˘ koberec,
star˘ gauã nebo odpad ze zahrádky.
Nabízíme také odvoz „Bivojem“ za
250 Kã kára vãetnû skládkovného.
Pozor, nepatﬁí sem v Ïádném pﬁípadû obaly od barev a lakÛ! Ty se odváÏejí dvakrát do roka pﬁi svozu
nebezpeãného odpadu, nejbliÏ‰í termín je v sobotu 25. dubna. Jen pro
poﬁádek pﬁipomínáme, Ïe do kontejneru urãitû nepatﬁí ani vyslouÏilé
elektrospotﬁebiãe, vãetnû televizorÛ
nebo baterií. Ve‰ker˘ elektroodpad
se odkládá ke kﬁivoklátské ‰kole,
která se po loÀském vítûzství i letos
zapojila do celostátní soutûÏe ve
sbûru tûchto komodit! Pokud nemáte moÏnost dopravit odpad ke ‰kole
nebo do kontejneru vlastními silami, nabízíme moÏnost odvozu obecním traktÛrkem – Bivoj. BliÏ‰í informace na tel. 313 558 121, paní
BaÀasová.
Pocta pûvkyni Irmû Reichové
Na poãest v˘roãí operní pûvkynû
Irmy Reichové pﬁipravujeme v ãervnu koncert v prostorách amalínského kostela sv. Pavla. Pﬁedseda
obãanského sdruÏení „Domovem
hudby“ pan prof. Holas oslovil koncem minulého roku zastupitelstvo se
Ïádostí na uspoﬁádání a dofinancování této kulturní události. Irma Reichová byla kﬁivoklátskou obãankou,
která si získala sv˘m pûveck˘m
umûním milovníky opery po celé
Evropû. Zastupitelé odhlasovali pﬁíspûvek na uspoﬁádání této vzpomínkové akce ve v˘‰i 10.000 Kã.
Náv‰tûvníci budou mít vstup zdarma! V‰ichni jsou srdeãnû zváni!
BliÏ‰í informace o akci a hlavnû Irmû Reichové získáte v dal‰ích vydáních Kﬁivoklátsk˘ch novin.

osvûtlení v Kﬁivoklátû, zároveÀ nav˘‰ila cenu za provoz osvûtlení o v˘‰i inflace za rok 2008. Jedná se o 1,3
%, tedy o ãástku 5.896,80 Kã. Kﬁivoklát tak letos vynaloÏí na veﬁejné
osvûtlení ãástku 552.000 Kã vãetnû
DPH.
Informace o projektu
„Kanalizace a voda
Kﬁivoklátsko“
Kﬁivoklát, stejnû jako témûﬁ
v‰echny okolní obce, pﬁipravoval
podklady pro vybudování kanalizace a vodovodu z evropsk˘ch fondÛ.
Evropské peníze lze získat pro-

SluÏební auto pro mûstys
Starosta pﬁedloÏil zastupitelstvu
k diskusi moÏnost v˘mûny stávajícího sluÏebního auta VW Polo 1.0

OTÁZKA PRO...
STAROSTU MùSTYSU MGR. MILANA NADù
V obci se objevily na sloupech veﬁejného osvûtlení nevzhledné reklamní poutaãe STK Nové Stra‰ecí. Jak dlouho zde budou, kolik
za jejich vyvû‰ení získá obec penûz a na co budou vyuÏity?
Veﬁejné osvûtlení v mûstysu Kﬁivoklát není jiÏ nûkolik let v majetku obce. ProtoÏe mû rozmístûní reklamních poutaãÛ také zarazilo,
neboÈ nás o nûm nikdo pﬁedem ne-

informoval, vznesl jsem dotaz na
majitele veﬁejného osvûtlení âEZ
PlzeÀ. Zástupce firmy Ing. Kr‰Àák
mnû odpovûdûl, Ïe se zﬁejmû jedná
o nepovolené umístûní reklamy,
protoÏe o ní také nic neví. Slíbil, Ïe
dá pokyn firmû, která má na starosti servis veﬁejného osvûtlení v Kﬁivoklátû, aby reklamní poutaãe odstranila. Zkrátka to reklamní firma
zkusila naãerno!

Z REDAKâNÍ PO·TY
PROâ PRÁVù BIVOJ?

Jakub Kocourek je nov˘m údrÏbáﬁem mûstyse a obsluhou „Bivoje“.

stﬁednictvím Státního fondu Ïivotního prostﬁedí, kter˘ posuzuje jednotlivé Ïádosti v âR. Za tímto
úãelem vypisuje SFÎP tzv. v˘zvy –
okruhy ãinností, na které lze momentálnû peníze získat. ZároveÀ stanoví podmínky, které musí Ïadatel
splÀovat. Tak se stalo, Ïe se svazek
mal˘ch obcí pﬁipravoval na v˘zvu
2009 na vybudování kanalizace
a vodovodu pro obce pod 2000 obyvatel. JenÏe bûhem pﬁíprav zmûnil
SFÎP slovíãko „pod“ a tak se teì
mohou do v˘zvy hlásit pouze obce
nad 2000 obyvatel! Z na‰eho svazku tuto podmínku splÀuje pouze Nové Stra‰ecí, které si tak Ïádost podalo samostatnû. Dne 5. 2. 2009 se
snûm svazku KAVK po diskusi
usnesl na tom, Ïe celá Ïádost bude
zpracována jako tzv. „Velk˘ projekt“, kter˘ bude posuzovat kompetentní orgán pﬁímo v Bruselu. Administrace projektu trvá necel˘ rok,
SFÎP funguje v tomto pﬁípadû jako
prostﬁedník mezi Bruselem a svazkem KAVK. V této dobû âeská republika prostﬁednictvím SFÎP nemá v plánu vyhla‰ovat Ïádnou
v˘zvu, která by se t˘kala na‰eho
projektu. Proto i kdybychom v Bru-

Kolnu v M· by mûly na‰e dûti vyuÏít ke hrám je‰tû v roce 2009.

Veﬁejné osvûtlení
Zastupitelstvo vyhovûlo Ïádosti
pana Jiﬁího Hovorky o pﬁipojení veﬁejného osvûtlení pﬁed jeho rodinn˘
dÛm. Auta v této neosvûtlené ãásti
ulice byla jiÏ nûkolikrát terãem nenechavcÛ, kteﬁí je vyloupili nebo po‰kodili. Jak nás informoval pan starosta, pro mûstys to bude znamenat
nav˘‰ení pau‰ální roãní platby za
VO o 4.100 Kã, bez DPH. Firma
âEZ, která je majitelem veﬁejného

ní Návrhu ÚP na‰emu poﬁizovateli
paní Ing. M. Vachtlové, vedoucí odboru v˘stavby a územního plánování na MûÚ Rakovník. Poﬁizovatel
návrh zpracuje a svolá neveﬁejné
jednání s dotãen˘mi orgány. Pokud
v˘sledek tohoto jednání bude bez
rozporu, pﬁejde se k veﬁejnému projednání s obãany.
Lidé se tak budou moci k návrhu
ÚP je‰tû vyjádﬁit.
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Foto Milan Naì

selu neuspûli, svazek nic neztratí,
protoÏe mÛÏe jít do dal‰í eventuální v˘zvy v âR.
Informace o Územním plánu
pro mûstys Kﬁivoklát
Projekãní kanceláﬁ UP 42, zastoupená paní Ing. Arch. Vlastou
Poláãkovou, odevzdala ve stanoveném termínu zpracovan˘ návrh
územního plánu pro mûstys Kﬁivoklát. Dal‰ím krokem bylo odevzdá-

Foto Milan Naì

za automobil s vy‰‰ím obsahem cca
1.4 – 1.6, ale hlavnû s vy‰‰í prÛchodností terénem (auto je v 95%
vyuÏíváno stavebním úﬁadem, kter˘ je nucen jezdit do chataﬁsk˘ch oblastí). Starosta navrhl, Ïe se poptá
v autobazarech, vzhledem k pﬁíhodné dobû finanãní krize, po mlad‰ím vozidle, s mal˘m doplatkem.
Souãasnému sluÏebnímu autu je 9
let. Po diskusi paní Ing. P. HÛlová
navrhla koupit sluÏební auto zcela
nové na leasing s rozloÏením splátek na více let. Ostatní zastupitelé
její návrh podpoﬁili. Do diskuse se
zapojili i obãané, pﬁítomní veﬁejnému jednání, kteﬁí také podpoﬁili návrh koupû nového automobilu. Pﬁi
sestavování návrhu rozpoãtu na rok
2009 jsme do‰li k názoru, Ïe v souãasné ekonomické situaci je koupû
nového sluÏebního vozu nereálná.
Vzhledem k pﬁedpokládan˘m niÏ‰ím pﬁíjmÛm obce byly stanoveny
jiné priority.
Havárie na Sokolí
Koncem února do‰lo k havárii nákladního automobilu v lokalitû na
Sokolí, která zpÛsobila po‰kození
elektrické rozvodné skﬁíÀky pod rodinn˘m domem pana Jana Rajského. Rozvodná skﬁíÀ, která je v majetku âEZu, je v souãasné dobû bez
elektrického napûtí. K její obnovû
dojde, aÏ to umoÏní povûtrnostní
podmínky. V‰ichni obãané jsou zásobováni elektrickou energií beze
zmûn.
Noví zamûstnanci
Ke konci roku 2008 ukonãila pracovní pomûr s mûstysem dvojice zamûstnancÛ. Mzdová úãetní paní Eva
Zíková, která se jako správná babiãka v dÛchodu bude vûnovat
vnouãatÛm, a údrÏbáﬁ pan Josef Votava, se kter˘m byl rozvázán pracovní pomûr dohodou. Na místo mzdové úãetní od 1. ledna 2009 byla
pﬁijata paní Simona Krpálková ze
Zbeãna. Nov˘m údrÏbáﬁem mûstyse Kﬁivoklát se stal od 1. bﬁezna pan
Jakub Kocourek, kter˘ v posledních
letech bydlel a pracoval na hradû.
Obûma pﬁejeme v novém pÛsobi‰ti
hodnû zdaru.
Platby za vodné, stoãné
a poplatek za psa
Prosíme obãany, kteﬁí je‰tû nemají zaplacené v˘‰e uvedené poplatky, aby tak uãinili do konce mûsíce bﬁezna. Dûkujeme.
Petr Tﬁíska

Mûstys Kﬁivoklát zakoupil v roce
2008 multifunkãní rider na zimní
údrÏbu místních komunikací. O poﬁízení takového stroje uvaÏovalo zastupitelstvo jiÏ v roce 2007, ale
tehdy se od koupû odstoupilo pﬁedev‰ím z finanãních dÛvodÛ. Také
díky mírné následující zimû se v‰ak
podaﬁilo v˘znamnou ãástku naspoﬁit. Dal‰í obnos jsme získali z parkovného, které se vybírá na kﬁivoklátsk˘ch komunikacích v dobû
konání velk˘ch akcí na hradû. Dohromady suma, kterou bylo moÏné
pouÏít na poﬁízení stroje, dosahovala maximálnû 180 000 Kã. Na leasing vzhledem k pﬁipravovanému
projektu kanalizace a vodovodu
a faktu, Ïe obec v souãasnosti splácí úvûr ve v˘‰i cca tﬁí milionÛ za kiosek na parkovi‰ti, jsme pﬁistoupit
nechtûli. Do úvahy tedy pﬁicházela
koupû star‰ího traktoru s radlicí, kter˘ ov‰em nelze pouÏít na panelku,
neboÈ tamní nerovnosti neumoÏÀují dokonalé vyãi‰tûní nebo hrozí utrÏení samotné radlice. DÛkazem budiÏ po‰kozená zaﬁízení firem, která
zde dﬁíve zimní údrÏbu provádûla.
Navíc nám nepﬁi‰lo rozumné investovat peníze do velkého starého
traktoru, kter˘ by pﬁes léto jen zahálel. Snad by se dal pouÏít na odvoz sutin nebo dﬁeva, ale k tomu se
hodí spí‰e vozidla typu Avia se
sklopn˘m kontejnerem, se kter˘mi
se zase nedá provádût zimní údrÏba. Na sekání trávy v parku by se
velk˘ vÛz pouÏívat urãitû nemohl
a dopravu materiálu dnes zaji‰Èují
vût‰inou sami prodejci. Multifunkãní vozidlo Multicar by bylo urãitû super, ale jeho cena vysoce pﬁesahuje na‰e moÏnosti. Jen tzv.
repasovaná auta bez pﬁídavn˘ch zaﬁízení stojí témûﬁ milion korun. Poﬁízení takového vozu za spoluúãasti dvou ãi více obcí by v zásadû
mohlo vyﬁe‰it problém finanãní, ale
za jakou cenu? Kdo by se stal majitelem vozu, udrÏoval jej, kdo by platil ﬁidiãe, ale hlavnû, které komunikace by se udrÏovaly pﬁednostnû?
Kdepak, rozhodnutí bylo jasné,
kdyÏ stroj, tak nov˘, vlastní, bez
spoluúãasti a víceúãelov˘, kter˘ se
dá pouÏívat i v létû napﬁíklad na sekání, vymetání, dopravu drobného
materiálu a podobnû. Se svojí tro‰kou do ml˘na pﬁispûli i na‰i zákonodárci, kteﬁí v souãasné dobû chtûjí prostﬁednictvím novely zákona
o pozemních komunikacích pﬁenést

odpovûdnost za údrÏbu chodníkÛ na
obce. Také to byl jeden z dÛvodÛ,
proã ze ‰iroké nabídky nejrÛznûj‰ích zaﬁízení, která jsme mûli v nabídce, byl vybrán právû víceúãelov˘ rider, tzv. Bivoj. Pomûr ceny,
v˘konu, pﬁíslu‰enství a kvality nám
pﬁi‰el v danou dobu nejrozumnûj‰í.
Firma pana Patery nám vy‰la vstﬁíc
cenovû i nabízen˘m servisem. K Bivojovi byla poﬁízena nejrÛznûj‰í pﬁídavná zaﬁízení: radlice a posypov˘
vozík jsou urãeny pﬁedev‰ím na
údrÏbu silnic, vymetací kartáã by
mûl slouÏit hlavnû k údrÏbû chodníkÛ a úklidu posypového materiálu po zimû, k pﬁepravû drobn˘ch bﬁemen je urãen mal˘ valník a sekací
hlavicí bude sekána tráva v parku.
Od roku 2009 si budeme udrÏovat
také kﬁivoklátsk˘ úsek cyklostezky
z Rakovníka a moÏné bude i vyuÏití stroje pro obãany dle jejich pﬁání.
Tento stroj má samozﬁejmû i své nev˘hody. Tou zásadní je absence kabiny pro obsluhu. KdyÏ se podíváme na nad‰ence na motorkách
a ãtyﬁkolkách, tak také kabinu nemají a neschází jim. Podle slov samotného pana BaÀase, kter˘ stroj
v souãasnosti obsluhuje, v tom není Ïádn˘ problém. Také je vidût, Ïe
jej práce baví a vykonává ji opravdu zodpovûdnû, za coÏ mu patﬁí dík
nás v‰ech. Nemusíme se bát jít nakoupit do obchodu nebo vyjet po ránu do práce autem. ProtaÏené jsou
i obecní chodníky v okolí kostela
a v‰e je samozﬁejmû posypáno, aby
neklouzalo! Pﬁípadné vût‰í pﬁívaly
snûhu odstraní nejprve traktor pana
Pánka a Bivoj v‰e doãistí. Komunikaci projede na tﬁikrát a takto upraven˘ pás umoÏÀuje bezpeãné projetí vozidel. SluÏeb pana Pánka
vyuÏíváme i na protaÏení cesty do
âastonic, protoÏe na to Bivoj opravdu nestaãí. Multifunkãní rider „Bivoj“ se mÛÏe pohybovat po komunikacích a je zákonnû poji‰tûn. Na
jeho poﬁízení bylo vedeno tzv. poptávkové ﬁízení. To znamená, Ïe
jsme zji‰Èovali ceny a kvalitu, a porovnávali stejnû, jako by to udûlal
kaÏd˘ rozumn˘ ãlovûk. Vybráno
bylo zaﬁízení dle na‰eho nejlep‰ího
vûdomí a svûdomí. Nikdo netvrdí,
Ïe koupû tohoto zaﬁízení ﬁe‰í kompletnû problematiku zimní údrÏby
v Kﬁivoklátû, ale rozhodnû to nebyl
krok vedle. O tom svûdãí i kladné
ohlasy lidí nejen ze Sokolí.
Petr Tﬁíska

Z REDAKâNÍ PO·TY
MÛÏe rider Park Pro BIVOJ 4WD jezdit po místních silnicích?
V usnesení zastupitelstva z jednání dne 23. 2. se uvádí, Ïe zastupitelstvo bere na vûdomí „informaci
o osvûdãení se multifunkãního pracovního stroje „Bivoj“. BohuÏel
nesdílím nad‰ení zastupitelstva pro
Bivoje a dokonce si myslím, Ïe po
místních komunikacích jezdit nesmí. JelikoÏ se vûci mají dotahovat
do konce, informoval jsem se pﬁímo
u dovozce firmy Stiga. MÛj dotaz ve
zkrácené podobû znûl:
„Chtûl bych poprosit o jednu in-

formaci na vámi dováÏen˘ stroj:
Je rider Park Pro BIVOJ 4WD
schválen pro provoz na pozemních
komunikacích, tj. mÛÏe provádût napﬁíklad údrÏbu místních komunikací v men‰í obci (úklid snûhu, zametání a pod., nejednalo by se
o chodníky, ale místní a úãelové komunikace)?
Nemohu získat jednoznaãnou informaci. Dotazoval jsem se na jednom odboru dopravy, kde tvrdili,
(Pokraãování na str. 5)
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REGIONÁLNÍ MASOPUST

Zaãátek masopustu byl u amalínského rybníka. Zde se se‰li v‰ichni úãastníci v sobotu odpoledne, aby se po krátkém programu vydali na pochod obcí.
Foto Jana Jirásková

Královna maspoustu Dá‰a Pavlíãková.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Úchvatnou scénku mûli letos také pracovníci LesÛ âR, s.p. Ve svérázném pﬁíbûhu jsme mohli postﬁehnout podobu s pohádkou O veliké ﬁepû.
Foto Jana Jirásková

Obrovsk˘ aplaus sklidila scénka Dobrého vojáka ·vejka s vûrn˘m ·arykem a paní Müllerovou. Jejich KaÈu‰a prostû nemûla chybu.
Foto Jana Jirásková

Heligon tvrdí muziku. Partu heligonisty se
ujal Karel Pavlíãek. Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Dav se královsky bavil. Mal˘m i velk˘m kolikrát tekly slzy smíchy, za coÏ vystupující na konci produkce odmûnili bouﬁliv˘m potleskem. Poho‰tûní také nemûlo chybu.
Foto Jana Jirásková
Dva snímky vlevo zachycují
atmosféru pﬁed
hasiãskou zbrojnicí. Vystoupení
kﬁivoklátsk˘ch
hasiãÛ podpoﬁené jejich kolegy
z Roztok polechtalo bránice pﬁihlíÏejících.
Kluci, tradiãnû
bez chyby.
Foto T. Bednaﬁík

Závûr masopustu patﬁil kapele Brass Band Rakovník. Rytmus
dixielandu zvedal osazenstvo sokolovny ze Ïidlí.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
VSTUPENKY NA VELIKONOCE PRO âTENÁ¤E
K¤IVOKLÁTSK¯CH NOVIN ZDARMA
Pro ãtenáﬁe Kﬁivoklátsk˘ch novin
pﬁipravila redakce KN ve spolupráci se správou hradu velk˘ dárek –
vstupenky na leto‰ní velikonoãní
akci na hradû zdarma. KaÏd˘ nalezne jako barevnou pﬁílohu program
na v‰echny tﬁi dny a na jeho zadní
stranû dvû vstupenky na libovoln˘

den „KníÏecích Velikonoc na Kﬁivoklátû“. âtenáﬁ novin, a nyní jiÏ
majitel vstupenek, mÛÏe vstupenku
vyuÏít na jeden libovoln˘ den konání akce (11. – 13. 4). Pﬁejeme krásné poãasí a pﬁíjemnou velikonoãní
pohodu.
Ludûk Frencl

SEZÓNA NA HRADù JIÎ ZA DVE¤MI

Knihy nejsou morální ãi nemorální. Knihy jsou dobﬁe ãi ‰patnû napsané.
(Oskar Wilde)
Vloni na zahájení sezóny krásnû svítilo sluníãko. Doufejme, Ïe se poãasí umoudﬁí a pﬁivítá
i letos první náv‰tûvníky hﬁejiv˘mi paprsky.
Foto Milan Bednaﬁík

V E L I K O N O C E V N O V É M K A B ÁT ù
Leto‰ní tradiãní Velikonoce na
Kﬁivoklátû jsme doplnili o pﬁíbûh
z „nedávné minulosti“, kdy si pﬁipomeneme dobu poãátkÛ regionál-

ního ‰kolství v Kﬁivoklátû. ProÏijete Velikonoce na‰ich pﬁedkÛ, poznáte dnes jiÏ neznámé zvyky,
ﬁemesla. Nav‰tívíte cel˘ hrad v do-

„DUBEN, JE·Tù TAM BUDEM?“
Tak to doufám, Ïe ne. Poãasí bude urãitû pﬁát a jaro vytáhne národ
ãesk˘ z kﬁesel a od svíticích bed˘nek do krásné kﬁivoklátské pﬁírody.
Pro pﬁíchozí je pﬁipraveno nûkolik poﬁadÛ. Na urãitû zajímavé setkání s na‰imi znám˘mi obojÏivelníky – Ïábami, jste zváni v sobotu 18.
dubna na dolní nádvoﬁí hradu. Cel˘m dnem budou provázet odborníci CHKO Kﬁivoklátsko a ukáÏou nelehk˘ Ïivot tûchto uÏiteãn˘ch zvíﬁat. Vûﬁíme, Ïe tím urãitû naváÏeme na velmi úspû‰nou Netop˘ﬁí noc
ze záﬁí 2008.
Ludûk Frencl

provodu kníÏecích ãeledínÛ, myslivcÛ i samotného kníÏepána. Vyzkou‰íte si malování vajec, v˘robu
svíãek, upleÈte si svou pomlázku,
nebo vyrobte pí‰Èalku. Ochutnejte
mnoho dobrého, co se o Velikonocích vaﬁilo, smaÏilo a peklo. Velk˘
ﬁemeslnick˘ jarmark na celém dolním nádvoﬁí a pﬁízemích b˘valého
pivovaru. Usly‰íte historickou hudbu, uvidíte lidové zvyky, staré divadlo, a mnoho dal‰ího pro v‰echny vûkové kategorie.
Tradiãní cesta po v‰echny velikonoãní dny na hrad Kﬁivoklát je
historick˘m vlakem, v ãele s parní
lokomotivou Albatros, s odjezdem
9,15 z Prahy Braníka.
Ludûk Frencl

Poslední bﬁeznovou nedûli se opût otevﬁou hradní brány do nové hlavní
sezóny. Letos poprvé se sezóna pouze pﬁesune z „modré“ zimní do „zelené“ hlavní Sezóny.. Hrad je otevﬁen dennû kromû pondûlí, v dubnu od 9.
do 16. hodin. Slavnostní zahájení je pﬁipraveno opût ve spolupráci s Rakovnickem o. p. s. V‰e vyvrcholí v Galerii Lednice, kde se opût sejdou
v‰echny „tﬁi klíãe“ – od hradu, od ﬁeky Berounky a od cyklostezek Rakovnicka. Sobotní slavnost vyvrcholí vernisáÏí v˘stavy dûl berounského
fotografa Jana ·roubka „V‰ude Ïijí lidé“. Leto‰ní první náv‰tûvníci rovnûÏ
uvidí unikátní dar od v˘znamného ãeského lékaﬁe dr. Klímy, kter˘ je historicky spjat s hradem Kﬁivoklátem a rodem FürstenbergÛ. Cel˘m dnem
bude pohodu provázet plzeÀsk˘ ·vejk Band a fanfárami uvítají první náv‰tûvníky PraÏ‰tí pozounéﬁi.
Ludûk Frencl
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L E T O S N A K ¤ I V O K L ÁT ù

Milan Naì ve starostenském klobouku právû
povoluje leto‰ní masopust. Foto M. Bednaﬁík

Na leto‰ním masopustu nemohla chybût ani dal‰í stálice kﬁivoklátského kulturního nebe Marcela Slavíková se svojí malovanou pohádkou.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

V roli ‰a‰ka perlil Ivan Kasalick˘.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Pﬁíbûh o poustevníku Dominikovi si v hudební produkci pﬁipravili Velkobukov‰tí. Kouzlo písnû ze ‰edesát˘ch let spojené s prvky Tro‰kovy trilogie Slunce, seno... náv‰tûvníky pobavilo.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Bombou veãera bylo pﬁekvapení, které pﬁipravil spolek odváÏn˘ch muÏÛ. SvÛj smysl pro humor nám pﬁedvedli Milan Naì, Karel Pavlíãek, Jan Rajsk˘, Josef Bumba, Ivan Kasalick˘
a Michal Eibl, kdyÏ v Ïensk˘ch ‰atech na pódiu zatanãili kankán.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

POZVÁNKA NA VELIKONOâNÍ
JARMARK

âERNÁ KRONIKA

Zveme Vás na „Velikonoãní jarmark“ do Mateﬁské ‰koly Kﬁivoklát.
K prohlédnutí i zakoupení zde bude velikonoãní v˘zdoba do oken i na
stÛl, kterou vyrobily dûti z M· spoleãnû se sv˘mi uãitelkami. Rádi Vás
pﬁivítáme v na‰í mateﬁské ‰kole 6., 7. a 8. dubna 2009 dopoledne od
8 do 10 hodin a odpoledne od 13 do 16 hodin.
Srdeãnû zvou dûti a uãitelky M· Kﬁivoklát

AUTO LEHLO
POPELEM
VI·≈OVÁ (bed). Dramatickou
situaci zaÏil ﬁidiã vozidla ·koda Felicia, kter˘ se koncem února snaÏil
vyjet zledovatûl˘ kopec v osadû Vi‰Àová. Po nûkolika marn˘ch pokusech se vozidlo vzÀalo. OheÀ byl tak
intenzivní, Ïe pﬁispûchav‰í hasiãi z
Rakovníka a Roztok uÏ jenom poÏár lokalizovali. Pﬁíãinou vznícení
auta byla technická závada – na v˘fuk spadl silentblok. ·koda byla vyãíslena na sto tisíc korun.

Zachránkynû ranûn˘ch a padl˘ch v podání
Vláìi Fuksy.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Hasiãi se snaÏí zlikvidovat poÏár osobního auta ve Vi‰Àové.

Foto HZS Rakovník

Z REDAKâNÍ PO·TY
(Dokonãení ze str. 3)
Ïe má-li „Bivoj“ velk˘ technick˘
prÛkaz, tak ano. Podle m˘ch informací v‰ak nemá rider Ïádné zadní
osvûtlení, smûrová svûtla a apod.,
a tudíÏ mi pﬁipadá existence velkého technického prÛkazu málo pravdûpodobná.“
Dostal jsem tuto odpovûì:
„Dobr˘ den, bohuÏel Vás zklamu,
Bivoj ani jin˘ ná‰ traktor není pro
provoz na veﬁejn˘ch komunikacích
homologován. Vím, Ïe se na‰e traktory na tzv. místních a úãelov˘ch komunikacích provozují, ale pravdûpodobnû se jedná o místnû
tolerovan˘ provoz. MoÏná se letos
postaráme o registraci na‰eho nejvût‰ího traktoru – Titan. Men‰í traktory registrovat urãitû nebudeme.
Pokud byste potﬁeboval pﬁes místní
komunikaci jen obãasn˘ pﬁesun, mÛ-

Ïe Vám vydat jednorázové povolení
místní úﬁad….“
Co z toho plyne?
Zimní údrÏbu místních komunikací lze tûÏko povaÏovat za obãasn˘ pﬁesun po nich. Vydávání jednorázov˘ch povolení (které by navíc
vydával MûÚ Rakovník, odbor dopravy) tudíÏ nepﬁipadá v úvahu.
Veﬁejn˘mi komunikacemi jsou
silnice státní, místní a úãelové.
„Bivoj“ podle dovozce po místních komunikacích jezdit nesmí,
protoÏe k tomu není homologován.
Nemá ani velk˘ technick˘ prÛkaz
(ovûﬁeno u prodejce).
Samozﬁejmû mohu doloÏit originální mailovou korespondenci, kterou cituji v˘‰e. Vedení obce opakovanû tvrdí, Ïe „Bivoj“ po místních
komunikacích jezdit smí. Své tvrzení v‰ak zatím nijak nedoloÏilo.

Kde je tedy pravda?
Pﬁihla‰ování motorov˘ch vozidel
k provozu je na na‰em okrese v kompetenci MûÚ Rakovník, odboru dopravy. Odeslal jsem proto na tento
úﬁad Ïádost o vyjádﬁení, zda „Bivoj“
na silnicích jezdit smí ãi nesmí. Odpovûì nám ﬁekne, jak to je.
Závûrem si dovoluji upﬁímnû doplnit: Nejsem kverulantem za kaÏdou cenu. Zda „Bivoj“ je ãi není
vhodn˘ na zimní údrÏbu místních
komunikací, je vûc názoru. „Bivoj“
v‰ak postrádá jakékoliv bezpeãnostní prvky a s nebezpeãím úrazu
bychom nemûli neodÛvodnûnû hazardovat. Pﬁípadné finanãní dÛsledky pro obec jsou malicherností proti pﬁípadn˘m následkÛm úrazu
ﬁidiãe.
Pavel Friebert
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OBECNÍ KNIHOVNA
KNIHA MÉHO SRDCE
Bﬁezen b˘val Mûsícem knihy.
V kalendáﬁi je MDÎ a NATO, o knihách nic, ale dostala jsem od Stﬁedoãeské vûdecké knihovny v Kladnû, se kterou vzornû spolupracujeme,
plakát s akcí Kniha mého srdce, kterou âeská televize odstartuje
4. dubna, samosebou ve spolupráci
s dal‰ími médii. Mûlo by to b˘t nûco podobného jako svého ãasu nejvût‰í âech, jen s tím rozdílem, Ïe
kniha na‰eho srdce mÛÏe b˘t i od
zahraniãního autora. Ostatnû, koho
to bude zajímat, najde informace na
internetu www.knihasrdce.cz. A
ode mne ãtenáﬁi dostanou letáãek,
kter˘ mohou vyplnit a zas mi odevzdat. Já jsem taky nûco udûlala pro
své knihovnické vzdûlání, zúãastnila jsem se v Kladnû kurzu Knihovnického minima a dokonce mi i dali osvûdãení. Fakt mû to zajímalo a
leccos jsem se dozvûdûla. Víte tﬁeba, Ïe k prvním zákonÛm novû
vzniklé âeskoslovenské republiky
patﬁil právû Zákon o veﬁejn˘ch knihovnách, kter˘ stanovil, Ïe v kaÏdé
obci musí b˘t do 10 let zﬁízena knihovna? A byl to dokonce první knihovní zákon na svûtû. Ostatnû Kﬁivoklát se taky nemusel stydût, první
veﬁejná knihovna tu byla zﬁízena jiÏ
1. bﬁezna 1883 a roku 1926 mûl Kﬁivoklát uÏ i samostatnou místnost pro
ãítárnu. Ale je fakt, Ïe v té dobû lidi víc ãetli. Nu coÏ, teì kdyÏ vím,
Ïe fond se musí pravidelnû aktualizovat, tak knihovnu poﬁádnû proberu a hned bude dost místa na nové
knihy. No a ty, které nikdo nejen pût,
ale dokonce deset, dvacet, tﬁicet a
více let neãetl, uloÏím místo brambor do svého sklepa, a pak se podle

Z E S P R ÁV Y C H K O K ¤ I VO K L ÁT S K O
NOVÁ P¤ÍRODNÍ REZERVACE V ÚDOLÍ KLÍâAVY
Od loÀského podzimu má Kﬁivoklátsko novou pﬁírodní rezervaci,
stala se jí PR Údolí Klíãavy. Území
o rozloze 33 ha, sahá od My‰í díry
pﬁi silnici Kﬁivoklát – Lány po Pilsk˘ rybník. Z hlediska ochrany pﬁírody je dÛleÏité, Ïe se jedná o jediné území v rámci CHKO
Kﬁivoklátsko, kde je ústﬁedním motivem ochrany komplex vlhk˘ch
a su‰‰ích luk s v˘skytem ﬁady chránûn˘ch druhÛ.
Vznik tûchto luk umoÏnilo nûkolik staletí trvající tradiãní hospodaﬁení. Louky se ruãnû, podle úrodnosti sezóny, jednou aÏ dvakrát
pokosily a na podzim pﬁepásly dobytkem.
Podobné louky byly aÏ
do první poloviny dvacátého století pro ãesk˘ venkov typické. Pak se ale
v rámci zv˘‰ení v˘nosÛ
vût‰ina tûchto míst rozorala, zmeliorovala a scelila
ve velké plochy, které bylo moÏné obdûlávat pomocí vût‰í mechanizace. Údolí Klíãavy od podobného
osudu u‰etﬁila jednak malá rozloha jednotliv˘ch
louãek, vysoká hladina
podzemní vody a hlavnû
vzdálenost od novû vznikajících zemûdûlsk˘ch jednot.
PﬁestoÏe valná ãást pÛvodní rozlohy zarostla náletem ol‰e, ãást luk
kosili místní drobní zemûdûlci aÏ do
pol. 80.let. V 90.letech hlavnû díky
iniciativû zasvûcen˘ch botanikÛ zaãala ZO âSOP Silvatica ve spolupráci se Správou CHKO Kﬁivoklátsko s obnovou vût‰iny pÛvodních
luk. V posledních letech se v údolí
pravidelnû kosí, na vybran˘ch plochách se zjara vyhrabává staﬁina
a odstraÀuje nálet.
Díky tomu tak dnes mÛÏete obdivovat druhovû zajímavé pcháãové
a ovsíkové louky s místní botanickou perlou – hoﬁeãkem ladním,
v mozaice s údolními jasanovo – ol‰ov˘mi luhy. Omezen˘ v˘skyt ol‰í
nakonec ochranáﬁÛm úplnû nevadí.

Bez vytrvalého, témûﬁ dvousetletého pÛsobení ãlovûka, by tu byly ol‰iny pﬁirozen˘m porostem. Navíc se
v jejich podrostu daﬁí bledulím, jejichÏ kvûty tu brzy zjara dokáÏí vytvoﬁit bílé koberce.
Nejlep‰í je ale pﬁijít na louky,
kdyÏ rozkvétají orchideje – vstavaã
kukaãka a vstavaã májov˘, kterého
je tu na desítky jedincÛ. Na nejvlhãích místech lze tou dobou najít trsy úpolínu nejvy‰‰ího a nûkolik druhÛ vzácn˘ch ostﬁic. Trochu pozdûji
kvete kosatec sibiﬁsk˘ a v‰ivec bahenní, obû rostliny se roztrou‰enû
vyskytují po loukách v celé rezer-

vaci. Mezi dal‰ími vzácn˘mi rostlinami je tﬁeba zmínit vstavaã osmahl˘, toliji bahenní a zvoneãník
hlavat˘.
Stejnû bohatû je zastoupena také
fauna. Vyskytuje se tu modrásek
ãernoskvrnn˘ i bahenní, nûkolik
druhÛ Ïab, zmije obecná a je‰tûrka
Ïivorodá V potoce Klíãavû Ïije
vranka obecná, mihule potoãní a velevrub tup˘. Do území pravidelnû
zalétá ãáp ãern˘.
Dal‰í pﬁírodní zajímavostí je trojice památn˘ch dubÛ, pamatující
snad je‰tû ãasy vládnutí Vald‰tejnÛ.
O lidské ãinnosti, probíhající zde
s rÛznou intenzitou od stﬁedovûku,
svûdãí nûkolik nûm˘ch svûdkÛ.
Kousek pod Pilsk˘m rybníkem se
zachovaly valy vysoké nûkolik met-

rÛ. Na první pohled pﬁipomínají
zbytky dávného opevnûní. Ve skuteãnosti se jedná o b˘valou hráz rybníka postaveného v raném novovûku.
V 18. a 19. století, kdy za pÛsobení FürstenbergÛ do‰lo k hospodáﬁskému rozmachu na Kﬁivoklátsku, nabylo údolí hospodáﬁské
dÛleÏitosti. Fungovaly tu dvû pily,
tzv. Obere Brettsage na místû dne‰ní Pilské hájovny a Untere Brettsage neboli téÏ Brejlská pila. Z té se
dochoval pouze náhon. Z téÏe doby
pochází hospodáﬁsk˘ dvÛr Amálie.
Blízká osada Brejl je o cca 100 let
star‰í. Dﬁevo se odtud vozilo konûspﬁeÏnou dráhou
do Prahy. PÛvodní plány
poãítaly s pozdûj‰ím protaÏením dráhy aÏ do Plznû.
Trasa mûla vést kolem Berounky pﬁes Liblín. Pﬁi prÛzkumu terénu tehdy hlavní
zemûmûﬁiã – Joachim Barrande objevil dnes proslulé nalezi‰tû trilobitÛ u obce
Skryje.
Zejména
nedostatek financí v‰ak zapﬁíãinil, Ïe trasa koÀky
skonãila v údolí Klíãavy.
V nivû potoka dráha dnes
není patrná, jakmile se
v‰ak zaãne zvedat, je velmi dobﬁe znát její tûleso aÏ na Pínû.
Tato ãást koÀky byla v provozu v letech 1837 – 1873. V blízkosti horní
pily byla velká stáj pro hovûzí dobytek a celá niva Klíãavy byla obhospodaﬁována jako louka.
PR Údolí Klíãavy je dostupné po
Ïluté turistické znaãce vedoucí z nádraÏí ¤evniãov do Lán, po zelené
vedoucí z nádraÏí Nové Stra‰ecí do
Mûsteãka a prÛchodné po cestû podél Klíãavy od Pilské hájovny do
My‰í díry. Zhruba uprostﬁed trasy je
informaãní panel se základními údaji o rezervaci, vãetnû zvlá‰tních podmínek platn˘ch pro pohyb v rezervaci.
Bc. Petra Kare‰ová, botanik
Správy CHKO Kﬁivoklátsko

zákona uvidí. Tﬁeba si zas budete
moci hrábnout do krabic a moÏná
najdete i nûjak˘ ten skryt˘ poklad.
MoÏná bych mûla napsat pár údajÛ,
které zaznamenávám do Roãního
v˘kazu o knihovnû. JenÏe! Já si ho
letos zapomnûla okopírovat a
z Kladna mi ho po‰lou, aÏ budou mít
v‰echny údaje zpracované. Tak aspoÀ pﬁibliÏnû. V roce 2007 jsem na
koupi nov˘ch knih dostala 13 000
Kã, tak to asi bylo loni pﬁibliÏnû stejnû. Za tuto ãástku jsem nakoupila
76 nov˘ch knih. Dal‰ích 42 knih dostala knihovna darem. Z Kladna
jsme mûli zapÛjãeny dva soubory ,
to bylo dal‰ích asi 200 knih. TakÏe
ãtenáﬁi urãitû nepﬁi‰li zkrátka. A uÏ
tu mám opût nové knihy z Kladna,
celkem je jich 144. A kdykoliv mohu dostat dal‰í. V˘bûr je opravdu bohat˘. Pﬁála jsem si cestopisy, tak mi
jich pﬁivezli, Ïe je ãtenáﬁka, která je
jediná má v oblibû, bude ãíst hezky
dlouho. Anebo se nûkdo pﬁidá? Pro
‰ikovného kluka, kter˘ rád ãte dûtské dobrodruÏné pﬁíbûhy, mi jich taky navezli spoustu, i ten tedy bude
mít ãtiva víc neÏ dost. Rakovnická
knihovna uvádí, Ïe nejãtenûj‰í jsou
romány pro Ïeny, a já se musím
k tomuto tvrzení pﬁidat. Na ‰tûstí
máme smlouvu i s nimi, takÏe kdyby se mi nûãeho nedostávalo, mohu
si vypÛjãit i tam. Obãas pﬁijdou studenti, kteﬁí nejsou pravideln˘mi, tj.
zaregistrovan˘mi ãtenáﬁi a potﬁebují nûco pro ‰kolu. I to je moÏné. A
co nemá na‰e knihovna, je moÏno
vypÛjãit odjinud. Ty jiné knihovny
ov‰em nejsou tak benevolentní, jako ta na‰e, která nûkteré „ãtenáﬁe“
upomíná a upomíná a ti nejsou

schopni vrátit knihu ani za tﬁi roky!
Jo, jo. Jednu knihu z kladenské várky uÏ jsem si stihla pﬁeãíst, Hotel
Pastis. Je to bezva pohodové ãtení.
Unaven˘ majitel reklamní agentury, kter˘ je navíc po nároãném rozvodu, na doporuãení svého „sluhy“,
coÏ je takov˘ ná‰ Saturnin (ale ten
je, ﬁekla bych, lep‰í – mÛj oblíbenec) odjede na krátkou dovolenou
do Francie. Tam se seznámí s roztomilou Francouzkou a rozhodne se
od základu zmûnit svÛj Ïivot. A do
toho v‰eho se je‰tû zamotají ‰ikovní francouz‰tí zlodûjíãkové, nechybí ani únos s dobr˘m koncem. No
prostû pﬁeãtûte si, uvidíte. A nezapomeÀte se zamyslet nad svou nejoblíbenûj‰í knihou.
Tak aby milovníkÛ knih bylo stále dost!
Gudrun Humlová

CO LZE VYâÍST Z ROZPOâTU?
Se zájmem jsem si prostudoval
návrh rozpoãtu na rok 2009 a dovolte mi pár postﬁehÛ.
Zarazil mû zpÛsob vyvû‰ení. Pﬁíjmy jsou po jednotliv˘ch poloÏkách,
v˘daje jen po souãtov˘ch kapitolách. V˘daje tak lze tûÏko posoudit.
Úmysl? Îe by se v˘daje po poloÏkách neve‰ly do v˘vûsky...?
Z mnohaleté zku‰enosti vím, Ïe
99 % poloÏek rozpoãtu je dan˘ch.
Náklady na odpady, vodovod, ãistírnu, ‰koly a podobnû víceménû
kopírují v˘sledek
roku pﬁedchozího.
Co tedy lze vyãíst z návrhu rozpoãtu?
U pﬁíjmÛ je to
jednoznaãné – bude ménû penûz, za
coÏ mÛÏe souãasná recese. A u v˘dajÛ?
Zásadní problém návrhu rozpoãtu na rok 2009
vidím v nákladech
úﬁadu. Pár rozpoãtÛ jsem pﬁipravoval a mám v Ïivé
pamûti, jak je
vÏdy pran˘ﬁoval
pan Josef Valenta
za pﬁíli‰né náklady na chod úﬁadu.
Tehdy mû to trochu zlobilo, dnes mu
za to zpûtnû upﬁímnû dûkuji. V roce 2007 obec na úﬁad schválila v˘daje 3 478 800 Kã, v roce 2008 vydala jiÏ 4 421 428,37 Kã, a pro rok
2009 je navrhováno dokonce
4 606 560 Kã. Odhaduji, Ïe nejvût‰í poloÏkou z této sumy jsou mzdy.
Dûlám také na úﬁadû. V letech 2007
aÏ 2009 k Ïádnému velkému tabulkovému zv˘‰ení platÛ úﬁedníkÛ nedo‰lo. Pﬁesto jsou oproti roku 2007
náklady na úﬁad navrhovány o
1 127 760 Kã vût‰í! To je za 2 roky
nárÛst o více jak 32 %! Otázka zní
proã? âást zv˘‰ení jistû jde na vrub
draÏ‰í elektﬁinû, po‰tovnému apod.
Ale vsadím se o láhev whisky, Ïe
nejvût‰í dopad má nav˘‰ení prostﬁedkÛ na mzdy a související povinné odvody. Pﬁibylo zamûstnan-

cÛ, nav˘‰ily se úvazky, tak je to logické. Pﬁibylo v‰ak i tolik práce?
Pracuje úﬁad i o tolik lépe? Pochybuji. Souãasné vedení prostû jen vytvoﬁilo úﬁad mnohem draÏ‰í neÏ b˘val. KéÏ by na zastupitelstvo pﬁi‰lo
20 pánÛ ValentÛ...
Dal‰í zajímavou kapitolou jsou
místní komunikace. Pokud se v Kﬁivoklátû neinvestuje do silnic roãnû
cca 200 000 Kã, stane se z rozbit˘ch
silnic skoro neﬁe‰iteln˘ problém.
Loni se tu‰ím silnice neopravovaly. Letos je na
opravy a zimní
údrÏbu vyãlenûno závratn˘ch
31 000 Kã. Bude
to staãit? Opraví
se za to díra jedna
ãi dvû? Myslím,
Ïe se s opravami
opût nepoãítá.
Pﬁípadn˘ argument, Ïe se bude
stavût kanalizace
a silnice tak opravovat nemá cenu, je lich˘. Pﬁidûlení nezbytné
dotace je zatím
spí‰e pﬁáním neÏ
realitou a termín
v˘stavby tak není znám. Kolik kﬁivoklátsk˘ch obãanÛ pouÏívá silnice?
Zdánlivû optimistiãtûj‰í se zdá situace tﬁeba u hasiãÛ. âástka 204.700
Kã vypadá dobﬁe. JenÏe 105 000 Kã
z toho je dotace Krajského úﬁadu.
Obec tak na hasiãe plánuje dát ve
skuteãnosti jen 99 700 Kã. To je o
11 504 Kã ménû neÏ v roce 2008.
A to letos hasiãi slaví 130 let od svého zaloÏení. Na ples hasiãi nedostali mimo odpu‰tûní poplatku ze
vstupného ani korunu. PoÏádali
i o pﬁíspûvek na oslavy a poﬁádání
âarodûjnic. Je s nimi poãítáno? Nevím, ale odhaduji, Ïe ne.
Je pochopitelné, Ïe v dobû hospodáﬁské recese musíme ‰etﬁit. Vypadá to v‰ak, Ïe úﬁadu se to moc net˘ká, a peníze tak chybí jinde.
Pavel Friebert
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TAJEMN¯
HRAD DÎBÁN
Nad soutûskou naz˘vanou Vrata
na konci táhlého opukového hﬁbetu
pohoﬁí DÏbán stával hrad, jehoÏ pÛvodní název neznáme. V Hájkovû
kronice je uvádûn jako âbán. Jméno tedy dostal podle pohoﬁí, na nûmÏ
stál. Historik August Sedláãek mu
pﬁisuzuje jméno DrÏemberk. Jiní dûjepisci ho zase naz˘vají Îbánem ãi
DÏbánem.
Kdy a k˘m byl hrad postaven, nevíme. Nûkteﬁí badatelé usuzují, Ïe
jeho stavitelem mohl b˘t v letech
1420 aÏ 1428 Herbert z Kolovrat.
Spolehlivé prameny, které by tuto
domnûnku potvrdily, se Ïádné nedochovaly. Místní tradice ﬁíká, Ïe na
DÏbánu sídlil ‰lechtic, kter˘ hrad

smy‰lenku
s dovûtkem,
Ïe kronikáﬁ
znal pust˘ DÏbán a chtûl
sem mermomocí dosadit
nûjakou historickou událost. Kdo ví?!
Podobnû,
jako je neznámé datum zaloÏení hradu,
nevíme ani,
kdy zanikl.
Zdá se, Ïe jeho existence byla velmi krátká, moÏná necelé pÛlstoletí. Odborníci dávají zkázu hradu do souvislosti
s opukov˘m podloÏím, které neuneslo tíhu stavby, nebo poÏáru. Jas-

Z hradu DÏbán se dochovalo jen nûkolik rozvalen˘ch obvodov˘ch zdí, jimiÏ na mnoha
místech prorÛstají koﬁeny stromÛ.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

svévolnû vystavûl na královském
území a utiskoval odtud lid v okolí.
Král rebela potrestal a jeho hrad nechal zboﬁit. Ke stejnému konci smûﬁuje i vyprávûní v Hájkovû kronice,
která pﬁi roce 1391 zmiÀuje Hrozka
ze âbánu, uvûznûného a pozdûji popraveného za úãast v „rokování ‰lechticÛ“ proti králi. Rozboﬁení hradu
mohlo b˘t dílem královské odplaty
pro zemského ‰kÛdce. Dodejme
v‰ak, Ïe historikové obvykle povaÏují Hájkovo vyprávûní za pouhou

no nemají historikové ani v úãelu
hradu. Pravdûpodobnû mûl za úkol
stﬁeÏit v˘znamnou stezku, která
vedla úÏlabinou Vrata.
Víme ale jistû, Ïe hrad stával v areálu prehistorického hradi‰tû o rozmûrech 300x150 metrÛ. Svûdãí
o tom m.j. i nálezy popelnic s vlnovkami, které se na lokalitû na‰ly
na poãátku 20. století. PÛdorys
vlastního hradu DÏbánu mûl tvar
mnohoúhelníka a jeho základna mûﬁila asi 60 x 45 metrÛ. Byl velmi dob-

mozek zaãal zab˘vat nûãím pﬁíjemnûj‰ím, neÏ tou psotou za okny. Pro
tento pﬁípad se doma jistû najde
mnoho lákadel, aÈ jiÏ v podobû pi‰ingrÛ, keksÛ, brambÛrkÛ, kﬁupek ãi
oﬁí‰kÛ. Osobnû tûmto laskominám
ﬁíkám mor, protoÏe jakmile se posadím k televizi a naãnu balíãek takovéhoto moru, nedám pokoj, dokud ho nevyluxuji. Mám sice potom
pocit viny z v˘Ïivového pﬁehmatu,
ale ten pocit je snesitelnûj‰í, neÏ
vzdorování ataku mlsné. Jeden
z m˘ch kamarádÛ tomuto jevu ﬁíká,
Ïe na nûj jde gastrosex. Pokud nûjakou dobrÛtku objeví v ledniãce,
hovoﬁí o bílém sexu. Mastné prsty,
oﬁí‰ky zalezlé mezi zuby, pod sebou
podestláno drobky, nevadí… Spokojen˘ úsmûv pﬁesvûdãí va‰e oko-

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
SVAT¯ T¯DEN

ﬁe opevnûn. Na v˘chodní stranû ho
chránily tﬁi okrouhlé vûÏe a v jeho
nejzápadnûj‰í ãásti byla je‰tû ãtyﬁboká vûÏ. V jedné vûÏi b˘vala studna. Z okrouhl˘ch vûÏí byla nejmohutnûj‰í vûÏ jiÏní. Vnitﬁní nádvoﬁí
b˘valo nejspí‰ obestavûno budovami. Do hradu se vstupovalo pouze
z v˘chodní strany, kde souvisí hradi‰tû s planinou. Tady b˘val také
hlubok˘ pﬁíkop s valem, kter˘ vedl
kolem celého hradu. Znaãnû silné
zdi (asi 3,60 m) byly postaveny
z opuky. Z hradu, z nûhoÏ byly je‰tû v 19. století zachovány zbytky
v‰ech tﬁí okrouhl˘ch vûÏí, jsou dnes
patrné uÏ jen pozÛstatky jedné z nich,
fragmenty zdí a hlubok˘ pﬁíkop s valem kolem ãásti hradi‰tû. Pﬁi v˘sadbû lesa byla objevena silná vrstva popela a do ãervena vypálené kameny,
coÏ by potvrzovalo domnûnku, Ïe
hrad byl zniãen poÏárem. V knihách
mûsta Rakovníka je zápis z roku
1516 o tom, Ïe byl pﬁivezen vápenn˘ kámen z lomu âbánu. Tehdy byl
jiÏ hrad nepochybnû v troskách. Nálezy ze dÏbánského hradiska, jako
napﬁ. udidlo, zámek k luku a dal‰í,
byly uloÏeny v rakovnickém muzeu.
O hradu, kter˘ pomalu zarÛstá
stromy a kﬁovím, se vypráví ﬁada povûstí o pokladech a zjeveních. Teì
na jaﬁe se pr˘ lidé v rozvalinách mohou setkat s pﬁízrakem Jasanové paní, jeÏ obdaruje zlatou mincí kaÏdého, kdo u‰etﬁí kvûty rozkvetl˘ch
stromÛ.
Tomá‰ Bednaﬁík

3. díl
Krásné bﬁeznové dny, moji vûrní
ãtenáﬁi. Poãasí se ne a ne umoudﬁit,
a tak vût‰inu volného ãasu trávíme
v teple domova u televize. Za obãasného pohledu z okna, zdali náhodou nevykouklo jarní sluníãko,
které by vás vylákalo na procházku,
se poflakujeme po bytû, abychom se
po chvíli opût usadili pﬁed televizor.
Toto období je pro nás, chlapy, vût‰inou obdobím, kdy nás ãasto zaãne
honit mlsná. Znáte to, bloumáte se
bezcílnû po pﬁíbytku, nakukujete do
míst, kde se obvykle skr˘vají laskominy, propátráváte tajemnû se
tváﬁící balíãky, pytlíãky a krabiãky,
které by mohly skr˘vat nûco na ukojení va‰í mlsné. Hlad nemáte, ale
chuÈové pohárky va‰eho jazyka zatouÏily po nûjaké laskominû, aby se
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lí, Ïe toto bylo pﬁesnû ono, co vás
hodilo do lep‰í nálady a pﬁi pﬁí‰tí náv‰tûvû supermarketu je to podnût na
doplnûní ztenãen˘ch zásob jiÏ zmiÀovaného moru. Jsou ale mezi námi jedinci, kteﬁí k uspokojení své
mlsné zacházejí tak daleko, Ïe se nespokojí jen tak s nûjak˘mi kupovan˘mi náhraÏkami. Je nás pár, co nejsme líní vyjít mlsné vstﬁíc
a nadbíháme jí tím, Ïe pro ni pﬁipravujeme nejrÛznûj‰í mÀamky,
které dokonce poeticky pojmenováváme, jako by to byly „na‰e dûti“, kter˘m si mÛÏeme dát jména jaká chceme. Mezi m˘mi pﬁáteli se
setkáte s tím, Ïe si ãerstvû upraÏí
mandle a snûdí je je‰tû teplé nebo si
udûlají radost „vesel˘m pekáãkem“,
„kachnobraním“ ãi „roztock˘mi
‰neãky“. Není to nádherná poezie?
A co pak, kdyÏ to je‰tû ochutnáte.
To se mohou venku ãerti Ïenit, a pokud se zamûstnáte degustací takov˘ch lahÛdek, hned je pohled na svût
veselej‰í, krize – nekrize. Pro dne‰ní díl jsem pro vás sehnal recept na
poslednû zmiÀovanou dobrotu –
roztocké ‰neãky. Doufám, Ïe vám
kápnu do noty a zaslouÏím se o va‰i lep‰í pﬁedjarní náladu. Na shledanou pﬁí‰tû se tû‰í Milan Bednaﬁík.
ROZTOâTÍ ·NEâCI
Balíãek su‰en˘ch vypeckovan˘ch
‰vestek, slabû nakrájená anglická
slanina.
Na plátek anglické slaniny poloÏíme ‰vestku, zabalíme do roliãky
a spojíme párátkem. Takto zabalené ‰neãky poskládáme do pekáãku
a rozpeãeme v troubû nebo na grilu
tak, aby anglická slanina „zesklovatûla“. Podáváme teplé!

Ovocem JeÏí‰ovy smrti je ná‰ Ïivot, ovocem
JeÏí‰ova utrpení je na‰e radost, ovocem JeÏí‰ova osamûní na kﬁíÏi je na‰e spoleãenství.
Po Kvûtné nedûli následuje t˘den, kter˘ kﬁesÈané naz˘vají „Svat˘“. Vût‰inû dne‰ní mládeÏe pﬁi vyslovení pojmu „svat˘ t˘den“ naskoãí
husí kÛÏe, protoÏe si vzpomenou na trápení v posledních dnech pﬁed maturitou. Ani ná‰ kﬁesÈansk˘ Svat˘ t˘den není jednoduch˘. Chce-li nûkdo pochopit jeho podstatu, poﬁádnû se natrápí.
A nebude zdaleka u konce. Je to dáno tím, Ïe se
v tûchto dnech na‰e my‰lenky stále vracejí k utrpení, ke smrti, ke kﬁíÏi.
MoÏná to nûkoho pﬁekvapí, ba i pohor‰í, ale
pﬁi pohledu na umírajícího Krista na kﬁíÏi mû
mimodûk napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíﬁat lev spoleãnû s li‰kou a
oslem ulovili jelena. Rozdûlení koﬁisti pﬁenechali oslovi. Osel rozdûlil koﬁist na tﬁi naprosto stejné ãásti. Lev se zachmuﬁil, vycenil zuby, vrhl se na
osla a roztrhal ho. Potom se obrátil na li‰ku: „UkaÏ ty, jak se má správnû
dûlit!“ Li‰ka spojila v‰echny tﬁi ãásti koﬁisti a dala je lvu. Spokojen˘ lev se
ptá li‰ky: „Kdo tû nauãil tak moudﬁe dûlit?“ „Tamten“, odpovûdûla li‰ka
a ukázala pﬁitom na zkrvavené pozÛstatky osla.
Zdá se, Ïe lidské dûjiny odnepamûti tvoﬁí egoistiãtí lvi, chytré li‰ky a spravedliví osli. Toto drama stále pokraãuje. Kdo bude mít poslední slovo? KdyÏ
se díváme na kﬁíÏ, ptáme se, zda to není dal‰í vítûzství silnûj‰ích nad slab‰ím. Není to dal‰í prohra spravedlnosti? Víme, Ïe JeÏí‰ovo „Dokonáno
jest“ nebylo posledním slovem! Ale jak tûÏko se tomu vûﬁí, proÏíváme-li sami nûjaké trápení!
Pﬁed lety se v televizním Sváteãním slovu biskup Jiﬁí Paìour podûlil se
svou vzpomínkou na obﬁad rozlouãení se sedmilet˘m dítûtem, které rozdrtilo nákladní auto. Po obﬁadech matka dítûte sedala do auta. Najednou se
podívala na svého pﬁítele-knûze a zeptala se: „Jiﬁí, ty skuteãnû vûﬁí‰ ve vzkﬁí‰ení?“ „Ano, vûﬁím!“ ¤ekla: „Dûkuji!“ a posadila se. Její manÏel, otec
dítûte, povídá: „Vidí‰, a já si poﬁád myslel, Ïe ta kﬁesÈanská víra je jen jakási psychoterapie.“ Knûz na to: „Ví‰, v tuhle chvíli by ti psychoterapie
moc nepomohla.“
Kristova smrt na kﬁíÏi, o níÏ rozjímáme ve Svatém t˘dnu, nám pﬁipomíná: „Pamatuj, ãlovûãe, Ïe jsi prach a v prach se obrátí‰.“ Kristovo vzkﬁí‰ení, které slavíme o Velikonocích, nás uji‰Èuje: „Pamatuj, Ïe nejsi jen
prach.“ A to je prav˘ a podstatn˘ dÛvod velikonoãní radosti.
J. P.
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Oznamujeme vám smutnou zprávu, Ïe dne 27. 2. 2009 zemﬁel
ve vûku nedoÏit˘ch 87 let kﬁivoklátsk˘ rodák pan Zdenûk Rác.
Ráda bych touto cestou podûkovala v‰em obãanÛm Kﬁivoklátu, kteﬁí se s ním pﬁi‰li naposledy rozlouãit.
Dcera Jana s maminkou, synové Zdenûk a Láìa

FOTOKRONIKA – HISTORIE

STRANA 8

KN 3/2009

KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Jedna z princezen „Veselá tráva“, v podání
Jana Jungmanna.
Foto Milan Bednaﬁík

Masopust byl zahájen netradiãnû, fanfárami lesních rohÛ v podání Kﬁivoklátsk˘ch trubaãÛ.
Foto Jana Jirásková

Taneãní sál sokolovny patﬁil dûtem. HemÏilo se to tady princeznami, rytíﬁi, piráty a dal‰ími
pohádkov˘mi postaviãkami, které dûti znají z televize.
Foto Ludûk Frencl

Jiﬁí Ladra s Brborkou a Honzou to s dûtmi umí. Nedá mu moc práce si je získat. Po poãáteãním ostychu je jich zanedlouho plné jevi‰tû.
Foto Ludûk Frencl

V prvních bﬁeznov˘ch dnech se po rychlém tání snûhu na horách nebezpeãnû zvedla hladina ﬁeky Berouky. Pﬁi její kontrole jsme potkali Luìka Egerta, velitele SDH Roztoky a starostu Roztok Vladimíra Melãe.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Svût je jedna vesnice aneb jak se náhodnû Kﬁivoklát‰tí potkali na bûÏeck˘ch tratích v Abertamech.
Foto Karel Vydra

SkrumáÏ poãestn˘ch sester, kde jinde neÏ na svaté pÛdû. Památeãné foto se muselo udûlat
pﬁed kﬁivoklátsk˘m kostelíãkem, protoÏe na Velké Bukové Ïádn˘ nemají. Foto M. Svobodová

To snad nepotﬁebuje komentáﬁ.
Foto Ludûk Frencl

V Hradní ulici nad Penzionem U Jelena byla nedávno umístûna betonová svodidla,
která mají v pﬁípadû nehody zamezit pádu vozidla ze stránû. Foto M. Bednaﬁík
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TOMÁ· BEDNA¤ÍK

SPOR O ÎELEZNICI
Poté, co zkrachoval pokus o propojení Kﬁivoklátska s Prahou resp.
Plzní koÀskou dráhou, bylo jen otázkou ãasu, kdy se i tady, v pomûrnû
sloÏitém a ãlenitém terénu, objeví
„parní“ Ïeleznice. Celosvûtov˘
boom tohoto moderního dopravního prostﬁedku, kter˘ nastal v 60.
a 70. letech 19. století, se nemohl
kﬁivoklátskému panství vyhnout.
A tak v letech 1874 aÏ 1876 zamíﬁily koleje novû budované Ïelezné
dráhy vedoucí z Rakovníka do Protivína do kníÏecích lesÛ v povodí ﬁeky Berounky a Rakovnického potoka. Dnes je aÏ neuvûﬁitelné, v jak
krátké dobû se podaﬁilo toto nelehké dílo realizovat. V˘stavbu Ïeleznice provázely zajímavé okolnosti.
Hlavním projektantem státní dráhy Rakovník - Protivín byl vynika-

jící ãesk˘ stavitel Ïeleznic Ing. Jan
Muzika. Ke stavbû bylo pﬁikroãeno
ihned po udûlení stavebního povolení 13. 6. 1874. TraÈ Zdice - Protivín v délce 101,6 km byla odevzdána do provozu 20. 12. 1875 a 42 km
dlouhá traÈ Rakovník - Beroun 30.
4. 1876. Spojovací úsek Beroun Zdice, dlouh˘ 9,2 km, nebyl stavûn
jako zvlá‰tní traÈ, ale bylo zde pouÏito na konec úseku trati âeské západní dráhy. Snad nejvíc se projektant „zapotil“ pﬁi v˘kresech ãásti
trati vedoucí z Rakovníka údolím
Rakovnického potoka aÏ k jeho ústí do ﬁeky Berounky v Roztokách,
kdy byl donucen pÛvodní návrh zásadnû pﬁepracovat.
Podle pÛvodního projektu mûla
traÈ pﬁekroãit ﬁeku nikoliv aÏ v Roztokách, n˘brÏ blíÏe ke Zbeãnu,
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Îelezniãní zastávka v Roztokách se pÛvodnû jmenovala „Kﬁivoklát“. Pr˘ proto, aby „zviditelnila“ roztockou kníÏecí Marie-Annenskou huÈ.
Foto archiv autora

u osady âastonice. Vést mûla po levém bﬁehu ﬁeky proti Roztokám
mimo skalní útvar zvan˘ ·piãatka,
pod vyhlídkou Paraplíãkem pﬁejít
krátk˘m tunelem na lev˘ bﬁeh Rakovnického potoka nad pilou a zde
pokraãovat po úpatí strmého svahu
Sokolí pod pomník kníÏete Karla

Egona II. z Fürstenberka. V tûch
místech mûl b˘t proraÏen dal‰í krátk˘ tunel procházející pod hradem
Kﬁivoklát pﬁi jeho v˘chodním konci, s vyústûním na druhé stranû do
údolí potoka. O nûco dále na b˘val˘ch kníÏecích lukách v místech pozdûj‰ího sportovi‰tû U Koleãka mû-

la b˘t zastávka Kﬁivoklát. Tímto pomûrnû násiln˘m technick˘m zásahem by v‰ak byla znaãn˘m zpÛsobem naru‰ena krása hradu Kﬁivoklát
a jeho okolí.
Realizaci tohoto projektu zabránilo ﬁeditelství fürstenbersk˘ch Ïelezáren, které energicky vetovalo
navrhovanou trasu v roztocko-kﬁivoklátském úseku s tím, Ïe stanice
musí b˘t zﬁízena v Roztokách a traÈ
vedena pﬁi tamní Marie-Annenské
huti (pozdûj‰í závod Permon - pozn. autora). Spor nakonec vyznûl
v neprospûch pÛvodního zámûru
a Ing. Muzika musel ustoupit. Roztocké hamry, zbudované jako tehdy
nejmodernûj‰í závod na zkujÀování
surového Ïeleza v letech 1824 aÏ
1826, které právû v dobû projektování a trasování nové Ïeleznice byly zcela rekonstruovány a pﬁemûnûny na válcovnu, dostaly pﬁednost.
Ve druhé polovinû 19. století
vznikla na Kﬁivoklátsku také po‰tovní doprava, navazující na trasy
star˘ch dostavníkÛ a formanÛ. Zprávy o prvním po‰tovním úﬁadû se dochovaly z roku 1722 v ¤evniãovû.
V Novém Stra‰ecí byla po‰ta zﬁízena roku 1850, na Kﬁivoklátû roku
1851, v Lánech a NiÏboru 1869
a v Kublovû roku 1895.
(Pokraãování pﬁí‰tû)

