Roãník XV.

DUBEN 2009
Základní ‰kola Kﬁivoklát poﬁádala 15. dubna
2009 jiÏ 11. roãník tradiãní pûvecké soutûÏe
Kﬁivoklátsk˘ slavík.
âtûte na str. 2

20 Kã

Pﬁiná‰íme vám dal‰í slíbené povídání se zajímav˘m kﬁivoklátsk˘m obãanem o jeho Ïivotû. Za‰li jsme na kus
ﬁeãi za panem Jiﬁím Friebertem a pokusíme se vám ho pﬁedstavit jako
ochotnického herce, hasiãe a hlavnû
jako správce kostelních hodin.
âtûte na str. 5

Dne 9. 4. 2009 se konal
ﬁádn˘ snûm Svazku obcí
„Kanalizace a voda Kﬁivoklátsko“. Snûmu se
zúãastnili v‰ichni starostové obcí patﬁících do
svazku.
âtûte na str. 3

VELIKONOCE
Velikonoce se letos opravdu vydaﬁily. Poãasí nezklamalo, okolo domÛ,
na zahradách i chatách se ãistilo, uklízelo, ale i setkávalo, grilovalo a odpoãívalo. Po dlouhé dobû de‰tû a podmraãeného poãasí pﬁi‰lo sluneãní pohlazení. I koledníci vyrazili do ulic s o to vût‰í chutí. Myslíte, Ïe mûli zájem
o peãlivû nabarvená vajíãka nebo o sladkosti? Naivnû jsem stála pﬁi koledû mezi dveﬁmi s úsmûvem a nazdobenou o‰atkou malovan˘ch vajíãek a ãokolád! … „a nemáte panáka?“ ozvalo se z rozevláté tlupy teenagerÛ – koledníkÛ. „No jasnû, Ïe mám – ale nedám, vezmûte si vajíãko a ãokoládu!“.
Koleda zaãíná okolo osmé a konãí po poledni. Koledníci obejdou celou
obec, letos stejnû tak, jako kaÏd˘ rok. Hospodynû ve vsi se samozﬁejmû nedomlouvají, jakou znaãku lihovin na Velikonoce na koledu zakoupí. A tak
po hopsince a slivovici následuje víno ãervené i bílé, zelená, fernet, jelcin,
rum, taky pivo a tak nûjak poﬁád dokola …
Pak se nám tak okolo obûda ta na‰e – náctiletá zlatíãka pﬁimotají domÛ
a nad‰enû vyprávûjí, jak si to bááájeãnû uÏili a Ïe navrch zajedli je‰tû su‰enku, kolu a ãtyﬁi vaﬁená vejce. Na dnû ko‰íãku vyloÏeného ãistou utûrkou
se krãí podivná smûs – staniol, prázdné lahve, rozmaãkaná vajíãka, praskl˘ ãokoládov˘ zajíc a drobky z vaflí. Bez mravokárn˘ch ﬁeãí mám pﬁipravenu silnou polévku a pomocnou ruku pro pﬁípad nesnází. Dokud je zle,
pomáhám. KdyÏ se uleví, po‰lu vymáchat povleãení. Je‰tû Ïe bydlíme u potoka! Ona ta studená voda obvykle probere. Stejnû tak, jako v Ïivotû je nûco zlé pro nûco dobré, i Velikonoce pﬁiná‰ejí svá negativa i pozitiva. Organismus koledníka se po koledû dokonale vyãistí a po cel˘ následující rok
si moji chlapci dají nanejv˘‰ jedno malé pivo k obûdu. A pﬁi zmínce o fernetu se tváﬁí, jako by právû zahlédli jedovatého hada. A do kdy? No pﬁeci
do pﬁí‰tích Velikonoc…
PaP

Slavnostní setkání evropsk˘ch ministrÛ Ïivotního prostﬁedí zahájil v Královském sálu hradu ãesk˘ ministr Martin Bursík.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

SETKÁNÍ EVROPSK¯CH MINISTRÒ ÎP NA HRADù
K¤IVOKLÁT. Takovou slávu,
jako ve stﬁedu 15. dubna, uÏ hrad
Kﬁivoklát hodnû dlouho nezaÏil. Toho dnes zde do‰lo v odpoledních
a veãerních hodinách k setkání ministrÛ Ïivotního prostﬁedí ãlensk˘ch
státÛ Evropské unie, kandidátsk˘ch
státÛ a ministrÛ zemí EFTA (Island,
Norsko, ·v˘carsko a Lichten‰tejnsko). Na hrad tak dorazilo na 150
hostÛ vãetnû evropského komisaﬁe

pro Ïivotní prostﬁedí Stavrose Dimase.
Kromû toho zde také do‰lo k oficiální schÛzce ministra ÎP âR a místopﬁedsedy vlády Martina Bursíka
s dvaceti starosty obcí kﬁivoklátského regionu, jejichÏ katastrÛ se
dotkne zam˘‰len˘ Národní park
Kﬁivoklátsko. Mezi starosty byl i ná‰
Mgr. Milan Naì.
Jako první zasedli k jednacímu

stolu v kníÏecí knihovnû hradu starostové s ministrem Bursíkem, jeho
námûstkem RNDr. Franti‰kem Pelcem a ﬁeditelem Správy CHKO Kﬁivoklátsko RNDr. Petrem HÛlou.
„Jednání bylo vûcné a byl jsem velmi pﬁekvapen, jak intenzivnû se starostové o zﬁízení Národního parku
Kﬁivoklátsko zajímají,“ uvedl na veãerní tiskové konferenci Martin
Bursík
(Pokraãování na str. 4)

HU, HU, HU, JARO UÎ JE TU, ZNùLO K¤IVOKLÁTEM

Moudrá slova
Není moÏné sfouknout prach,
aniÏ by se pﬁi tom hodnû lidí nerozka‰lalo.
(princ Filip, vévoda z Edinburghu)

To je napsáno na nástûnce v M·
Kﬁivoklát, kde mají spoustu moc
pûkn˘ch fotek od maminky Moniky Frenclové jako upomínku na vyná‰ení smrtky, kterého se dûti zúãastnily.
Ov‰em toho 29. bﬁezna, kdy se jako jiÏ tradiãnû vyná‰ela smrtka ãi
Morana, tu jaro je‰tû zdaleka nebylo. Zima se nám v‰em uÏ zdála nekoneãná a ani do prÛvodu, kter˘ se
zaãal ﬁadit u „hasiãárny“, se moc lidí nehrnulo. A v‰ichni zabalení
v teplém obleãení, de‰tníky a plá‰tûnky. AÏ ty roztomilé dítky z kﬁivoklátské mateﬁinky dokázaly
vyloudit úsmûv na tváﬁích pﬁihlíÏejících a nadûji, Ïe by ten jejich
pokﬁik mohl zabrat: „Zimo, zimo,
táhni pryã, nebo na tû vezmu biã.
Odtáhnu tû za paãesy, za ty hory, za
ty lesy. AÏ se vrátím nazpátek, svleãu zimní kabátek.“ A Ïe s nimi mají paní uãitelky letos hodnû práce,
protoÏe jsou opravdu je‰tû malí. Ale
podaﬁilo se, rodiãe a prarodiãe ne‰etﬁili uznáním a potleskem, fotoaparáty cvakaly. A pak je‰tû zazpívali Kﬁivoklát‰tí hudci a ‰lo se dál.

Je‰tû Ïe hudli, jinak by je nikdo nepoznal v civilním obleãení. Asi taky mûli strach, Ïe by zmrzli ve sv˘ch
slavnostních hábitech. Poãasí letos
odradilo i pﬁíznivce z ﬁad rakovnick˘ch turistÛ, pﬁi‰li jen ti nejvûrnûj‰í. OÏivení do prÛvodu a pak na nádvoﬁí hradu pﬁinesl i mal˘ kozlík se

sv˘m páníãkem. Leã to jsem je‰tû
nevûdûla, Ïe ãlánek budu psát, tak
jsem nezji‰Èovala, kdo ten páníãek
je. Tak mi to snad promine. Na hradû se nám pﬁedstavily Sedmikrásky
Dá‰i Pavlíãkové spolu se sv˘mi mal˘mi kamarády
(Pokraãování na str. 2)

„Zimo, zimo, táhni pryã, nebo na tû vezmu biã“, neslo se Kﬁivoklátem. Foto Milan Bednaﬁík

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE

STRANA 2

Anketa KN
„Pﬁivítali byste v rámci zv˘‰ení
bezpeãnosti silniãního provozu
instalaci informativních mûﬁiãÛ
rychlosti v Kﬁivoklátû?“
PhDr. Tomá‰ Bednaﬁík
55 let, publicista
Urãitû, pokud chce zastupitelstvo pro dûti a
star‰í obãany udûlat
opravdu nûco uÏiteãného, je to právû zakoupení a instalace
mûﬁiãÛ rychlosti. Jako
ﬁidiã s nimi mám ty nejlep‰í zku‰enosti. Dnes uÏ nejsou na Rakovnicku Ïádnou v˘jimkou, má je spousta
obcí, zejména tûch, kde je velk˘ provoz. K takov˘m Kﬁivoklát urãitû
patﬁí. Mûﬁiãe mají aÏ neuvûﬁiteln˘
psychologick˘ úãinek. Jen skuteãn˘ pirát silnic nesundá nohu z plynu, kdyÏ si pﬁeãte, Ïe jede pﬁes obec
tﬁeba sedmdesátkou. Vût‰inû ﬁidiãÛ
to okamÏitû „sepne“ a rychle sniÏují rychlost pod 50 km v hodinû. A to
je hlavní smysl informativních mûﬁiãÛ rychlosti. V na‰í obci je hned
nûkolik úsekÛ, kde by mûﬁiãe byly
zapotﬁebí – tﬁeba u sokolovny, mezi viaduktem a ‰kolou nebo na Lánské ulici.
Karel Breník
35 let, servisní technik
Je pravdou, Ïe v obcích
kladenského a berounského okresu tyto mûﬁiãe jsou jiÏ del‰í dobu
instalovány a dá se ﬁíct,
Ïe plní svÛj úãel. Jakmile vjedete do obce a
zaãne na Vás blikat „70“, automaticky ãlovûk ‰lápne na brzdov˘ pedál a sníÏí rychlost na pﬁedepsanou
mez.
I kdyÏ je pravda, Ïe jsou i tací, kteﬁí zkou‰í, do kolika mûﬁiãe fungují,
protoÏe ví, Ïe jim Ïádn˘ postih nehrozí. Ale tûch je snad minimálnû.
A moje odpovûì na otázku? Ano,
i kdyÏ by byla dobrá kombinace tﬁeba s nástﬁikem pﬁíãn˘ch pruhÛ na silnici, které Vás také upozorní opticky i zvukovû, tﬁeba jako mají
v H˘skovû.
Karolína Friebertová
16 let, studentka Stﬁední zdravotnické ‰koly v Berounû
Myslím, Ïe by informativní mûﬁiãe rychlosti urãitû pﬁispûly k
bezpeãnosti silniãního
provozu na Kﬁivoklátû.
V‰echno, co by jen trochu k tomu napomohlo, je dobré. ¤idiãi si alespoÀ uvûdomí, Ïe jedou v obci a mají tak
sníÏit rychlost a zv˘‰it opatrnost.
Libu‰e Vokounová
35 let, správce depozitáﬁe
Ano, myslím si, Ïe by
bylo dobré tyto mûﬁiãe
rychlosti v obci nainstalovat, hlavnû v okolí základní ‰koly.
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HU, HU, HU, JARO UÎ JE TU, ZNùLO K¤IVOKLÁTEM
(dokonãení ze str.1)
z hudebního krouÏku M· Roztoky. Dost jich zima a choroby vyﬁadily z provozu, ale pár jich se sv˘mi obûtav˘mi rodiãi pﬁece jen pﬁi‰lo.

Za odmûnu se pak mohli podívat na
divadelní pﬁedstavení Marcely Slavíkové v jejím hradním divadélku,
kam se zájemci jen tak tak ve‰li. Ale
zas mûli dospûlí stojící u vchodu

„Smrt plave po vodû, nov˘ léto k nám jede, s ãervenejma vejci, s Ïlutejma mazanci“, tímto
popûvkem se louãily dûti s Moranou, neÏ ji hodily do potoka.
Foto Milan Bednaﬁík

Na hradû se nám pﬁedstavily Sedmikrásky
Dá‰i Pavlíãkové.
Foto Jana Jirásková

otevﬁenu cestu k úniku, kdyÏ se je
snaÏila principálka vtáhnout do hry.
Zlat˘m hﬁebem ov‰em pro dûti bylo opékání buﬁtÛ na hradním nádvoﬁí, kteréÏto mûly od hradního pána kastelána Luìka Frencla. No a
dospûlí zas nepohrdli kalí‰kem nûãeho ostﬁej‰ího. Taková teplá medovina, ta paneãku umí rozehﬁát!
Dal‰í zastavení bylo dole u „S˘korÛ“, kde dûti dostaly nûco sladkého,
a pak uÏ se ‰lo k Rakovnickému potoku, kde se za pokﬁiku: „Smrt plave po vodû, nov˘ léto k nám jede,
s ãervenejma vejci, s Ïlutejma mazanci“ a zpûvu házely smrtky do vody. A Ïe jich zas bylo. Malé, velké,
v‰echny umnû a s láskou zhotovené, jen abychom se uÏ koneãnû té
zimy zbavili. A povedlo se. Nedûle
smrtná mûla b˘t sice tûsnû pﬁed Velikonocemi, coÏ nebyla, ale to nádherné poãasí o Velikonocích, za to
urãitû tûm do vody hozen˘m smrtkám vdûãíme, no ne?
Gudrun Humlová

Bez nad‰encÛ jako je Dá‰a Pavlíãková by to
ne‰lo.
Foto Jana Jirásková

NEPÁLSK¯ HIMÁLAJ

PrÛvod dûtí a rodiãÛ nad hradem.
Foto Jana Jirásková

VELIKONOâNÍ
JARMARK
Po dlouhé zimû jsme v‰ichni velmi rádi, Ïe je tu jaro, s ním teplo a
sluníãko. Tû‰ili jsme se svátky jara,
a proto jsme se pﬁipravovali na velikonoãní vystoupení na hradû. Svoji ‰kolku jsme si vyzdobili malovan˘mi kraslicemi, zajíãky
i slepiãkami a vyhlásili jsme v˘tvarnou soutûÏ pro dûti okolních
‰kolek „O nejkrásnûj‰í kraslici“. Pro
rodiãe dûtí a veﬁejnost jsme uspoﬁádali Velikonoãní jarmark. KaÏd˘,
kdo pﬁi‰el, mohl si prohlédnout velikonoãní v˘zdobu, kterou vyrobily
dûti z mateﬁské ‰koly a jejich uãitelky. V pﬁípadû zájmu si vybrané
v˘robky mohl i zakoupit za symbolickou cenu. Dûti mûly velkou radost z toho, jak˘ mûl jarmark u rodiãÛ úspûch. ·koda jen, Ïe pﬁi‰lo jen
velmi málo zájemcÛ ze strany veﬁejnosti.
Jaroslava Vimrová

Dûti mûly velkou radost z toho, jak˘ mûl jarmark u rodiãÛ úspûch.

Foto Jarka Vimrová

Volala mi paní Pro‰ková, jestli
bych nechtûla pﬁijít dnes, tj. 15. dubna, na pﬁedná‰ku do IVS Budy. Moc
se mi nechtûlo, neboÈ je tak krásnû,
ale ãas jsem mûla, tak jsme se ·árkou ‰ly. A rozhodnû jsem nelitovala. Absolventi pﬁírodovûdecké fakulty UK Katka Jirkovská a Ondra
Svaãinka v Nepálu strávili skoro
ãtyﬁi mûsíce, absolvovali Everest
Trek, Langtang Trek a Annapurna
Circuit, nav‰tívili ﬁadu vesniãek a
mûsteãek, vãetnû hlavního mûsta
Kathmandu a hlavnû co nejvíc ãasu strávili s obyãejn˘mi lidmi. Díky velmi roz‰íﬁenému turistickému
ruchu se vÏdy nûkdo na‰el, s k˘m se
anglicky domluvili. Své humorné
nevyumûlkované povídání doprovázeli promítáním krátk˘ch ‰otÛ a
mnoha fotkami. BohuÏel nás tam
nebylo mnoho, ale strávili jsme

s obûma mlad˘mi nad‰enci dvû nádherné hodiny. Krátce se zmínili i o
Indii, kterou v té dobû rovnûÏ nav‰tívili, ale ta je zdaleka tak nenadchla. Snad jen Zlat˘ chrám v Amritsaru a tamûj‰í „pohﬁebi‰tû“,
vlastnû spalování mrtv˘ch pﬁímo na
bﬁehu ﬁeky, ve které se o kousek dál
lidé myli. Na závûr jsme si mohli za
námi urãenou cenu zakoupit CD, jejichÏ v˘tûÏek pÛjde na vzdûlání tﬁí
dívek z Nepálu. S tûmi se seznámili na sv˘ch cestách po Nepálu a jak
sami ﬁíkali, stejnû uÏ del‰í dobu uvaÏovali o adopci na dálku, a tímto
zpÛsobem se to vyﬁe‰ilo. Kdo by
chtûl vûdût víc, mÛÏe se podívat na
www.nepalky.webnode.cz Tak
jsem se hned podívala a i tento jejich projekt mû zaujal a budu jim drÏet palce, aby na‰li dost pﬁíznivcÛ.
–gh–

TO JSOU MI VùCI
Minule jsem psal o jarním úklidu a musíme v‰ichni ocenit, Ïe
hlavnû místní komunikace uklizené opravdu jsou. Jen mi není
jasné, proã se zbyl˘ posyp místo odvozu nahrnul do travnat˘ch
okrajÛ u silnic? Jak se asi u krajnic bude sekat tráva?
Na hradû uÏ opût vedle brány
visí tﬁi klíãe. Leto‰ní turistická
sezóna tedy zaãala. Na slavnostní otevﬁení pﬁi‰el i starosta…
z Roztok. Kﬁivoklátsk˘ chybûl
a stala se z toho tradice. Není
v‰ak nûco ‰patnû?
Slavnostní otevﬁení sezóny bylo spojeno s vernisáÏí fotografií
berounského Jana ·roubka
v hradní galerii Lednice. Fotografie jsou jedním slovem vynikající. Zaujal mû i jeden ze zápisu v knize náv‰tûvníkÛ: „VáÏení
spoluobãané, z fotografií mÛÏete vidût, Ïe se máme jako prasata v Ïitû. Tak si toho vaÏte!“
V Praze byl pﬁed pár dny „cirkus Obama“, u nás na hradû ministﬁi Ïivotního prostﬁedí Evropské unie. Jednoho mÛÏe
napadnout, zda to nebylo mnoho
povyku pro nic. Praha plná policajtÛ, RuzyÀ zavﬁená, v‰ude se
uklízelo, opravovalo, a leckde se
nesmûlo jít. I u nás se opravovalo a gruntovalo, i u nás bylo plno policajtÛ a hrad zavﬁen˘. Pro
pár papalá‰Û… Mû napadá, zaplaÈ Pán BÛh za to. Prahu nechám
Prahou, ale pro kﬁivoklátské i turisty je jistû dobﬁe, Ïe Lesní správa opravila pû‰inu k pomníku K.
E. Fürstenberga. Politici po ní
pﬁe‰li jednou tam a zpût, my po
ní budeme chodit mnoho let. Trocha reklamy také neu‰kodí,
a jestli nám náv‰tûva zelen˘ch
ministrÛ pomÛÏe ke kanalizaci
a vodovodu, buìme rádi, Ïe pﬁijeli.
Jsa ateista, kolem kostela sv.
Petra na Amalínû zpravidla jen
projdu, ãastûji jen projedu. Pﬁed
pár dny jsem tam v‰ak na nûkoho ãekal a doslova se zhrozil.
Okolí schodÛ k hlavnímu vchodu je doslova poseto nedopalky
cigaret. Vím, Ïe schody jsou dobr˘m debatním místem pro nûkteré kﬁivoklátské mládeÏníky.
Nic proti tomu. Mohli by si v‰ak
po sobû obãas vajgly uklidit.
A jsme zase u jarního úklidu...
Pavel Friebert

K¤IVOKLÁTSK¯ SLAVÍK VE ·KOLE JIÎ PO JEDENÁCTÉ
Základní ‰kola Kﬁivoklát poﬁádala 15. dubna 2009 jiÏ 11. roãník tradiãní pûvecké soutûÏe Kﬁivoklátsk˘
slavík. Skonãilo dlouhé období pﬁíprav, v nûmÏ Ïáci nacviãovali svá
hudební vystoupení, a pﬁi‰el den D,
v nûmÏ mûli v‰ichni soutûÏící moÏnost v nápaditû vyzdobené vstupní
hale ‰koly ukázat divákÛm, jací zpûváci se v okolí Berounky urodili
v posledních letech. Na soutûÏi vystoupilo celkem 31 ÏákÛ, z toho 12
ze Z· Roztoky a 19 ze Z· Kﬁivoklát. PﬁevaÏovaly opût dívky, ale je
zajímavé, Ïe z 6 vystupujících
chlapcÛ získali 4 nûjaké umístûní.
Porota, pracující ve sloÏení D. Pav-

Aneta ·ilhavá pﬁi svém pûveckém v˘konu.
Foto Pavel Procházka

líãková, H. Hrube‰ová a O. ·tûpniãková (tu na poslední kategorii zastoupila M. ·trougalová) to opût nemûla snadné. Bûhem pﬁestávek mûli
posluchaãi moÏnost spoleãnû si zazpívat nebo zhlédnout zajímavá hudební vystoupení. Po malém pﬁemlouvání zahrál na kytaru a zazpíval
Ondﬁej Sejpka, b˘val˘ Ïák Z· Kﬁivoklát a vítûz tﬁí prvních roãníkÛ této soutûÏe. A Ïe svá tehdej‰í vítûzství nezískal zadarmo, bylo jasné jiÏ
po nûkolika prvních tónech. V jedné z dal‰ích pﬁestávek ãekalo posluchaãe dal‰í zajímavé vystoupení
– zahrálo a zazpívalo kytarové duo
ÏákÛ z 9. A ve sloÏení Luká‰ Peter-

Dûtem zahrál a zazpíval Ondﬁej Sejpka, b˘val˘ Ïák Z· Kﬁivoklát a vítûz tﬁí prvních roãníkÛ této soutûÏe. Foto Pavel Procházka

ka a Jan Charvát. A jak to v‰echno
dopadlo? Zde jsou v˘sledky:
I. kategorie (1. + 2. tﬁída)
– 5 soutûÏících
(z toho 2 ze Z· Roztoky)
Matou‰ Hájek (Z· Roztoky)
Eli‰ka Skramuská (Z· Kﬁivoklát)
Jakub Knot (Z· Roztoky)
II. kategorie (3. + 4. tﬁída) – 9 soutûÏících
(z toho 4 ze Z· Roztoky)
Albert Skramusk˘ (Z· Kﬁivoklát)
Aneta ·ilhavá (Z· Kﬁivoklát)
Anna Rédlová, Antonie Varju (obû Z·
Kﬁivoklát)
III. kategorie (5. + 6. tﬁída) – 12 soutûÏících (z toho 6 ze Z· Roztoky)
Anna Kasíková (Z· Kﬁivoklát)
Michaela Temejãíková, Marika Varju
(obû Z· Kﬁivoklát)
Tereza Rousová (Z· Kﬁivoklát)
IV. kategorie (7. – 9. tﬁída) – 5 soutûÏících (v‰ichni ze Z· Kﬁivoklát)
Luká‰ Peterka (Z· Kﬁivoklát)
Kateﬁina Razímová (Z· Kﬁivoklát)
Sabina Karetová (Z· Kﬁivoklát)

A co ﬁíci závûrem? Je tﬁeba podûkovat celému realizaãnímu t˘mu,
kter˘ se podílel na pﬁípravách této
akce. I kdyÏ jde o soutûÏ vesnick˘ch
‰kol, mûla jako vÏdy slu‰nou úroveÀ a v‰em pﬁítomn˘m se jistû líbila a já vûﬁím, Ïe i v pﬁí‰tím roãníku
tomu nebude jinak.
Mgr. Lada Razímová
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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 30. 3. 2009
Schválení rozpoãtu mûstyse
Kﬁivoklát na rok 2009
Návrh rozpoãtu mûstyse Kﬁivoklát na rok 2009 byl po diskusi doplnûn o drobné zmûny a schválen
v celkové v˘‰i 10 721 674 Kã na
stranû pﬁíjmÛ i v˘dajÛ. Drobné zmûny v rozsahu nûkolika tisíc korun se
t˘kaly zejména pﬁíspûvku dûtskému
domovu Ráãek, ãástky na provoz
ãistírny odpadních vod, poÏární
ochrany, veﬁejné zelenû a komunikací. Jednání bylo pﬁítomno ‰est ãlenÛ zastupitelstva a rozpoãet mûstyse na rok 2009 byl schválen v‰emi
hlasy. Ve v˘dajové stránce rozpoãtu nesmí b˘t pﬁekroãen zastupitelstvem stanoven˘ objem provozních
a investiãních v˘dajÛ dle jednotliv˘ch paragrafÛ schváleného rozpoãtu roku 2009. V rámci paragrafÛ se
zmûna v jednotliv˘ch poloÏkách v˘dajÛ, kromû mzdov˘ch, povoluje.
Pﬁi realizaci jmenovit˘ch investiãních akcí lze do v˘‰e 5 % rozpoãtu
akce pouÏít investiãní prostﬁedky na
související neinvestiãní v˘daje.
Odpis pohledávek z let
2001 – 2003
Na návrh starosty zastupitelstvo
schválilo odpis pohledávek z let
2001 – 2003. Jedná se o poplatky za
pronájem hrobového místa, kde majitele jiÏ není moÏné dohledat. Vyhotovené smlouvy se vrátily zpût,
protoÏe majitel buì zemﬁel nebo se
odstûhoval neznámo kam, z tohoto
dÛvodu jsou nedoruãitelné. Celková ztráta mûstyse po provedení odpisu ãiní 3 470 Kã.
Dotace z Programu FROM
Stﬁedoãeského kraje
Mûstys Kﬁivoklát si podal Ïádost
o dotaci z programu FROM Stﬁedoãeského kraje na v˘mûnu oken v Z·
a M· Kﬁivoklát. SnaÏíme se vyuÏít
pﬁíleÏitost, kterou nabízí nové vedení Stﬁedoãeského kraje. To vypsalo
v˘zvu pro obce a mûsta v celkové v˘‰i 500 000 000 Kã. Spoluúãast obcí

Dohoda o vzájemné spolupráci mezi mûstysem a Policií âeské republiky, Krajsk˘m ﬁeditelstvím
Stﬁedoãeského kraje, je vítan˘m poãinem. Krizové chvíle pﬁiná‰í tﬁeba Velikonoce. Lidé míﬁí na
hrad, mezi nimi se proplétají auta… UÏ aby byli policisté vidût...
Foto Pavel Friebert

je pouze 5 %! Nabídka je jistû velmi
lákavá, pﬁesto si musíme uvûdomit,
kolik se ve Stﬁedoãeském kraji nachází obcí a mûst. Pokud by si Ïádost
podaly v‰echny a uspûly, zbylo by na
kaÏdého ménû neÏ padesát tisíc. Pﬁístup nového vedení kraje k dotacím
je nyní takov˘, Ïe je moÏné získat poÏadovanou ãástku buì celou, nebo
vÛbec ne. V praxi to znamená, Ïe
mnohé Ïádosti obcí nebudou uspokojeny na úkor jin˘ch. Finanãní rozsah akcí hrazen˘ch z tohoto dotaãního titulu se pohybuje od 200 000 do
10 000 000 Kã. Suma, kterou si nárokuje Kﬁivoklát na v˘mûnu oken
v Z· a M· Kﬁivoklát, ãiní témûﬁ
2 000 000 Kã. Spoluúãast mûstyse
schválená zastupitelstvem by ãinila
100 000 Kã. Pﬁípravy skonãily a nezb˘vá neÏ doufat, Ïe budeme moci
i pokraãovat. DrÏme si palce! Pokud
by na‰e Ïádost uspûla, probûhla by
v˘mûna oken koncem léta. Jen pro
poﬁádek pﬁipomínám, Ïe v budovû
základní ‰koly byla ãást oken vymûnûna jiÏ v roce 2006. Tehdy financoval v˘mûnu mûstys z vlastních
prostﬁedkÛ v celkové v˘‰i cca
800 000 Kã.

SNùM „KANALIZACE A VODA
K¤IVOKLÁTSKO“

Hostem snûmu byl i senátor a 1. námûstek hejtmana Stﬁedoãeského kraje PhDr. Marcel
Chládek, MBA.
Foto Pavel Friebert

Dne 9. 4. 2009 se konal ﬁádn˘
snûm Svazku obcí „Kanalizace a
voda Kﬁivoklátsko“. Snûmu se
zúãastnili v‰ichni starostové obcí
patﬁících do svazku. Hostem snûmu
byl i senátor a 1. námûstek hejtmana
Stﬁedoãeského kraje PhDr. Marcel
Chládek, MBA. Bûhem krátkého vystoupení vysvûtlil zúãastnûn˘m starostÛm filozofii dotaãních titulÛ Stﬁedoãeského kraje, zejména Fondu
rozvoje obcí a mûst, do kterého i ná‰
mûstys podal Ïádost. Zámûrem Stﬁedoãeského kraje je, aby i nejmen‰í
obec v kraji mohla Ïádat o dotaci.
Spoluúãast obcí je nyní stanovena
na 5 % finanãních prostﬁedkÛ k Ïádané dotaci a Stﬁedoãesk˘ kraj ji
hodlá udrÏet i v budoucnu, tím by
nemuselo docházet k naru‰ení rozpoãtÛ i v té nejmen‰í obci. Pﬁi Ïádosti do stávajícího fondu Programu
obnovy venkova byla spoluúãast

obce stanovena na 50 % a její v˘‰e
ohraniãena maximální ãástkou 200
000 Kã. Bûhem jednání bylo panu
námûstkovi tlumoãeno také podûkování za pomoc Stﬁedoãeského
kraje pﬁi dofinancování stavební dokumentace celého projektu „Kanalizace a voda Kﬁivoklátsko“ a to
pÛjãkou ve v˘‰i patnáct miliónÛ
Kã, ãástka patﬁí do uznateln˘ch nákladÛ po úspû‰ném pﬁidûlení dotace. Bez této pomoci by Svazek nebyl schopen ve‰kerou projektovou
dokumentaci ke stavebnímu povolení pro cel˘ projekt financovat. Po
projednání provozních záleÏitostí
svazku bylo s hlavním projektantem
panem Ing. Petrem Plichtou dohodnuto, Ïe tzv. „velk˘ projekt – Kanalizace a voda Kﬁivoklátsko“ bude pﬁedloÏen Snûmu ke schválení
zaãátkem ãervna.
Milan Naì

CzechPOINT
Zastupitelstvo rozhodlo o podání
Ïádosti o finanãní podporu v rámci
Integrovaného operaãního programu
„E-Government v obcích – CzechPOINT“. Jak informoval zastupitele starosta Mgr. Milan Naì, Ïádosti o finanãní podporu IOP na upgrade
poãítají s 15 % finanãní spoluúãastí
obcí. O funkci CzechPOINTu jsme
Vás informovali jiÏ dﬁíve. Nyní pﬁichází dal‰í novinka s ním spojená
a tou je tzv. datová schránka. Jejím
hlavním pﬁínosem by mûlo b˘t zrychlení úﬁedního styku mezi institucemi
a hlavnû v˘razná úspora finanãních
prostﬁedkÛ. Úﬁední dopisy by pﬁicházely pouze v elektronické podobû
a nebylo by nutné je tisknout a zakládat. To s sebou nese úsporu kanceláﬁsk˘ch potﬁeb a hlavnû po‰tovného, kde by mûlo dojít aÏ
ke ãtyﬁicetiprocentní úspoﬁe. Tyto
elektronické úkony a autorizovaná
konverze dokumentÛ vejde vplatnost
od 1. 7. 2009. Zastupitelstvo schválilo podání Ïádosti i finanãní spoluúãast ve v˘‰i 15%.
Dohoda s Policií âeské republiky
Na základû rozhodnutí zastupitelstva byla uzavﬁena dohoda o vzájemné spolupráci pﬁi zabezpeãování místních záleÏitostí veﬁejného poﬁádku
mezi mûstysem a Policií âeské republiky, Krajské ﬁeditelství Stﬁedoãeského kraje. Dohoda by mûla pﬁispût k efektivnûj‰í spolupráci pﬁi
zaji‰Èování a organizování kulturních
a sportovních akcí v katastru Kﬁivoklátu ahlavnû udrÏování veﬁejného poﬁádku, coÏ se jiÏ pozitivnû projevilo
bûhem velikonoãních svátkÛ. Snad se
i díky tomuto kroku podaﬁí potlaãit
vzrÛstající kriminalitu a nehodovost
na Kﬁivoklátsku.
Îádost o sponzorsk˘ dar –
LâR, s.p.
Vstﬁícná jednání a dobrá spolupráce s Lesy âR, s.p. pokraãují
i v roce 2009. Nyní bychom rádi informovali o podané Ïádosti o sponzorsk˘ dar od spoleãnosti Lesy âR,
s.p. na obnovu pﬁístﬁe‰ku pro dûti
v M· Kﬁivoklát. O Ïádosti rozhodne generální ﬁeditelství LesÛ âR
v Hradci Králové. Pokud by se dobrá vûc podaﬁila, získali bychom podstatnou ãást finanãních prostﬁedkÛ
na nákup materiálu. Dﬁevûná ãást
pﬁístﬁe‰ku bude zpracována v SOUL
Píska, s kter˘m taktéÏ dlouhodobû
úzce spolupracujeme.
Mûﬁiãe a ukazatele rychlosti
Dal‰í Ïádost byla podána na kraj za
úãelem získání dotace z „Fondu dopravnû bezpeãnostních opatﬁení na
silnicích Stﬁedoãeského kraje“ na financování poﬁízení, instalace a zprovoznûní dopravnû bezpeãnostního
zaﬁízení v podobû mûﬁiãe a ukazatele rychlosti vozidel v obci. Finanãní
spoluúãast obcí u dané dotace je 20
%. Starosta navrhl tﬁi místa, která jsou
z bezpeãnostního hlediska dÛleÏitá,
ato Základní ‰kola, Lánská ulice aSokolovna. Po diskusi ZM schválilo Ïádost z „FDBO“ v‰emi hlasy.
Petr Tﬁíska
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âTENÁ¤I NÁM PÍ·Í
MÛÏe rider Park Pro BIVOJ 4WD
jezdit po místních silnicích? – snad
naposledy.
V minul˘ch KN byl oti‰tûn mÛj
ãlánek o tom, zda Bivoj na silnice
smí ãi nesmí. Avizoval jsem v nûm
dotaz na odbor dopravy MûÚ Rakovník, na kter˘ jiÏ dorazila odpovûì. Shodou okolností Raport 24.
bﬁezna zveﬁejnil v rubrice „Otázka
pro…“ odpovûì t˘kající se stejné
vûci od zástupce rakovnického dopravního inspektorátu Ladislava
Hellera (ptal se Tomá‰ Bednaﬁík
zcela nezávisle na mnû).
ShrÀme si tedy fakta:
Vyjádﬁení dovozce (jiÏ jednou
zveﬁejnûné, proto zkrácené):
„…Bivoj ani jin˘ ná‰ traktor není pro provoz na veﬁejn˘ch komunikacích homologován…“
Názor Ladislava Hellera z DI Policie âR Rakovník (jak byl oti‰tûn
v Raportu, zkráceno):
„…JestliÏe v pﬁípadû zmínûného
vozidla nebyla schválena technická
zpÛsobilost, tak nemá v silniãním
provozu co dûlat. Pokud by ho zadrÏela na‰e hlídka, okamÏitû mu zakáÏe dal‰í jízdu a ﬁidiã dostane pokutu. A nedej boÏe, kdyby do‰lo
k dopravní nehodû…Pokud se takové vozidlo po silnici pohybuje (tﬁeba pﬁi nezbytném pﬁesunu), musí mít
povolení od odboru dopravy MûÚ
Rakovník, kde má pﬁesnû stanovenou trasu jízdy…
Vyjádﬁení odboru dopravy MûÚ
Rakovník ze dne 20. 3. 2009 (zkráceno):
„…Odbor dopravy mÛÏe vydat na
základû Ïádosti povolení ke zvlá‰tnímu uÏívání místní komunikace
a silnice samojízdn˘mi pracovními
stroji a pﬁípojn˘mi vozidly traktorÛ,
které nemají schválenou technickou
zpÛsobilost podle zvlá‰tního právního pﬁedpisu, coÏ je dle vyjádﬁení
v˘robce tento pﬁípad…Z obdrÏené
fotodokumentace víceúãelového
pracovního stroje Park Pro BIVOJ
4WD Vám sdûlujeme, Ïe povolení ke
zvlá‰tnímu uÏívání v tomto pﬁípadû
by vydáno nebylo. Stroj nesplÀuje
ani minimální poÏadavky, které by
zaji‰Èovaly jeho bezpeãné pouÏívání na silnicích a místních komunikacích.“
Co z tûchto vyjádﬁení plyne?
Místostarosta Petr Tﬁíska v minul˘ch KN pí‰e, Ïe Bivoj se mÛÏe pohybovat po místních komunikacích
a je zákonnû poji‰tûn. Pracovníci dopravního inspektorátu a odboru dopravy tvrdí, Ïe tomu tak není. PovaÏuji jejich názor za rozhodující.
Pokud dopravní policisté Bivoje
zadrÏí, okamÏitû mu zakáÏou dal‰í
jízdu a ﬁidiã, pracovník úﬁadu Jakub
Kocourek, bude pokutován.
A nedej boÏe, kdyby do‰lo k dopravní nehodû…

Pokud Bivoje obec koupila na
zimní i letní údrÏbu místních komunikací, byl koupen zcela nevhodn˘ stroj. A nejen proto, Ïe nesmí na silnice. ZdÛvodnûní nákupu
na zastupitelstvu pak bylo zaloÏeno
pravdûpodobnû na nesprávn˘ch informacích.
âekal jsem, Ïe po zveﬁejnûn˘ch
faktech pﬁijde nûjaká reakce. Buì
budou pﬁedloÏeny dÛkazy vyvracející mé tvrzení, Ïe Bivoj na silnice
nesmí (nestalo se tak), nebo Bivoj
na místních komunikacích pﬁestane
jezdit (ani to se nestalo). Dokonce
mi nûkolik kﬁivoklátsk˘ch obãanÛ
v posledních dnech ﬁíkalo ãi telefonovalo, Ïe bezpeãnost provozování
byla „vylep‰ena“ opakovan˘m pﬁevozem osob v pﬁívûsném vozíku za
Bivojem. Nemám dÛvod jim nevûﬁit. V takovém pﬁípadû má pouÏívání Bivoje s bezpeãností práce opravdu pramálo spoleãného.
Nûkterá fakta, uvádûná místostarostou Petrem Tﬁískou v minul˘ch
KN na obhajobu Bivoje, jsou skuteãnû s otazníkem. Ano, motorky
a ãtyﬁkolky nemají kabinu stejnû jako Bivoj. Jejich ﬁidiãÛm pr˘ kabina
také neschází. To vûﬁím. Ale kolik
v Kﬁivoklátû potkáme motorek
a ãtyﬁkolek pﬁi nûkolikahodinové
jízdû za snûÏení, v mrazu a vánici?
Kﬁivoklát má asi 10 km místních komunikací. Opravdu budeme stroj na
zimní údrÏbu kupovat podle zhruba
800 metrÛ jedné panelové komunikace? Nebylo by koncepãnûj‰í se radûji zab˘vat opravou té panelky?
A úvahy, kam by se jezdilo dﬁíve,
pokud by se obec na zimní údrÏbu
s nûk˘m spojila? No existuje nûco
jako domluva, plán zimní údrÏby,
logistika. Lubo‰ ·ípek také obsluhoval více obcí a ‰lo to. Silniãáﬁi
snad mají desítky traktorÛ ãi sypaãÛ a vyjíÏdûjí do v‰ech obcí na státovky najednou?
Jako obãan jiÏ tûÏko mohu dûlat více. Závûrem tedy poloÏím touto cestou kaÏdému jednomu kﬁivoklátskému zastupiteli následující otázku:
Podle zji‰tûn˘ch informací provozováním Bivoje dle mého soudu
prokazatelnû vedení obce poru‰uje
zákon ã. 13/1997 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, v platném znûní. Souãasnû jsou poru‰ovány pﬁedpisy o bezpeãnosti práce.
U obãanÛ lze obãas chápat nedodrÏení právních pﬁedpisÛ pro jejich neznalost. Na úrovni obce, po opakovan˘ch veﬁejn˘ch upozornûních, to
v‰ak povaÏuji za nepochopitelné.
VáÏení zastupitelé, vy s tímto stavem souhlasíte? A nedej boÏe, pokud by do‰lo k dopravní nehodû,
pﬁevezmete pak odpovûdnost? Pokud va‰e odpovûì zní ano, tak vám
závidím klidné noci.
Pavel Friebert

âERNÁ KRONIKA
K¤IVOKLÁTSKOU ·KOLU
DVAKRÁT „NAV·TÍVILI“ ZLODùJI
K¤IVOKLÁT. Základní ‰kola
Kﬁivoklát se stala na pﬁelomu bﬁezna a dubna hned dvakrát cílem zlodûjÛ. K prvnímu vniknutí do ‰kolní
budovy do‰lo v noci z 22. na 23.
bﬁezna a za cíl si zlodûj vybral zdej‰í jídelnu. K druhé nezvané „náv‰tûvû“ do‰lo v noci z 1. na 2. dubna a lupiã se „podíval“ hlavnû do
ﬁeditelny.
V obou pﬁípadech vnikl lump do
budovy oknem do jídelny, které vypáãil. V kuchyni odcizil pﬁenosnou
kovovou pokladnici, v níÏ byla finanãní hotovost ve v˘‰i 13 076 Kã
a beze stopy zmizel i s ní..
„Ve ãtvrtek 2. dubna ráno jsem
zjistil, Ïe je ve dveﬁích u ﬁeditelny
vybouraná obrovská, snad pÛlmetrová, díra, kterou zlodûji udûlali hasicím pﬁístrojem, jenÏ visí na chod-

bû. SnaÏili se v ﬁeditelnû najít pokladnici s penûzi, ale marnû. Ty jsou
umístûny v bezpeãném trezoru,“ popsal nemilé pﬁekvapení ‰kolník Pavel Procházka
„KdyÏ neuspûli s penûzi, odnesli
si s sebou alespoÀ tﬁi star‰í notebooky, které nám pﬁed ãasem vûnovala firma Peugeot. Nevím, kolik za
nû mÛÏou dostat. Koupili jsme do
nich nov˘ software a chtûli jsme je
zapÛjãit uãitelÛm. Kromû toho zlodûji snûdli oplatky a ãokolády, které jsme tu mûli pﬁipravené jako ceny pro vítûze pûvecké soutûÏe
Kﬁivoklátsk˘ slavík,“ doplnila ﬁeditelka ‰koly Mgr. Marcela Kasíková.
Policie ‰etﬁí oba pﬁípady jako trestn˘ ãin krádeÏe.
Tomá‰ Bednaﬁík
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SETKÁNÍ EVROPSK¯CH
MINISTRÒ ÎP NA HRADù
(Dokonãení ze str. 1)
a pokraãoval: „Diskuse byla vûcná,
padaly konkrétní dotazy a starostové na
nû dostali konkrétní odpovûdi. Pﬁislíbil
jsem jim, Ïe ve velmi krátké dobû vypracuje ministerstvo podrobnou informaci, kterou dostane kaÏd˘ obãan Ïijící v tomto regionu do své po‰tovní
schránky.“
Podle ministra Bursíka bude mít zﬁízení NP pro cel˘ region velk˘ v˘znam.
Podle jeho slov skonãí pﬁípadn˘m zﬁízením parku v‰echny letité úvahy a plány na zﬁízení pﬁehrady na ﬁece Berounce, coÏ je obrovské pozitivum. Na parku
„vydûlají“ také lesní hospodáﬁi. „Ve‰keré lesnické práce zde budou zabezpeãovat místní lidé a firmy. Skonãí zde
pÛsobnost v‰ech cizích spoleãností, které tu dnes vût‰inou hospodaﬁí,“ ﬁekl
konkrétnû Martin Bursík a doplnil, Ïe
souãasné obavy starostÛ a obãanÛ pramení pﬁedev‰ím z neinformovanosti
a díky nejrÛznûj‰ím fámám, které v regionu kolují.
Po oficiálním jednání se uskuteãnila
v prostorách b˘valého pivovaru prezentace akce Voda a kanalizace Kﬁivoklátsko. Smûl˘ projekt pﬁedstavili hostÛm starostové Ing. Vladimír Melã
z Roztok a Mgr. Milan Naì.
Jednání ministrÛ probûhlo za zavﬁen˘mi dveﬁmi. Martin Bursík ho na tis-

kové konferenci okomentoval slovy:
„Hlavním tématem jednání byly otázky t˘kající se zmûn klimatu a sniÏování emisí skleníkov˘ch plynÛ, resp. financování prostﬁedkÛ k jejich
minimalizaci. Radili jsme se o strategickém postupu Unie pﬁi jednáních se
Spojen˘mi státy, Ruskem, Japonskem
a âínou.“ Dále podotkl, Ïe se chce EU
zasadit o to, aby finanãní pomoc na zmínûnou oblast ‰la do zemí tﬁetího svûta,
aby bylo zastaveno kácení de‰tn˘ch
pralesÛ a aby se podaﬁilo stabilizovat
nárÛst oteplování maximálnû o 2° Celsia.
Závûr veãera patﬁil kulturnímu a spoleãenskému programu. V nûm se napﬁ.
pﬁedstavil soubor dobov˘ch tancÛ Regii Caroli regis z Prahy, skupina gotické a renesanãní hudby Chairé z Pﬁíbrami nebo skupiny historického ‰ermu
Páni z Kolína a Grál z Brna.
O Ïaludky hostÛ se velmi dobﬁe bûhem celého pÛldne postaral Vladimír
Brát se sv˘m personálem. „Chtûl bych
podûkovat v‰em, kteﬁí setkání zaji‰Èovali po organizaãní stránce, zejména
pak zamûstnancÛm hradu, kteﬁí zde odvedli velmi dobrou práci a kromû dal‰ích pﬁispûli ke zdárnému prÛbûhu této
v˘znamné akce,“ uzavﬁel kastelán hradu Ludûk Frencl.
Text a foto Tomá‰ Bednaﬁík

Starostové Kﬁivoklátska se nechali vyfotit s ministrem Martinem Bursíkem.

OTÁZKA PRO...
STAROSTU MùSTYSU MGR. MILANA NADù
Zúãastnil jste se setkání s ministrem Ïivotního prostﬁedí âR Martinem Bursíkem na hradû. Jak˘ je Vá‰ názor na pﬁípadné zﬁízení Národního parku Kﬁivoklátsko?

Hosty pobavili ‰ermíﬁi ze skupiny Grál Brno.

Ministﬁi na prohlídce hradu.

Na schÛzce s panem ministrem zaznûl od pﬁítomn˘ch starostÛ jednoznaãnû poÏadavek, aby byla zv˘‰ena informovanost v‰ech obãanÛ, co by
vlastnû zﬁízení Národního parku znamenalo.
Jaké konkrétní dopady, aÈ pozitivní ãi negativní, by to mûlo na Ïivot lidí pﬁímo v parku nebo na jeho okraji. Ani starostové dotãen˘ch obcí totiÏ
nevûdí víc neÏ ﬁadov˘ obãan. Bez potﬁebn˘ch informací se nelze vyjadﬁovat k tomu, zda park ano nebo ne.
(bed)

Dûti Kﬁivoklátska, o.s.
vás zvou do Mateﬁské ‰koly Kﬁivoklát na

Besedu s logopedem
Mgr. Helenou Sparovskou-BoráÀovou,
Starostové Kﬁivoklátu a Roztok Milan Naì a Vladimír Melã prezentují akci Voda a kanalizace Kﬁivoklátsko.

Vedoucí správy CHKO Petr HÛla v diskusi se starostou Kublova
Josefem Matûjkou.

která se koná ve ãtvrtek 7. kvûtna, od 15.30 hodin.
Povídání o v˘voji dûtské ﬁeãi, grafomotorice
a hlavnû odpovûdi na to, co vás zajímá.

Dûti Kﬁivoklátska, o. s. se v leto‰ním roce poprvé zapojí do celostátní akce poﬁádané Ligou proti rakovinû Praha – âesk˘ den proti rakovinû 2009 (13. kvûtinov˘ den). Cílem sbírky je preventivnû pÛsobit na
‰irokou veﬁejnost prostﬁednictvím letákÛ s informacemi a za nabízené
kvítky mûsíãku lékaﬁského získat prostﬁedky na boj proti rakovinû na nádorovou prevenci, zlep‰ení kvality Ïivota onkologick˘ch pacientÛ, podporu onkologické v˘chovy, v˘zkumu a vybavení onkologick˘ch center. Hlavní téma leto‰ní sbírky je kolorektální karcinom - primární a sekundární prevence.
Sbírka probûhne dne 13. kvûtna na Kﬁivoklátû a v Roztokách.
Skupina Regii Caroli regis pﬁedvedla gotické a renesanãní tance.

Kateﬁina Jacques a Martin Bursík v renesanãních kost˘mech.
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20. února 2009 to bylo pﬁesnû dvacet let, kdy zaãaly opût odmûﬁovat ãas hodiny na kﬁivoklátském kostele sv. Petra
„NEMYSLEL JSEM SI, ÎE VYDRÎÍM DVACET LET“ ANEB O KOSTELNÍCH HODINÁCH, DIVADLE A HASIâÍCH S JI¤ÍM FRIEBERTEM
KdyÏ se v Kﬁivoklátû ﬁekne „Friebert“, skoro automaticky je tﬁeba
dodat: „A kter˘?“. O dal‰í rozhovor pro KN jsme poprosili Jiﬁího
Frieberta. Povídali jsme si s ním
o kﬁivoklátském divadle, hasiãích,
a také kostelních hodinách. Ty také
konec koncÛ byly impulzem tohoto
rozhovoru. Pﬁed ãasem totiÏ vznikla malá, ale velmi milá poãítaãová
prezentace ke dvaceti letÛm opûtovného chodu hodin v kostele sv. Petra v Kﬁivoklátû. Jejím autorem je
právû Jiﬁí Friebert.
Úvodem, co Vás napadne, kdyÏ
ﬁeknu „divadlo“?
V urãité dobû to byl zpÛsob na‰eho Ïití. Byl to tehdy mÛj koníãek.
A dále, na co si vzpomenete pﬁi
slovû „hasiãi“?
U mû to byl spí‰e ten zaãátek, kdyÏ
mû bylo tak tﬁináct let. Byli jsme velcí kamarádi s Mirkem (Miroslavem
Friebertem – pozn. KN) a dali jsme
se spoleãnû i k hasiãÛm. Mladé hasiãe tehdy vedl Jaroslav Vrána, moc
nás to bavilo. Byla to doba, kdy jsem
se hasiãÛm vûnoval opravdu intenzivnû. Pozdûji uÏ ménû. Nejsem talent na motory, jako byl Láìa Pavlíãek nebo Láìa Fuksa, nikdy mû
nebavilo se „hrabat ve stﬁíkaãkách“,
tak moÏná proto.
A do tﬁetice, co Vás prvního napadne, kdyÏ ﬁeknu „hodiny“?
Napadne mû taková hloupost.
Abych se mohl starat o chod hodin
v kostele, musel mû schválit do této „funkce“ místní v˘bor KSâ. Tehdy, v roce 1989, to bylo normální,
nikdo je‰tû nevûdûl o Ïádné sametové revoluci. ·el jsem tehdy za Mirkem a on ﬁekl: „âlovûãe, to by bylo dobré. Ale musí se to schválit.“
Pak byla schÛze, já netrpûlivû ãekal,
a Mirek mi po ní ﬁekl, Ïe je to schválené. Je to trochu paradox.
VraÈme se tedy k divadlu. Jak jste
se k divadlu vÛbec dostal? Kdo Vás
k nûmu pﬁivedl a kdy?
Bylo to asi v padesát˘ch letech,
kdy se v sokolovnû vybudovalo jevi‰tû. Hned od zaãátku jsem divadlo nehrál. Ale jednou mû potkal
Karel Toms. Vûdûl, Ïe ná‰ táta v Kﬁivoklátû divadlo hrával. Shánûli ansámbl a já mu na nabídku k˘vl.
První moje hra byla „Komedie
o vûjíﬁi“ od Goldoniho. Mûl jsem
v ní jen jedinou vûtu, ale stra‰nû rád
jsem na divadelní zkou‰ky chodil.
„Pánové, má paní vás oãekává“, to
byla ta moje stûÏejní vûta. Celé
zkou‰ky jsem tam jinak prosedûl
a nakonec tu vûtu málem ani neﬁekl, jak jsem byl nervózní.
To byl zaãátek. Byla tam tehdy
dobrá parta. Vladimír S˘kora, Tonda Jirásek, Libu‰e Bednaﬁíková, uãi-

telé Sebránek a Miroslav Somr, Svûtla Zavﬁelová, MUDr. Klemenc, Eva
Rosenbaumová… Bylo to bezvadné.
Jak jste ãasto zkou‰eli?
Ze zaãátku jednou t˘dnû. Ale kaÏd˘ to bral na lehkou váhu. Trvalo

klátu pﬁi‰el Lubo‰ Junek, tedy nûkdy v roce 1969, také se do reÏírování zapojil. DoplÀovali se a stﬁídali, docela to tehdy jelo.
Nûkdo je nahraditeln˘ více, nûkdo
ménû…

Jiﬁí Friebert exceloval ve hﬁe Jeppe z Vr‰ku, kde si zahrál hlavní roli, a s legendami kﬁivoklátského ochotnického divadla L. Junkem, K. Tomsem, J. Mikovcem a dal‰ími se nesmazatelnû zapsal do srdcí kﬁivoklátsk˘ch divákÛ.
Foto Milan Bednaﬁík

dlouho, neÏ jsme text zvládali,
a kdyÏ ‰lo do tuhého, tak v závûru
pﬁed vystoupením tﬁeba i tﬁikrát za
t˘den.
Kolik her za rok jste nacviãovali?
Jednu roãnû, nebo i více?
Nebylo jich více jak jedna za rok.
Jezdili jsme s ní pak i po soutûÏích.
SoutûÏe amatérsk˘ch souborÛ tehdy byly docela populární. Nevzpomínám si, Ïe bychom dûlali dvû tﬁi
hry za rok. Snad jen jednou jsme za
rok nacviãili hry dvû.
Proã podle Vás v Kﬁivoklátû divadelní soubor Hrádek skonãil?
To uÏ bylo po roce 1989. Já s divadlem z rodinn˘ch dÛvodÛ skonãil
dﬁíve. Prostû jsem na nûj uÏ nemûl
ãas. Jak divadelní soubor skonãil, to
pﬁesnû nevím. Nebyl jsem u toho.
Myslíte si, Ïe je nadûje na obnovu divadelního souboru v Kﬁivoklátû?
Nemyslím. Takoví lidé jako Karel Toms ãi Lubo‰ Junek tady nejsou. Tomá‰ Bednaﬁík reÏii také
dobﬁe zvládal, i kdyÏ trochu s nervy, protoÏe nebyl takov˘ kliìas. ReÏisérské ambice mûl také Mirek
Slapniãka. Stojí to na nûkolika lidech. Co mají divadlo v srdci, dokáÏou nûco vytvoﬁit. A já tady nikoho takového nevidím.
A kdo vlastnû reÏíroval? Karel
Toms?
Co jsem do divadelního souboru
pﬁi‰el, nûkdy od m˘ch osmnácti let,
poﬁád Karel Toms. KdyÏ do Kﬁivo-

Jiﬁí Friebert kaÏd˘ den zdolá 59 schodÛ v kostelní vûÏi, aby natáhl hodiny.

To já vím. Ale marnû pátrám, kdo
by to mohl dûlat. Tﬁeba tady nûkdo
je, kdo se sem pﬁistûhoval a talent
by mûl, ale já o nûm nevím.
Byla to docela slavná éra pro kﬁivoklátské divadlo…
To ano. On i v Roztokách byl soubor. Soupeﬁili jsme spolu, a pak za
éry Junka se spojili. Jsou to hezké
vzpomínky.

tehdy dûlal vût‰inou
strojníka, on byl od maliãka do motorÛ blázen.
Ale je uÏ to stra‰nû dávno. UÏ si ani nevzpomenu, kde se soutûÏe konaly a jak jsme se umístili.
To bych k sobû musel nûkoho mít, abychom se
doplÀovali.
A vzpomenete si tﬁeba
na nûjak˘ poÏár, kter˘
Vám utkvûl v pamûti?
Byli aktivní ãlenové, Míla Skleniãka, Olda BrÛha, Jiﬁí âech, Láìa
Fuksa, Vrána, Helmich, RÛÏiãka. Ti
museli jet. A my…tﬁeba hoﬁel stoh
na PoÏárech…jsme tam museli dojít pû‰ky. Do auta jsme se uÏ neve‰li. S Mirkem jsme utíkali, paneãku, ale moc nás k tomu stejnû
nepustili.
Jinak si tady v Kﬁivoklátû moc ohÀÛ nepamatuji, asi jsem se jich neúãastnil. Spí‰ se jednalo o lesní poÏáry. Nic zvlá‰tního.
Tehdy je‰tû jezdila pára a obãas
hoﬁelo u trati. Tak jsme tam museli
dobûhnout pû‰ky nebo dojet na kole.
Jako u divadla tak i u hasiãÛ se
generace postupnû obmûÀují. ZaslouÏilej‰í ãlenové jsou nahrazováni
tûmi mlad‰ími, ménû zaslouÏilej‰ími, a ti star‰í sledují, jak si vedou ti
mlad‰í. Líbit se jim to mÛÏe i nemusí. Jak se Vy díváte na souãasnou
generaci hasiãÛ v Kﬁivoklátû? Tﬁeba v posledních deseti letech?
UÏ se moc nezúãastÀuji hasiãsk˘ch akcí, ale myslím si…mnû se

Jiﬁí Friebert na spoleãné fotografii hasiãÛ v roce 1999 pﬁi v˘roãí 120 let od zaloÏení SDH
Kﬁivoklát.
Foto Milan Bednaﬁík

VraÈme se k hasiãÛm. Jak jste se
stal hasiãem?
To bylo pﬁece hotové. Byli jsme
kluci, parta. Nikdo z nich tady vlastnû uÏ není, jen Láìa Pavlíãek. Nûkteﬁí z nás tehdy hráli i hokej. A u hokeje i hasiãÛ byl Jaroslav Vrána. Já
sice ze zdravotních dÛvodÛ hokej
hrát nemohl, ale
k hasiãÛm jsem
chtûl. Byli jsme
rádi za nûjakou
uniformu. Vzpomínám si, jak
jsme chodili napﬁíklad na ÏÀové
hlídky.
Jedna
dvojice
drÏela
sluÏbu v hasiãárnû, to tam je‰tû
nebydlel Jaroslav
Vrána. A druhá
chodila do âastonic a do DûãÛ
kontrolovat, aby
nikde nevznikl
poÏár. Jako mladí
kluci jsme je‰tû
nemohli chodit na
kontroly ven, tak
jsme drÏeli tu
sluÏbu v hasiãárnû. Já vût‰inou ve
dvojici s Mirkem
a s jedním dospûl˘m. To nás bavilo. A pak soutûÏe.
Kdo jezdil na soutûÏe?
To byly soutûÏe,
kde soutûÏili jak
chlapi, tak Ïeny.
Pavlíãek
Foto Pavel Friebert Láìa

to líbí. Rád bych také pomáhal, ale
zdraví mi to uÏ moc nedovolí. Ale
hasiãi byli a jsou dobrá parta. Star‰í mezi sebe vÏdy pustili ty mlad‰í,
postupnû je zauãili, a stejnû je to i nyní. Doba se v‰ak hodnû zmûnila. Dﬁíve nebyly Ïádné uniformy k zásahu,
museli jsme si vzít montérky z domova. AÏ pozdûji jsme dostali pracovní uniformy. Boty jsme nemûli
Ïádné, chodilo se i v plátûnkách. Teì
je vybavení jiné. Ale nevím, jestli to
hasiãe díky lep‰ímu vybavení baví
více ãi ménû. Tehdy nebyl problém
se uvolÀovat z práce. Dnes s tím problém b˘t mÛÏe.
Nemáte tedy strach o hasiãe v roce 2009?
Ne. Hasiãi jsou na tom lépe, neÏ
to divadlo.
Poslední návrat bude k hodinám.
Jak Vás vÛbec napadlo zprovoznit
hodiny v kostele?
Bydlel jsem v bytovkách a chodil
kolem kostela do práce. Mnoho let.
A ﬁíkal si, Ïe je to pﬁesn˘ obraz na‰í spoleãnosti. VynaloÏíme statisíce
na opravu fasády kostela, pozlatíme
ãísla na ciferníku, ale není nikdo,
kdo by vrátil na hodiny ruãiãky
a uvedl je do chodu. Dlouho mi to
vrtalo hlavou a rozm˘‰lel jsem se.
Bylo mi jasné, Ïe kdyÏ do toho pÛjdu, bude to dlouhodobá záleÏitost.
Îe to nebude jen tak. Ale pak jsem
si ﬁekl, Ïe pár let pÛjdou a pak holt
tﬁeba zase nepÛjdou.
S ruãiãkami v‰ak byl problém.
Mûl v tom prsty i Va‰ek Friebert.
Ruãiãky mûl on, ale nechtûl mi je
dát, protoÏe se mu zdály ‰patnû pozlacené. Nebyly pozlaceny plátkov˘m zlatem, ale galvanicky, matnû.

Prostû mi ﬁekl, Ïe mi je
nedá, Ïe se pozlacení
musí nejdﬁíve opravit.
Tak jsem koupil plech.
Musel b˘t silnûj‰í, ani
jsem si neuvûdomil, Ïe
ho nebudu mít jak stﬁíhat. Nakreslil jsem si
parádní ruãiãky a pak je
musel odvrtávat, pilovat. Ale ruãiãky jsem
udûlal. U tûch pÛvodních se poﬁád pﬁem˘‰lelo co s nimi.
Co já mohl. Ty moje jsem natﬁel základní barvou a pak Ïlutou. Ale barva nevydrÏela. Z jara byly rezavé.
Tak jsem je sundal a natﬁel znovu.
Tﬁi roky po sobû. AÏ mi jednou zbeãensk˘ pan faráﬁ Ján Petroviã ﬁekl,
abych je sundal. Îe je nechá pozlatit. A od té doby uÏ aÏ nahoru k hodinám nemusím.
Jak jsou ruãiãky veliké?
Od stﬁedu ta velká tak 70 aÏ 80
centimetrÛ, pﬁesnû uÏ to nevím.
Co se stalo s tûmi pÛvodními ruãiãkami?
Lubo‰ Junek sehnal nûjaké druÏstvo, snad v Praze, kde je mûli pozlatit znovu. Ale provedli v nûm reorganizaci a druÏstvo zru‰ili.
A ruãiãky se ztratily. UÏ se nena‰ly.
Kdy jste hodiny spustil?
Nûkdy kolem 20. února roku
1989.
To bylo dílo. U hodin byla velká
vrstva holubího trusu. V‰echno jsem
musel vyklidit. Díru jsem holubÛm
pak musel zakr˘t, dnes uÏ tam nelétají.
Hodinov˘ stroj byl funkãní?
Ano, byl. Jen chybûla táhla ke
zvonûní. Staãilo natáhnout a ‰el.
Nepﬁi‰el Vám nûkdo vynadat,
kdyÏ jste hodiny spustil a zaãaly odbíjet?
Naopak. Lidé byli rádi a nûkteﬁí
to dokonce sledovali. Tﬁeba na Velikonoce je zastavuji, zvony odlétají do ¤íma. A maminka Ládi Pavlíãka mi ﬁíkala: „Jirko, jak to, Ïe
neodbíjejí hodiny? Já jsem na to
zvyklá.“
Lidé to vzali celkem dobﬁe.
Chodíte do vûÏe hodiny natahovat. Víte, kolik je to schodÛ?
SchodÛ je 59, ale ostatní údaje
z hlavy nevím, ale najdu to… Asi
‰estkrát jsem hodiny za dvacet let
natáhnout zapomnûl. I tak jsem tedy vy‰lapal schody 7 294 x, to je celkem 430 346 schodÛ. A vystoupal
jsem do v˘‰ky 86 069 m. Tﬁi závaÏí o celkové váze 155 kg jsem vytáhl do v˘‰e 11 670 m.
Po dvaceti letech mû napadlo to
spoãítat. Mûﬁil jsem v˘‰ku schodÛ,
prÛmûr a délku závaÏí, abych podle
tabulek zjistil jejich váhu. âíslÛm
jsem nechtûl vûﬁit, zdály se mi nesmyslné. Ale nûkolikrát jsem to provûﬁoval a je to tak.
K hodinám chodíte kaÏd˘ den?
Ano. Hodiny se musí natahovat
kaÏd˘ den, jinak se zastaví. Vyrobila je v roce 1885 firma Hainz, která stále je‰tû v Praze existuje.
Komu hodinov˘ stroj patﬁí?
Hodiny patﬁí obecnímu úﬁadu,
proto jsem se o nû zajímal pﬁed lety pﬁes Mirka. Podle pamûtníkÛ je
zakoupil obecní úﬁad pﬁi stavbû kostela. Obecní úﬁad mi vlastnû za natahování platí práci 20 minut dennû. A mám to i s údrÏbou. Obãas se
musí nûco opravit.
Chce se Vám k hodinám chodit
kaÏd˘ den?
Nevadí mi to. Za dvacet let jsem
zapomnûl jen ‰estkrát. Dﬁíve jsem
k nim chodil veãer a to nûkdy bylo
nepohodlné. Mûli jsme náv‰tûvu, já
zapomnûl a musel jsem jít, tﬁeba i v 9
veãer. Tak jsem k nim zaãal chodit
pravidelnû cestou z práce. Teì uÏ
jsem v dÛchodu a je mi to jedno. KdyÏ
jsem jezdil na skautské tábory, natahovala je manÏelka s na‰ím Jirkou.
Nechtûla k hodinám chodit sama.
Nemyslel jsem si, Ïe vydrÏím dvacet let.
Kﬁivoklátské noviny dûkují Jiﬁímu
Friebertovi za rozhovor.
Pavel Friebert
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…

V kaÏdém ãlovûku je slunce – jenom je nechat plát!
(Sókratés)
âtenáﬁi Kﬁivoklátsk˘ch
novin vyuÏili volné vstupenky
Více jak 100 náv‰tûvníkÛ a zároveÀ ãtenáﬁÛ Kﬁivoklátsk˘ch
novin vyuÏilo volné vstupenky
na náv‰tûvu hradu pﬁi leto‰ních
KníÏecích Velikonocích na Kﬁivoklátû. Jsme velmi rádi a vûﬁíme, Ïe i na Advent pﬁijdete v tak
hojném poãtu.
Ludûk Frencl

„Tﬁi klíãe“ – od hradu, od ﬁeky Berounky a od cyklostezek Rakovnicka, na hrad pﬁinesli Radek Dvoﬁák, Ludûk Frencl a Vladimír Melã.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Doc. MUDr. Jan Klíma krátce podûkoval za pﬁedané Ocenûní za mimoﬁádn˘ pﬁínos pro hrad
Kﬁivoklát.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

SEZÓNA NA HRADù SLAVNOSTNù ZAHÁJENA
Poslední bﬁeznovou nedûli se
otevﬁely hradní brány do nové hlavní sezony. Opût se se‰ly v‰echny „tﬁi
klíãe“ – od hradu, od ﬁeky Berounky a od cyklostezek Rakovnicka.
Pﬁedáno bylo i Ocenûní za mimoﬁádn˘ pﬁínos pro hrad Kﬁivoklát, letos mimoﬁádnû udûleno dvakrát.

První doc. MUDr. Janu Klímovi za
dar pﬁedmûtÛ velké historické ceny,
které se váÏí k fürstenberskému rodu a ke Kﬁivoklátu. Druhé Sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ Kﬁivoklát za
sto tﬁicet let skvûlé sluÏby pro ná‰
mûstys a hrad Kﬁivoklát.
Ludûk Frencl

LETO·NÍ VELIKONOCE PROBùHLY P¤I LETNÍCH TEPLOTÁCH
I tak se daly charakterizovat leto‰ní Velikonoce. Poãasí dosahuje
pûtadvacetistupÀov˘ch hodnot a láká do pﬁírody. A kdyÏ se k tomu pﬁidá i nûco ke koukání, pﬁijede do na‰í krásné pﬁírody a hradu více jak 15
tisíc náv‰tûvníkÛ (to jsou jen ti, co
pro‰li bránou hradu). Rekordní bylo i mnoÏství náv‰tûvníkÛ, kteﬁí nav‰tívili prohlídku interiérÛ hradních
palácÛ a shlédli velikonoãnû vyzdobenou kapli. Tûch bylo pﬁes 3,5
tisíce. ·koda, Ïe mûstys nedisponuje vût‰ím a dobﬁe situovan˘m parkovi‰tûm, aby auta tolik neblokovala obãany. Urãitû to stojí za
zamy‰lení.
Ludûk Frencl

KníÏecí Velikonoce – velikonoãní hra na nádvoﬁí hradu v podání hercÛ z Mladé Boleslavi.
Foto Monika Frencl

O Velikonocích dûtské náv‰tûvníky bavila ve svém Lidovém divadle Tereza opût i Marcela
Slavíková. Její vystoupení byla vÏda obsazena do posledního místa. Foto Milan Bednaﬁík

Koncert Rakovnického komorního orchestru zaznûl v Královském sálu. Posluchaãi se mohli zaposlouchat nejen do klasické hudby, ale potû‰it se i filmov˘mi melodiemi. Foto Tomá‰ Bednaﬁík

OBâANSKÉ SDRUÎENÍ K¤IVONET PO¤ÁDALO
VALNOU HROMADU NA HRADù

Pod Huderkou mûla jiÏ tradiãnû své místo
stﬁelba z ku‰í a lukÛ. Foto Tomá‰ Bednaﬁík
O Kru‰ovické pivo byl v hork˘ch dnech velk˘ zájem.

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Velikonoce byly nezvykle teplé. Stánky na nádvoﬁí byly v obleÏení poãetn˘ch náv‰tûvníkÛ.
I letos nabízely mnoho dobrot, kter˘m se jen tûÏko odolávalo.
Foto Milan Bednaﬁík

Co by to bylo za Velikonoce bez malovan˘ch
kraslic a zdoben˘ch vajíãek?
Foto Pavel Friebert

Kﬁivonet poﬁádal Valnou hromadu
NFX sdruÏujících 12 neziskov˘ch organizací z celé âR. Tyto neziskovky
vytváﬁejí ve sv˘ch vesnicích ãi mûstech sítû podobné Kﬁivonetu a snaÏí
se podchytit mladé lidi, nauãit je spoustu nov˘ch technologií v oblasti síÈování a poãítaãÛ.
Valná hromada NFX je putovní záleÏitostí, postupnû se poﬁádá v jednotliv˘ch mûstech a obcích.
KdyÏ padlo rozhodnutí, Ïe 10. jubilejní bude 4. dubna na Kﬁivoklátû, pﬁem˘‰leli jsme, jaká by mûla b˘t. KdyÏ Kﬁivoklát, tak na hradû, to bylo jasné. KdyÏ na hradû, tak v historickém obleãení. Pak uÏ byl jen krÛãek k nápadu uspoﬁádat pro úãastníky prohlídku hradu Kﬁivoklát, ukázku scénky
s ‰ermem, a k jídlu pﬁipravit nûco netradiãního.
Parkování pro úãastníky poskytla obec na svém parkovi‰ti. Od 11.00 hod.
úãastníci zaãali pﬁicházet na hrad. V pravé poledne pﬁijel stylovû na koni
pﬁedseda NFX Jaroslav Stﬁe‰tík a mohlo se zaãít.
Obûd nám zajistila Roztocká skupina W–Arlet. Podávalo se sele na roÏni, zelÀáky a dal‰í pochutiny. Po dohodû s kastelánem hradu p. Frenclem
se podaﬁilo zajistit individuální prohlídku hradu pro celou skupinu 65 lidí.
Veãeﬁi nám zajistil pan Brát ze své Restaurace Nad hradem, podávala se
v hradní krãmû.
W–Arlet po setmûní pﬁedvedl scénku „Smrtka“ u vûÏe Huderka, za kterou sklidil bouﬁliv˘ potlesk. Na hradû jsme zÛstali aÏ do 21. hodiny.
Rád bych podûkoval v‰em za pûknou akci. âlenÛm Kﬁivonetu za to, Ïe
ji pomohli pﬁipravit. Hradu za azyl a panu kastelánu Frenclovi za prohlídku. ZastupitelÛm Mûstysu Kﬁivoklát za pomoc s parkováním, Eli‰ce a Petru Tﬁískov˘m za úãast na místû. Skupinû W–Arlet za obãerstvení a vystoupení u vûÏe Huderka. Podûkování patﬁí panu Brátovi a v‰em z Restaurace
Nad Hradem. Za ubytování pak také Hotelu S˘kora a IS LesÛ âR.
V‰em úãastníkÛm se tato Valná hromada velmi líbila. Vûﬁím, Ïe na Kﬁivoklát budou rádi vzpomínat.
Petr ·anda

ZAZNAMENALI JSME…
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ZIMA A JARO V INFORMAâNÍM A VZDùLÁVACÍM ST¤EDISKU LâR NA K¤IVOKLÁTù
Je tady jaro a s ním probouzející
se pﬁíroda, sluníãko a uÏ i teplé poãasí. Tento ãas je vÏdy tradiãnû náv‰tûvnick˘m vrcholem ‰kolních kolektivÛ. Pro toto období je
pﬁipraveno pﬁes dvû desítky akcí, ve
kter˘ch vyuÏíváme na‰í bohaté programové nabídky v˘ukov˘ch programÛ pro nejrÛznûj‰í vûkové kategorie, od mateﬁsk˘ch ‰kol aÏ po
stﬁedo‰koláky. Sezóna se nám jiÏ
zdárnû rozbûhla, pracovníci Lesní
správy Kﬁivoklát, kteﬁí zaji‰Èují lektorskou ãinnost, mají plné ruce práce. Podíleli jsme se na pﬁípravû soutûÏe Indiánská stezka, 29. dubna
probûhne dal‰í kolo pﬁírodovûdnû
–ekologické olympiády Zelená stezka – Zlat˘ list, kterou poﬁádáme ve
spolupráci se Správou CHKO Kﬁivoklátsko, spolu s Muzeem T.G.
Masaryka a s Klubem ãesk˘ch turistÛ pﬁipravujeme Pochod Joachima Barranda. Ostatní aktivity jsou
plánovány pro ‰koly, které u nás mají objednány program a mnohdy i vícedenní pobyt. Uspoﬁádali jsme
spolu s poboãkou âLS ples, dvû besedy pro veﬁejnost, v prostorách
stﬁediska se nadále konají Tvoﬁivé
podveãery a jazykové kurzy. Dne
30. kvûtna se mohou v‰ichni na‰i
pﬁíznivci tû‰it na dal‰í roãník jiÏ tradiãního Dne s Lesy âeské republiky , kter˘ i v leto‰ním roce probûhne na Emilovnû. Chystáme bohat˘
program a vãas vám sdûlíme v‰ech-

Revírník LS Kﬁivoklát Pavel ·ebek s mal˘mi náv‰tûvníky lesa aneb vyuÏití lesní pedagogiky
v praxi.
Foto Ing. Milo‰ Pochobradsk˘

ny dal‰í potﬁebné informace, a to nejen v Kﬁivoklátsk˘ch novinách , ale
i na webov˘ch stránkách mûstysu
Kﬁivoklát a na plakátech.
V souãasné dobû jsou v na‰em
objektu dokonãovány stavební
práce na v˘stavních prostorách.
Získáme tak moÏnost vûnovat se
v˘stavnické ãinnosti a k dispozici bude dal‰í prostor pro konání

nejrÛznûj‰ích projektÛ.
Na Velikonoce jsme zahájili turistickou sezónu, otevﬁeno tak máme dennû, v pondûlí aÏ pátek od 8.00
do 16.00 hodin, o víkendech pak od
10.00 do 16.00 hodin. V prodeji je
jiÏ pohlednice z loÀského Dne
s LâR, na které je zachycena hromadná fotografie úãastníkÛ.
TáÀa Friebertová

K¤IVOKLÁT·TÍ HASIâI NùKOLIKRÁT V AKCI
po obûdû, byli kﬁivoklát‰tí hasiãi po- siãi si po nároãném zásahu nestaãivoláni k poÏáru lesa pﬁed Pustovû- li ani odpoãinout a ve 21.45 hod. náty. Krajské operaãní a informaãní sledoval dal‰í v˘jezd. Opût do Pustﬁedisko HZS Stﬁedoãeského kraje stovût, kde do‰lo ke vznícení
vyslalo na místo události jednotku kontejneru s odpadem ve sbûrném
profesionálních hasiãÛ ze stanice dvoﬁe u cyklotrasy. Opût byla poRakovník, kterou posílily jednotky volána i jednotka HZS Rakovník.
dobrovoln˘ch hasiãÛ z Lubné, Vel- Je‰tû pﬁed pﬁíjezdem kﬁivoklátské
ké Bukové, Roztok, Kﬁivoklátu i rakovnické jednotky se v‰ak na
a jednotka dráÏních hasiãÛ z Prahy místo pﬁesunuli kolegové z Roztok,
a Kralup nad Vltavou. Celkem by- hlídkující u odpoledního poÏáﬁi‰tû,
lo na místû poÏáru deset zásahov˘ch a poÏár uhasili.
Za patnáct dnÛ tedy kﬁivoklát‰tí
vozidel. Po pﬁíjezdu hasiãÛ na místo události bylo zji‰tûno, Ïe se jed- hasiãi vyjeli pûtkrát.
Karel Breník
ná o poÏár smí‰eného porostu u ÏePavel Friebert
lezniãní trati v tûÏko pﬁístupném
terénu. PoÏárem byla
zasaÏena plocha o rozmûrech cca 300x400
m. Vzhledem k nepﬁístupnému terénu byl
na místo události povolán i vrtulník Policie
âR s leteck˘mi záchranáﬁi. Pﬁi poÏáru
bylo shozeno
celkem
37
bambivakÛ.
Hasiãi pomocí nûkolika
útoãn˘ch
proudÛ dostali
poÏár
v 14.37 hodin
pod kontrolu.
Po témûﬁ ‰esti hodinách od
nahlá‰ení poÏáru nastala
koneãná likvidace. Místo poÏáru do
ranních hodin
hlídala jednotka dobrovoln˘ch hasiãÛ
z Roztok.
V sobotu 4. dubna hoﬁelo pﬁed Ïelezniãním tunelem v Kﬁi- Nûkteﬁí kﬁi- V prudké stráni u kﬁivoklátského tunelu toho mûl „plné zuby“
voklátû. U proudnice Michal Temejãík, s hadicí mu po- voklát‰tí ha- i roztock˘ velitel Ludûk Egert.
Foto Pavel Friebert
Ve stﬁedu 18. 3. 2009 krátce po
obûdû byla povolána jednotka SDH
Kﬁivoklát k poÏáru louky u ‰koly
v Roztokách. ProtoÏe byla zasaÏena plocha cca 200 x 300 m a foukal
siln˘ vítr, hrozilo, Ïe se oheÀ roz‰íﬁí na lesní porost. Proto byly povolány jednotky Permon, SDH Roztoky, SDH Zbeãno, HZS Rakovník
a HZS Beroun. PoÏár byl po 20-ti
minutách uha‰en, poté do‰lo k ﬁádnému prolití poÏáﬁi‰tû a okolních
porostÛ vodou, aby se zabránilo opûtovnému vznícení.
Dal‰í v˘jezd následoval v úter˘
31. 3. 2009 v 12.40 hod. díky lidské
nedbalosti. Kﬁivoklát‰tí hasiãi vyjeli k zásahu v katastru obce Mûsteãko. Pﬁi cestû na místo zásahu byl
v‰ak u zdravotního stﬁediska zpozorován kouﬁ. Ve svahu do‰lo k zahoﬁení lesní hrabanky, zﬁejmû od

máhá Jiﬁí Krycner.
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âESKO âTE DùTEM – B¤EZEN, MùSÍC KNIHY
V prÛbûhu mûsíce bﬁezna probíhal na na‰í ‰kole projekt, kter˘ se vûnoval spolupráci rodiny a ‰koly. Pomohla nám v tom literatura. Jejím prostﬁednictvím se na‰e dûti blíÏe poznávaly s rodiãi, vlastnû s maminkami
sv˘ch kamarádÛ a spoluÏákÛ, které jim pﬁi‰ly pﬁeãíst úryvek ze zajímavé
knihy pro dûti.
Îáci 3. a 4. roãníku se spoleãnû rozhodli, Ïe pûknou pozvánkou pozvou
své nejbliÏ‰í do ‰koly, aby jim pﬁeãetli kousek z oblíbené kníÏky. S velk˘m
zápalem na pozvánkách pracovali, slovo dodrÏeli a maminky pozvali.
Nav‰tívily nás dvû maminky. Dûtem pﬁeãetly poutav˘ úryvek , o kterém
je‰tû s dûtmi povyprávûly. Jejich vlastní dûti jim dûlaly asistenty, kteﬁí byli také pﬁipraveni zodpovûdût otázky ostatních. V‰ichni byli pozorní a bedlivû naslouchali. Myslím, Ïe se jim moc líbilo, Ïe jim ãte také nûkdo jin˘ neÏ
paní uãitelka. Obû maminky, paní Zikmundová a paní Varju, byly pﬁíjemnû pﬁekvapené pozorností dûtí a nezaskoãily je ani zvídavé dotazy.
Spoleãnû s dûtmi jsme pak o úryvcích z knih debatovali. Ostatní ale nezÛstali pozadu. Pﬁinesli si do ‰koly oblíbenou kníÏku a pﬁeãetli dûtem úryvek místo své maminky.
Poté si dûti vytvoﬁily v˘stavku knih, kde provozovaly tzv. „poradnu“. Odpovídaly na dotazy mezi ãtyﬁma oãima a umoÏnily nahlédnutí do své vystavované knihy.
Na závûr jsme si v‰ichni sdûlili, která kníÏka kaÏdého zaujala. A právû
k té kaÏd˘ vytvoﬁil vlastní ilustraci. Tûmito ilustracemi, zdaﬁil˘mi, ãi ménû
zdaﬁil˘mi, si celou v˘stavku knih Ïáci doplnili.
Ohlasy dûtí byly po celou dobu velmi pozitivní. Je‰tû nyní se stane, Ïe
zarputilí ãtenáﬁi ãtou na kaÏdém kroku.
Ilona Hájková
I v páté tﬁídû jsme si zorganizovali svou malou akci „âesko ãte dûtem“.
Nejprve jsme poprosili své rodiãe, zda by nám mohli pﬁijít pﬁeãíst nûco ze
své oblíbené knihy a na toto ãtení jsme vyãlenili hodiny ãtení 30. 3. a 3. 4.
Pﬁi‰lo celkem pût maminek – paní Temejãíková, Kasíková, Varju, Peterková a Tﬁísková a v‰echny maminky si pro nás pﬁipravily zajímavé i úsmûvné úryvky z knih, které buì ãetly ony samy, nebo je ãtou sv˘m dûtem. Seznámily nás s knihou Dá‰enka ãili Ïivot ‰tûnûte, Paní Láryfáry, Fimfárum,
Mike‰ a Lexikon ohroÏen˘ch druhÛ stra‰idel. V‰ichni jsme v tichosti a se
zájmem poslouchali povídání o tûchto knihách i úryvkÛm z nich. Bylo to
pro nás pro v‰echny pﬁíjemné zpestﬁení v˘uky a maminkám moc dûkujeme za to, Ïe si na nás udûlaly ãas.
Naìa Kramelová

PROâ HOUKÁ SIRÉNA?
V prÛbûhu bﬁezna byla dokonãena elektrická instalace nutná k vyuÏití
v‰ech funkcí svolávacího modulu KANGA + pro hasiãe.
Po této úpravû (kdyÏ je jednotka SDH vyÏádána operaãním stﬁediskem
KOPIS Kladno k zásahu) dojde k aktivaci kompresoru, kter˘ doplní vzduch
do zásahového vozidla, a zároveÀ je spu‰tûna siréna se signálem „PoÏární
poplach“. Poté dojde k rozesílání SMS ãlenÛm zásahové jednotky s podrobn˘mi informacemi o události.
Proto jen krátkou informaci pro obyvatele Kﬁivoklátu o druhu a v˘znamu jednotliv˘ch signálÛ.
V‰eobecná v˘straha – tento signál oznamuje hrozící nebezpeãí a mÛÏe
zaznít kdykoli, v kteroukoli denní i noãní dobu. Signál V‰eobecná v˘straha je kolísav˘ tón po dobu 140 sekund a mÛÏe zaznít 3x po sobû. U „mluvících“ sirén následuje informace o druhu ohroÏení, napﬁ. „Nebezpeãí zátopové vlny“, v kaÏdém pﬁípadû ale pﬁíslu‰ná tísÀová informace zazní
v nejbliÏ‰í moÏné dobû po odeznûní signálu zpravidla v obecním rozhlase,
vysílají ji radiovozy policie/hasiãÛ nebo také zazní v televizi a rozhlase.
Zkou‰ka sirén – tento signál usly‰íte nejãastûji, a to kaÏdou první stﬁedu
v mûsíci ve 12.00 hodin. Ovûﬁuje se jím funkãnost systému a také sly‰itelnost sirén. Pokud v tuto dobu nesly‰íte „svoji“ sirénu v místû Va‰eho bydli‰tû, nahlaste to na pﬁíslu‰n˘ obecní úﬁad nebo hasiãÛm. Signál „Zkou‰ka
sirén“ je nepﬁeru‰ovan˘ tón sirény po dobu 140 sekund. U „mluvících“ sirén a v nûkter˘ch obecních rozhlasech je doplnûn informací „Zkou‰ka sirén“. Zkou‰ka sirén není tedy varovn˘m signálem!
PoÏární poplach – tento signál slouÏí pouze ke svolání jednotek poÏární
ochrany k v˘jezdu na zásah. Signál „PoÏární poplach“ je 1x pﬁeru‰en˘ tón
po dobu 60 sekund, u elektronické sirény napodobující zvuk trubky HÓ¤Í, HÓ-¤Í. PoÏární poplach také není varovn˘m signálem! Pﬁi tomto signálu doporuãujeme pouze zjistit, jestli se pﬁípadn˘ poÏár nebo jiná mimoﬁádná událost nedûje ve Va‰em bezprostﬁedním okolí a pokud Vás
neohroÏuje, zachovejte klid a nic nedûlejte, nebudete-li k tomu záchranáﬁi
vyzváni.
Karel Breník

Foto Pavel Friebert

nedopalku cigarety. Proto jednotka
zasáhla zde a velitel zásahu podal
zprávu na operaãní stﬁedisko do
Kladna o situaci. V Mûsteãku zasahovala jednotka HZS Rakovník.
K tﬁetímu v˘jezdu byli hasiãi
z Kﬁivoklátu povoláni v sobotu 4.
dubna pﬁesnû ve tﬁi hodiny odpoledne. Popel vysypan˘ v blízkosti lesa
byl pravdûpodobnou pﬁíãinou poÏáru u „veltru“ v Kﬁivoklátû, u Ïelezniãní trati pﬁed vjezdem do tunelu.
Ve velkém svahu hoﬁela opût lesní hrabanka. K poÏáru byli povoláni
i hasiãi z Roztok, Zbeãna, S˘koﬁice
a HZS Rakovník. Velké pﬁev˘‰ení
neumoÏÀovalo ha‰ení pouze od úpatí svahu, protoÏe ãerpadla jiÏ vodu
nedokázala vytlaãit. Cisterna HZS
Rakovník tedy odjela do Velké Bukové a po lesních cestách k ohni pﬁijela z horní strany. PoÏár byl uha‰en
po tﬁech hodinách.
Hned dal‰í sobotu 11. 4., krátce

V sobotu 11. dubna u Pustovût museli „dobráci“ z Roztok naplnit 37 bambivakÛ, kter˘mi vrtulník pomáhal hasit rozsáhl˘ poÏár lesa.
Foto Michal Temejãík

V sobotu 11. dubna pﬁijel do Kﬁivoklátu z Prahy vlak taÏen˘ parní lokomotivou. Jiskra z ní
pravdûpodobnû byla pﬁíãinou velkého poÏáru lesa u Pustovût. Kﬁivoklátské hasiãe k poÏáru
svolala i opût fungující siréna.
Foto Pavel Friebert
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KULTURA – KNIHOVNA– âERNÁ KRONIKA
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OBECNÍ KNIHOVNA
LETEM SVùTEM
Je to název jedné z knih, kterou
mám v knihovnû k dispozici dík v˘mûnnému fondu z Kladna. Chtûla
jsem nûjaké cestopisy, tak jsem jimi
teì pﬁímo zahlcena. Vãera v knihovnû jimi byla uchvácena paní Hana Pavlíãková. Tak jsem ji hned lámala, aby nûco napsala, ale nemá
ãas, má moc jin˘ch povinností. Ale
aspoÀ mi pár slov ﬁekla. Hned se pr˘
pustí do Tajemn˘ch stínÛ lesÛ o pytlácích, loupeÏnících a poustevnících
v Brdech a na Kﬁivoklátsku, protoÏe Brdy miluje, tam trampovala 20
let! Doma má je‰tû 1000 divÛ Slovenska, která je ale na‰í knihovny,
a nemÛÏe se od ní odtrhnout. Její tatínek si aÏ do své smrti dopisoval se
sestﬁenicí z Nitry a paní Hana teì pokraãuje v rodinné tradici a o v‰ech
místech, o kter˘ch je v dopisech
zmínka, si alespoÀ nûco pﬁeãte. A dala si stranou je‰tû dal‰í hromádku
knih pro sebe i svého muÏe a uÏ se
tû‰í, jak si poãtou. A já bych vás, milí ãtenáﬁi, touto cestou taky chtûla
nalákat, neboÈ by byla vûãná ‰koda
vracet ty nádherné cestopisy nepﬁeãtené. Tak tﬁeba v knize Za potomky dávn˘ch InkÛ autor Václav Petr
pí‰e: „Má-li b˘t cesta nûãím víc neÏ
v˘letem do cizích krajÛ, musí se ãlovûk nejprve seznámit se v‰ím, co
o dotyãné zemi bylo napsáno.“
V pouti za ãern˘m Kristem pûti svûtadíly od Va‰ka Va‰áka ãtu: „Nejstar‰ím studentem angliãtiny byl ‰estasedmdesátilet˘ Rus, nebo
pﬁesnûji ﬁeãeno Tatar, jak mû opravil. KdyÏ jsem ho chválil, Ïe ve svém

PÍTRS VYPRÁVùL O CESTOVÁNÍ PO KANADù
K¤IVOKLÁT. Petr „Pítrs“ Mare‰ je na Kﬁivoklátû v‰eobecnû známou osobností. Je o nûm známo, Ïe
kromû jin˘ch aktivit rád cestuje do
v‰ech moÏn˘ch koutÛ svûta. O záÏitcích z jedné ze sv˘ch posledních
cest - do Britské Kolumbie - se pﬁi‰el podûlit 25. bﬁezna do Informaãního a vzdûlávacího stﬁediska
Budy.
Cestu do kﬁivoklátského „íãka“ si
na‰lo zhruba dvacet posluchaãÛ.
Pítrs svoji pﬁedná‰ku postavil na hodinovém filmu, kter˘ v Kanadû natoãil a spolu s Milo‰em Koãím sestﬁihal.
Snímek zachycuje cestu Pítrse
Mare‰e a jeho rakovnického kamaráda Lubo‰e S˘kory do panenské divoãiny v Západní Kanadû, kde si
koupil osamûl˘ ranã jejich kamarád
Jiﬁí Lev. Dva mûsíce je dlouhá, ale
zároveÀ krátká doba, aby se daly
zhlédnout v‰echny pﬁírodní krásy
tohoto koutu svûta. Pítrs pﬁiblíÏil ve

Pítrs Mare‰ pﬁi pﬁedná‰ce v IVS Budy.

Foto Milan Bednaﬁík

vûku je‰tû studuje, ﬁekl mi, Ïe
univerzita, kde pﬁedná‰í historii, nemûla peníze, tak ho místo
v˘platy poslala na Maltu.
Takhle pr˘ procestoval uÏ pÛl
Evropy.“ V knize Mapy konãí
nad Nordkapem Jana ·Èovíãka
se ‰est dobrodruhÛ tvoﬁících expediãní t˘m Arctos I vydává na
·picberky, kde medvûdi dávají
dobrou noc. Od téhoÏ autora si
je‰tû mÛÏete pﬁeãíst Chomout
trojského konû o v˘pravû do zemû turecké kávy, Homéra a jeho Troje, dávné ﬁí‰e ChetitÛ
a biblického Araratu. V Basilicatû, horském mûsteãku na jihu
Itálie, proÏijete s autorem Davidem Yendonem ãtvero roãních
období. K pobytu zde ho inspirovala kniha Carla Leviho Kristus se zastavil v Eboli. Lásku
k Itálii vyjadﬁuje ve své knize La
Bella Vita i Angliãanka Vida
Adamoli. A je‰tû tam najdete lákavé recepty. Pro dûti napsali a hlavnû ilustracemi víc neÏ textem opatﬁili Zdenûk Mahler a Vladimír Fuka
knihu New York. Móc se mi líbí. Zajímavá je i Má americká krása od Veroniky Bednáﬁové. S Reinholdem
Messnerem se vypravíte na Everest
sólo, s Williamem Dalrymplem do
Mûsta dÏinÛ – Dillí, kde strávil
se svou manÏelkou malíﬁkou rok Ïivota. Kromû toho se v této knize nenásilnou formou seznámíte i s pohnutou historií Indie. Pﬁíli‰ brzy na
snídani je pohledem zblízka na práci ãlenÛ expertního t˘mu, kter˘ âeská republika vyslala do válkou zniãeného Iráku a kter˘ zachytil
zku‰en˘ televizní a rozhlasov˘ zpravodaj Alexander Tolãinsk˘. Ráj
kanibalÛ Hermana Melvilleho
není typick˘m cestopisem, spí‰ dobrodruÏn˘m pﬁíbûhem dvou námoﬁníkÛ, kteﬁí mezi lidojedy v prostﬁedí
naprosto odli‰né kultury a zvykÛ
musí bojovat o hol˘ Ïivot. Zuzanka
a tibetské velehory je deníkem v dopisech ze svatební cesty divadelního kritika Richarda Ermla a známé
tibetanistky Ondomi‰iové. Po návratu leÏí autor s odeznívajícím tyfem na Bulovce. Jeho matka obviÀuje Zuzanku: „Proã jste si ho brala,
proã jste se vy dva vÛbec potkali! Nikdy by ho nenapadlo jezdit do nûjakého Tibetu. Tam jste ho dostala jedinû vy!“ V tom ov‰em má jeho
matka pravdu. S nik˘m jin˘m neÏ se
Zuzankou by se urãitû do Tibetu nevydal. Michael Palin je dobrodruh,
komik a spisovatel, kter˘ své ãtenáﬁe nenudí a na sv˘ch cestách se rozhodnû nenudí ani sám. Rozhodl se
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filmu (a doprovodil v˘kladem) v˘lety do Národních parkÛ Yoho, Kootenay a Banff, k 254 metrÛ vysokému vodopádu Takakkaw, do
Skalist˘ch hor a na dal‰í místa, kde
lze spí‰e potkat medvûda neÏ ãlovûka. ZáÏitkem pro cestovatele byla také náv‰tûva Vancouveru a na
závûr i Calgary.
Nedokonalé zaﬁízení, kter˘m „íãko“ disponuje, a neschopnost jeho
ﬁeditelky zajistit nûkoho, kdo by pﬁístroji „domluvil“, zcela pokazily
vjem z jinak poutavé pﬁedná‰ky.
Z druhé ãásti filmu tak nemûli pﬁítomní témûﬁ nic. Cestovatel se tedy
snaÏil své záÏitky podat alespoÀ verbálnû. Na závûr je‰tû ukázal pﬁivezené kameny z divok˘ch kanadsk˘ch ﬁek, nûkteré vzácné dﬁeviny
a nabídl pﬁípadn˘m zájemcÛm natoãen˘ DVD film k soukromému
prohlédnutí.
Tomá‰ Bednaﬁík

objet Kolem dokola Pacifiku, coÏ je
tedy i název knihy, a uvidût v‰echno, co jen pÛjde. Cesta mu zabrala
jeden rok a projel osmnáct zemí. Mrzl v Beringovû úÏinû, pochutnával si
na peãen˘ch larvách, spal ve stanu,
v zable‰eném hotelu i v prachovém
peﬁí. Poznal spoustu lidí a se v‰emi
si mûl co ﬁíct. âetné prozaické pﬁíbûhy Jana Cimického ãerpají z jeho
praxe psychiatra, díky své profesi ale
i hodnû cestoval a tak si teì máte
moÏnost pﬁeãíst jeho postﬁehy z âíny v knize Nefritov˘ drak. âeskem
a Slovenskem jsem zaãala, budu tak
i konãit. Daniel Kollár a Jaroslav
Ne‰por vás zvou na Hrady a zámky
Slovenska, Jan ¤ehounek napsal Zanechali tady stopu o osobnostech regionu ze sdruÏení obcí Region Taxis Bohemia. Od Pavla Toufara tu
mám Od Blaníku tajemnou ãeskou
krajinou k Sázavû a Od Blatné k Otavû, legendy, báje, pﬁíbûhy, záhady,
magie a otazníky. Vojtûch Fi‰er popsal tajemné stezky Od ·umavy
k Novohradsk˘m horám, Eduard
Maur napsal PamûÈ hor ( ·umava,
¤íp, Blaník, Host˘n, Radho‰È ). Námûty k v˘letÛm najdete v publikaci
Ivany Mudrové Kam znaãky nevedou. V‰echny knihy jsou plné nádhern˘ch barevn˘ch, ale i ãernobíl˘ch
fotografií a kouzeln˘ch ilustrací,
mnohdy od samotn˘ch cestovatelÛ.
Myslím, Ïe to je‰tû není v‰e, neboÈ
nûkteré cestopisy uÏ jsem rozpÛjãila. Ale i tak je toho aÏ dost. Je nádhernû, nechejte se inspirovat, podnikejte v˘lety, cestujte. Anebo si aspoÀ
o cestách jin˘ch nûco pﬁeãtûte.
Gudrun Humlová

ROZTOKY (bed). Nejen krádeÏí, ale i vandalismem se v dobû od
22. do 25. bﬁezna podepsal na rekreaãním zaﬁízení ve Vi‰Àové neznám˘ pachatel. Urazil visací zámek u dveﬁí dílny a odnesl z ní vûci
za 7000 korun. Velkou ‰kodu poté
zpÛsobil na karavanech a elektrickém vedení v areálu. U dvaadvaceti karavanÛ po‰kodil zámky, u nûkolika dal‰ích okna a u jednoho
demontoval ãelní sklo i s rámem.
Posléze se „vrhnul“ na elektrické
vedení. Pﬁestﬁihl dráty vedoucí k vypínaãÛm a zásuvkám na budovách,
k ãerpadlu studny a k lampû veﬁejného osvûtlení. Na odcizen˘ch pﬁedmûtech vznikla majiteli ‰koda 17 tisíc korun, na po‰kozeném majetku
za 87 500 korun.

NEDOâKAV¯ ·OFÉR
ZBEâNO (bed). Jen necelé dva
mûsíce zb˘valy ãtyﬁicetiletému muÏi z Kﬁivoklátska, aby mohl opût bez
poru‰ování zákona ﬁídit automobil.
Nyní si v‰ak bude muset na chvíli,
kdy opût usedne za volant legálnû,

je‰tû poãkat. Pﬁi náhodné kontrole
ho totiÏ na silnici ze Zbeãna na S˘koﬁici kontrolovala policejní hlídka.
Lustrací zjistila, Ïe muÏ u sebe nemá ﬁidiãsk˘ prÛkaz, protoÏe mu
Okresní soud v Kladnû uloÏil na
6 mûsícÛ zákaz ﬁízení, kter˘ mûl vypr‰et 13. kvûtna. ¤idiã je podezﬁel˘
ze dvou trestn˘ch ãinÛ - ﬁízení motorového vozidla bez ﬁidiãského
oprávnûní a maﬁení v˘konu úﬁedního rozhodnutí.

UKRADL, CO MOHL
S¯KO¤ICE (bed). Dosud neznám˘ pachatel „nav‰tívil“ prodejní stánek a rekreaãní domek na S˘koﬁici, samozﬁejmû bez vûdomí jeho
dvaatﬁicetiletého majitele. Poté, co
odstranil visací zámek z vjezdov˘ch
vrat u domu, vypáãil dveﬁe do sklepa a do domku. Cel˘ objekt „prozkoumal“ a na „památku“ si odnesl
v˘ãepní zaﬁízení, pﬁehrávaã a pﬁekapávaã na kávu. Ze skladu a prodejních prostor je‰tû pﬁibral sekaãku na trávu a nûkolik lahvinek
alkoholu na posilnûnou. Majiteli
zpÛsobil celkem ‰kodu ve v˘‰i 63
tisíc korun.
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NESEëTE DOMA ANEB TIP KN NA V¯LET (IV)
SVAT¯ HUBERT – ZÁMEK
A KÁMEN
K nejzajímavûj‰ím místÛm Jesenicka patﬁí zámek Svat˘ Hubert a jeho okolí. Zámek stojí v lese pﬁi silnici z Jesenice do Velké Chmeli‰tné
a v 18. století ho nechal postavit hrabû âernín z Chudenic, kter˘ sídlil
v nedalekém Petrohradu. Nov˘ objekt, kter˘ mûl slouÏit pﬁedev‰ím
k loveck˘m kratochvílím, pojmenoval podle patrona myslivcÛ Svatého Huberta.
Cesta z Petrohradu ke Svatému
Hubertu vedla kolem altánu Pláveã,
ãást staré cesty je schÛdná dodnes.
Patrov˘ zámeãek byl postaven na
pÛdorysu osmiúhelníku tak, Ïe kaÏdá ze stran zámeãku smûﬁovala do
jednoho z osmi lesních prÛsekÛ. ¤íká se, Ïe pﬁi pansk˘ch lovech pr˘
stﬁelci sedávali v oknech zámeãku
a jen ãekali, aÏ se v prÛsecích obje-

Zámeãek Svat˘ Hubert.

ví zvûﬁ ‰tvaná honci. Pak uÏ staãilo
jen stisknout spou‰È pu‰ky...
Úãelu zámku odpovídal i jeho interiér. Vedle trofejí a vycpan˘ch zvíﬁat stával uvnitﬁ i vyﬁezávan˘, stﬁíb-

rem a perletí vykládan˘ stÛl s loveck˘mi motivy, na kterém b˘valo
pro lovce pﬁipravené obãerstvení.
Zchátral˘ zámek nechal v letech
2001 aÏ 2002 velk˘m nákladem
opravit státní podnik Lesy âR
a v souãasnosti slouÏí jako stylové
ubytovací zaﬁízení pro potﬁeby podniku. V zámeãku se nacházejí ãtyﬁi
pokoje zaﬁízené replikami staroÏitného nábytku. Dominantou horního
patra je krb, kter˘ byl jako jedin˘ ze
tﬁí pÛvodních pﬁi rekonstrukci zachován. Svatohubertskou tradici
pﬁipomíná v okolí zámeãku také kapliãka u lesní kﬁiÏovatky cesty od
zámeãku do osady Smrk s cestou
k âoãkovu rybníku a nedaleko zámku i tzv. kámen svatého Huberta.
Jeho náv‰tûvu doporuãujeme pﬁedev‰ím vdavekchtiv˘m dívkám. Kámen
vystupuje ze zemû
pod ko‰at˘m bukem
vlevo pﬁi cestû od zámeãku do vesniãky
Smrk a nelze ho pﬁehlédnout. Vlastnû
jsou tu balvany dva.
Jeden men‰í, nijak
zvlá‰È neobyãejn˘
a vedle nûho vût‰í, na Kámen Svatého Huberta (vpravo).
jehoÏ vrchu se nachází prohlubeÀ pﬁipomínající se- Ïe kámen má kouzelnou moc. Svodátko s opûrkou pro nohy. A zkusí- bodná dívka, která na nûj usedne, se
te-li se posadit, zjistíte, Ïe se v nûm pr˘ do roka dobﬁe vdá. Kdo ví, co je
sedí docela pﬁíjemnû. Tak to je ká- na tom pravdy, kaÏdopádnû v‰ak
men svatého Huberta! Pr˘ na nûm svého ãasu byl HubertÛv kámen mekdysi odpoãíval tento patron mys- zi dívkami z okolí velice oblíben.
livcÛ, kdyÏ se hnal za zvûﬁí hlubo- TakÏe, hledáte-li zatím marnû toho
k˘mi jesenick˘mi hvozdy. Podle pravého, zajeìte ke Svatému Hupovûsti znaven˘ usedl na nejbliÏ‰í bertu a sednûte si na kámen; za to
kámen, kter˘ se pﬁizpÛsobil tvaru je- nic nedáte. A chcete-li do manÏelho tûla, aby mûl svat˘ muÏ pohod- ství pﬁinést i poﬁádné vûno, zkuste
lí. KdyÏ si svûtec oddechl, pokra- se porozhlédnout v lesích kolem, nûãoval ve ‰tvanici, kámen uÏ se v‰ak kde je tam pr˘ ukryt˘ poklad v cedo pÛvodní podoby nevrátil a se- nû poloviny království.
dátko v nûm zÛstalo. Legenda ﬁíká,
Text a foto Tomá‰ Bednaﬁík

4. díl
V‰em sv˘m vûrn˘m ãtenáﬁÛm posílám jarem provonûné pozdravení.
Dnes se s vámi chci podûlit o pocit,
kter˘ na sobû posledních pár let pozoruji, tedy co se gastronomie t˘ká.
Neﬁeknu asi Ïádnou novinku, Ïe se
asi poﬁád vyvíjíme, chuÈové vjemy
z toho nevyjímaje. KdyÏ si vzpomenu, jak˘ byl jídelníãek v mém dûtství, je aÏ s podivem, do jak˘ch proporcí jsem narostl. KdyÏ si na ta léta
vzpomenu, nepamatuji se ale, Ïe
bych byl nûjak zvlá‰È vybírav˘ v jídle. Hlavním kritériem bylo jeho
mnoÏství, ãím více, tím lépe. Míval
jsem období opravdu Ïravá a dnes
po letech mamku obdivuji, kde brala sílu vaﬁit poﬁád dokola pro tﬁi chlapy. Bylo u nás zvykem, Ïe se jedlo
hlavnû to, co mûla ráda hlava rodiny, a my se s ní nûjak „svezli“. Vût‰ina chutí byla v souladu a maminka nemûla se skladbou nedûlního
menu vût‰inou problém. Zádrhel nûkdy nastal, kdyÏ se bratrovi zdála nûjaká omáãka pﬁíli‰ ãervená nebo v ní
nûco neidentifikovatelného plavalo,
co v jeho pﬁedstavách vzbuzovalo
nedÛvûru, coÏ nejednou pﬁerostlo do

hysterie. To se pak musel spokojit
s knedlíky s vejci, které ostatnû byly jeho hlavním pokrmem po dobu adolescentního vûku. Jediné, co
jsem já cel˘ Ïivot nûjak nemusel, byly s˘ry, které svojí specifickou vÛní
pﬁipomínaly nûkolik dnÛ no‰ené ponoÏky ve vojensk˘ch kanadách. AÏ
takovou jsem míval pﬁedstavivost.
Dodnes vidím tátu, jak si Romadúr
ãi Olomoucké tyãinky rozprostﬁel na
talíﬁ, posypal paprikou a ozdobil nakrájenou cibulí. K tomu zakrojil
mûkk˘ chleba a v jeho oãích se zaleskla sama mana nebeská, zatímco
my, dûti, se klidily z kuchynû s rozhoupan˘m Ïaludkem a v˘hruÏn˘m
pohledem, Ïe jiÏ tátovi nikdy nedáme pusu na dobrou noc, kdyÏ veãeﬁí takové smraìochy. V létû, s ohledem na nás, dokonce chodíval jíst
své oblíbené s˘ry ven na laviãku na
zahradu. Dlouhá léta jsem nemohl
pochopit, jak nûkdo vÛbec nûco tak
páchnoucího mÛÏe strãit do pusy. AÏ
jednou, mÛÏe to b˘t asi rok, jsem byl
nakupovat a pﬁi pochÛzce v oddûlení s˘rÛ supermarketu mé oãi padly
na krabici s Romadúry. Nevím, co

se najednou ve mnû zlomilo, ale tak
silnou chuÈ jsem jiÏ dlouho na nic
nedostal. Jeden s˘r jsem si koupil,
uhánûl z Prahy do Kﬁivoklátu jako
smyslÛ zbaven˘, doma se ani nepﬁevlékl a stejn˘m rituálem jako kdysi
táta labuÏnicky slupl cel˘ balíãek.
Slast, která se ve mnû rozlila, snad
ani nemohu slovy popsat. Od té doby jiÏ nepovaÏuji lidi, co si dají v mé
blízkosti nûjak˘ zrající s˘r, za své
nepﬁátele, jako doposud. Myslel
jsem si, Ïe si v hospodû kamarádi
s oblibou dávají smaÏené olomoucké, aby mû dráÏdili. Dnes si je dám
s nimi, a nebo je‰tû lépe, si je doma
pﬁipravím sám. Máme v Praze jednu restauraci, kam obãas zajdeme na
specialitu, která nese název Olomoucké tvarÛÏky podle pana Wericha. Nechte se na ni dnes pozvat a pokud dodrÏíte technologick˘ postup,
nemusíte se bát, fakt to není vÛbec
cítit. Tak tedy dobrou chuÈ.
Milan Bednaﬁík
OLOMOUCKÉ TVARÒÎKY
PODLE PANA WERICHA
1 balíãek Olomouck˘ch tvarÛÏkÛ,
5 dkg uherského salámu (Poliãanu,
Herkulesu), mouku, vejce, strouhanku na obalení a tuk na smaÏení,
ãesnekov˘ dresink, tatarku a keãup.
Olomouck˘ tvarÛÏek vloÏíme mezi dvû silnûj‰í koleãka salámu a jemnû zmáãkneme, aby tam salám drÏel.
V trojobalu 2x obalíme! Dvû vrstvy
jsou dÛleÏité, aby syreãek bûhem
smaÏení nevytekl a zprudka osmaÏíme dozlatova. Jako pﬁíloha jsou nejlep‰í hranolky nebo restované brambory. LabuÏníci si tento koncert chutí
mohou dozdobit ãerstvou zeleninou
a s˘r pﬁelít ãesnekov˘m dresinkem
(ale stejnou sluÏbu udûlá i pikantní
tatarka asladk˘ keãup smíchané vpomûru 1:1).
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DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
T˘den v ¤ímû
U pﬁíleÏitosti svého Ïivotního jubilea jsem zásluhou farníkÛ na Kﬁivoklátû zaãátkem listopadu nav‰tívil „vûãné mûsto ¤ím“.
Po pﬁíletu jsem byl naprosto uchvácen nejenom velikostí této metropole, ale také obrovsk˘m mnoÏstvím památek, které se zde nachází. Popsat tuto umûleckou architekturu, která
zde vznikala pﬁed staletími a tisíciletími, je slovy témûﬁ nemoÏné. To se prostû musí vidût na
vlastní oãi, aby ãlovûk mohl srovnávat, pokud
vlastnû má s ãím.
¤ím byl zaloÏen pﬁibliÏnû pﬁed 2700 lety na
sedmi pahorcích u ﬁeky Tiber. Od té doby z nûj
vyrostlo mûsto se tﬁemi miliony obyvatel a rozlohou 1500 ãtvereãních kilometrÛ. Nelze ale opomenout skvost v‰ech skvostÛ uprostﬁed ¤íma, a tím je nezávisl˘ stát Vatikán o celkové rozloze jen
0,44 km2, s bezkonkurenãní dominantou Bazilikou sv. Petra a jejím proslule znám˘m námûstím sv. Petra, které pojme desítky tisíc poutníkÛ. Dále je zde moÏné vidût hrob prvního Kristova námûstka na zemi sv. Petra
a jeho dal‰ích nástupcÛ, papeÏÛ.
Ve Vatikánu je moÏnost nav‰tívit dále Vatikánská muzea, pﬁekrásné zahrady a mnoho jiného.
Ze sedmi bazilik v ¤ímû bych rád doporuãil i tûch zb˘vajících ‰est, tolik
skvostÛ ãlovûk hned tak nikde neuvidí.
Rozhodnû je tﬁeba vidût Sixtinskou kapli s freskou od Michelangela, která znázorÀuje poslední soud. Dále Vatikánskou knihovnu s pﬁibliÏnû pÛl
milionem ti‰tûn˘ch dûl, obrazárnu a nûkolik muzeí.
¤ímské Koloseum, ·panûlské schody, Svatá bránu, katakomby o délce
kolem 100 km, to v‰e stojí za vidûní.
V ¤ímû je rovnûÏ velké mnoÏství fontán a ka‰en, které jsou v hork˘ch
dnech k nezaplacení.
OsvûÏit vás mÛÏe pravá italská zmrzlina a na nohy postavit jejich pravá
pizza.
I kdyÏ má ¤ím více kostelÛ neÏ je dnÛ v roce, nemluvû o dal‰ích a dal‰ích památkách, stojí za to alespoÀ nûkteré z nich vidût. Rozhodnû nebudete zklamáni.
Pﬁeji vám ‰Èastnou a správnou volbu pﬁi v˘bûru leto‰ní nebo té pﬁí‰tí dovolené.
J. P.

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Irena Megerlová
Jaroslava Jílková
Ludmila ·i‰ková
Josef Vávra
Mária Friebertová
Milena Strejãková
Vlasta BlaÏková
Jana Wildová

10. 3.
6. 3.
28. 3.
12. 3.
25. 3.
15. 3.
30. 3.
5. 3.

50 let
55 let
60 let
65 let
65 let
78 let
81 let
83 let

Kﬁivoklát 222
Kﬁivoklát 77
Kﬁivoklát 226
Kﬁivoklát 185
Kﬁivoklát 115
Kﬁivoklát 69
Kﬁivoklát 115
Kﬁivoklát 97

Blahopﬁejeme
S BOLESTÍ V SRDCI VZPOMÍNÁME
Jiﬁí âech

+ 19. 4. 2009 ve vûku 86 let

Kﬁivoklát 188

ZEM¤EL LUBOMÍR JUNEK
âtyﬁiadvacet let proÏil na hradû
Kﬁivoklátû jeho nûkdej‰í kastelán
pan Lubomír Junek. Klíãe od brány
hradu pﬁevzal po
krátkém pÛsobení u tehdej‰ího
Stﬁediska státní
památkové péãe
a ochrany pﬁírody Stﬁedoãeského kraje 1. ledna
1969 a svému nástupci je pﬁedal
30. záﬁí 1992.
Mezitím ubûhla
ﬁada let, kdy se
Kﬁivoklát pﬁedev‰ím díky jeho
práci zmûnil na
jednu z novodob˘ch perel ãesk˘ch hradÛ.
V˘ãet pozitiv
pÛsobení Lubomíra Junka na
Kﬁivoklátû by zabral pûkn˘ odstavec. KdyÏ v lednu 1969 na hrad pﬁi‰el, na‰el ho v tristním stavu. Proto
se ho rozhodl oÏivit. Je‰tû v roce
1969 zde byly zahájeny koncerty
staré hudby. V b˘valé královské krãmû byla zﬁízena obﬁadní síÀ, hrad se
otevﬁel filmaﬁÛm. V dal‰ích letech
se pﬁidaly divadelní pﬁedstavení a

koncertní cykly na prvním nádvoﬁí,
stﬁedovûké jarmarky a od roku 1983
proslulá Kﬁivoklátská kulturní léta.
Na zeì v pﬁedhradí byly nainstalovány reflektory a objekt
byl slavnostnû
nasvícen. Náv‰tûvnick˘
okruh byl obohacen o novou
expozici lovectví ve velké vûÏi. Novou tváﬁ
postupnû získaly v‰echny hradní interiéry.
Lubomír Junek
v‰ak nepozdvihl
jenom hrad Kﬁivoklát, ale angaÏoval se také
v dûní v obci,
hlavnû v tehdej‰í Osvûtové besedû a Divadelním
spolku Hrádek, jehoÏ byl v roce
1983 spoluzakladatelem. Îivotní
pouÈ tohoto ãinorodého a obûtavého ãlovûka, jenÏ byl na sklonku loÀského roku jmenován ãestn˘m obãanem Kﬁivoklátu, skonãila v úter˘
7. dubna odpoledne. âest jeho památce!
Tomá‰ Bednaﬁík
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

âást Noci s Andersenem proÏili letos roztoãtí ‰koláci na hradû Kﬁivoklátû. Tady museli po trojicích projít tajupln˘mi sklepeními a podzemními chodbami. Aby to nemûli tak jednoduché, ãekaly na nû ãas od ãasu pohádkové a stra‰idelné
bytosti. Bílou paní jsme zastihli u Huderky, kata zase na parkánu. V‰e nakonec dobﬁe dopadlo a pan Andersen, v podání roztockého starosty Vladimíra Melãe, mohl dûtem podûkovat za stateãnost a pﬁedat jim truhlu plnou sladk˘ch pokladÛ.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Po mnoha letech chátrání se koneãnû doãkal
zahájení opravy dÛm ã.p. 111 v Budech, naproti obecnímu úﬁadu.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Pﬁed náv‰tûvou ministrÛ Ïivotního prostﬁedí státÛ EU a EFTA Lesy âR pﬁistoupily k opravû
pû‰iny k pomníku K. E. Fürstenberka.
Foto Milan Bednaﬁík

V sobotu 4. dubna se konala v galerii CHKO Kﬁivoklátsko ve Zbeãnû vernisáÏ dal‰í v˘stavy
fotografií Ing. Libora Dostála s názvem „Pﬁíroda, jak ji vidím já“. VernisáÏ zahájila hudbou Dá‰a Pavlíãková se sv˘mi Ïáky.
Foto Pavel Friebert

Ing. Libor Dostál pﬁi vernisáÏi své v˘stavy
o kaÏdé vystavené fotografii krátce pohovoﬁil.
Foto Pavel Friebert

Víkend pﬁed Velikonocemi si dali na Kﬁivoklátû sraz majitelé legendárních TrabantÛ. Jak
mají své miláãky opeãované, bylo vidût na první pohled.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Kdo si poslední dobou udûlal procházku ke starému tenisovému hﬁi‰ti na Amalínû, nestaãil
se divit. Tento kout se mûní pﬁed oãima. LâR s.p. zde budují komplex dûtského nauãného hﬁi‰tû, které bude slouÏit IVS LâR. Budují se i nové cestiãky, aby nebyl dÛvod niãit okolní pﬁírodu. Tato spojuje hﬁi‰tû s Bednáﬁskou pû‰inou.
Foto Milan Bednaﬁík

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – XXI
O ÎELEZNIâNÍ ZASTÁVCE
V minulém ãísle KN jsme si pﬁiblíÏili vznik Ïelezniãní trati z Rakovníka do Protivína. Zajímavou
kapitolou její historie jsou snahy
Mûstyse Kﬁivoklát o vybudování
dÛstojné zastávky vlaku v podhradí. Vzhledem ke „zviditelnûní“ Marie-Annenské huti v Roztokách byla totiÏ tamní nedaleká Ïelezniãní
stanice nelogicky pojmenovaná jako Kﬁivoklát, coÏ pozdûji vedlo
k ãetn˘m nedorozumûním. Na zavádûjící název roztocké stanice si
stûÏovali pﬁedev‰ím turisté, kteﬁí
zde omylem vystoupili a museli
podniknout tﬁi kilometry dlouhou
pû‰í cestu na hrad.
V té dobû byla na Kﬁivoklátû zﬁí-

zena pouze provizorní zastávka, pÛvodnû pojmenovaná „Hrad Kﬁivoklát“ a na pﬁelomu 19. a 20. století
pﬁejmenovaná na „Kﬁivoklát –
hrad“. V dobû, kdy byla tato zastávka zﬁízena (80. léta 19. stol), byla povaÏována za dostateãnou. Tehdy je‰tû nebyl turismus tak
rozvinut˘, jako v prvních desetiletích 20. století a zejména po vzniku
samostatné âeskoslovenské republiky. Ve 20. letech minulého století
byla zastávka v tisku charakterizovína jako „dﬁevûná bouda s pultovitou stﬁechou a tﬁemi parapetními
zasklen˘mi stûnami, odkudÏ pﬁekrásn˘ rozhled na hrad umoÏnûn jest
jedinû protrhan˘mi jízdními ﬁády.“
Tehdy obec, podporovaná okresním v˘borem, usilovala o pﬁístavbu
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tém terénu).
Obec se bránila
tím, Ïe „chudiãk˘ mûstys
Kﬁivoklát nemá
dostateãn˘ch
prostﬁedkÛ“ na
úhradu takov˘ch
v˘loh
a poukazovala
na to, Ïe kﬁivoklátská zastávka „jest snad
nejv˘nosnûj‰í
ze v‰ech zastávek v rozsáhlé
síti c.k. rakousÎelezniãní zastávka Kﬁivoklát - hrad ve 30. letech 20. století.
státních
Foto archiv autora k˘ch
drah,“
neboÈ
vytápûné ãekárny a také o to, aby roãní pﬁíjem z prodan˘ch jízdenek
mohlo b˘t na zastávce vykládáno zde dosahoval ãástky 24 tisíc korun.
a pﬁijímáno kusové zboÏí. ¤editel- Dále mûstys operoval tím, Ïe ze zaství státních drah v Praze s návrhem stávky odjíÏdí desítky dûlníkÛ do
obce z prosince 1904 souhlasilo, práce ve Staré Huti, Nuãicích nebo
ov‰em s podmínkou, Ïe zastávka bu- Královû Dvoﬁe a „za sychravého
de vzhledem k obtíÏnému pﬁíjezdu a zimního poãasí velice trpí a podpﬁeloÏena na opaãnou stranu kolejí r˘vá si jediné své jmûní – zdraví.“
a Ïe obec ponese ve‰keré náklady Obec atakovala rÛzná ministerstva
na její zﬁízení. Navíc vybuduje k za- a dokonce navrhovala, aby na mísstávce ﬁádnou komunikaci (dosud tû zastávky ministerstvo obchodu
zde byla jen úzká pû‰inka ve svaÏi- zﬁídilo po‰tovní a telegrafní úﬁad.

TOMÁ· BEDNA¤ÍK
V roce 1907 vy‰la obci vstﬁíc zemská komise pro úpravu ﬁek a jejích
pﬁítokÛ a pﬁi regulaci Rakovnického potoka zﬁídila pod zastávkou Ïeleznou lávku, aby tak pomohla
Kﬁivoklátu sníÏit náklady na vybudování pﬁístupové komunikace.
Okra‰lovací a cizineck˘ spolek
v Kﬁivoklátû „tlaãil“ na ¤SD v Plzni, aby nechal do vlakÛ umístit tabulky, které by upozorÀovaly na
rozdíl mezi Ïelezniãní stanicí Kﬁivoklát a zastávkou Kﬁivoklát – hrad,
leã neuspûl. Podobnû dopadla snaha o zmûnu názvu stanice v Roztokách, o niÏ zase Ïádalo zastupitelstvo obce Roztoky (ke zmûnû do‰lo
aÏ ve 30. letech).
Zmûny nastaly aÏ v roce 1930
a krátce po nûm, kdy byla v Kﬁivoklátû vybudována na svou dobu moderní zastávka i s pﬁilehl˘m bufetem, kde si náv‰tûvníci mûstyse
mohli zakoupit obãerstvení i suven˘ry. Tato zastávka slouÏila aÏ do
ledna 1982, kdy byla zbourána. Dne
19. listopadu 1986 byla slavnostnû
uvedena do provozu souãasná zastávka s názvem Kﬁivoklát.
(Pokraãování pﬁí‰tû)

