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Hlavní turistická sezona je za námi a co na
ni ﬁíkají kﬁivoklátské
restaurace Hotelu S˘kora, Penzionu U Jelena a Restaurace Nad
Hradem.
âtûte na str. 4

20 Kã

Tradiãnû první ãervencovou sobotu se rozhoﬁel v˘roãní oheÀ
v trampské osadû Údolí hﬁíchu
v údolí potoka Klucná na Potlachu. Více se dozvíte v ãlánku Tomá‰e Bednaﬁíka.
âtûte na str. 5

Témûﬁ polovina kﬁivoklátsk˘ch domácností je zásobována pitnou vodou
z Fürstenberského vodovodu. Poslední dobou se vyskytly ãasté poruchy, které se musely rychle vyﬁe‰it. Pﬁiná‰íme podrobn˘ ãlánek místostarosty
Petra Tﬁísky k tomuto tématu.
âtûte na str. 2

BABÍ LÉTO
Pozdní léto nebo zaãátek podzimu? Není asi nikdo, kdo by toto suché,
sluneãné, teplé a málo vûtrné období nemûl rád. Rána jsou po letních vedrech úlevnû chladná. Mlhy nad ﬁekou vykreslují reliéf údolí a v˘hledy na
barvící se listnaté lesy mnohdy pﬁinutí ãlovûka zÛstat stát a obdivovat tu
krásu pﬁes ﬁasy pﬁivﬁen˘ch víãek v protisvûtle ‰ikmého slunce.
Vzduchem se mají vzná‰et pavuãiny drobn˘ch pavoukÛ, které lidem dﬁíve pﬁipomínaly dlouhé, ‰edé „babské vlasy“. Pavuãiny moc nepotkávám,
zato mi okolo hlavy poletují hodnotící my‰lenky. Bráním se obecnû vÏité
pﬁedstavû, Ïe to pûkné (v tomto pﬁípadû tﬁeba léto) uÏ máme za sebou a teì
nás ãekají jen chladné zimní dny ‰era a plískanic. Stejnû jako v pﬁírodû,
mÛÏeme hledat i zde parafráze k lidskému Ïivotu. âím je babí léto z tohoto pohledu? âlovûk v babím létû uÏ jistû nabral zku‰enosti i vûdomosti, ale
na druhou stranu trochu zpohodlnûl a okoral a nûkteré vûci dûlá rutinnû.
K Ïivotu patﬁí i pozastavení, nostalgie, obrácení se sám do sebe. Myslím,
Ïe v‰e toto je pro období babího léta typické. Proto pﬁeji v‰em ãtenáﬁÛm
KN, aby si na‰li chvilku na procházku na oblíbené místo nebo vyhlídku.
Tam nastavili tváﬁ slunci a nabrali do sebe barevnou náladu. Aby se pokusili zeptat sami sebe, zda se jim podaﬁila naplnit jejich „jarní“ pﬁání
a touhy, anebo uÏ si na nû skoro ani nepamatují. Babí léto je vlídné. Podívejme se proto vlídnû a smíﬁlivû na to, co jsme chtûli dokázat kdysi a co si
pﬁejeme teì. Co na tom, Ïe jsou nûkterá pﬁání nesplnûná? Nakonec je to
dobﬁe, mÛÏeme si je nyní, o babím létû vyplnit…
– PaP –

V¯MùNA OKEN V Z· A M· K¤IVOKLÁT
Na základû pﬁidûlené dotace z fondu Stﬁedoãeského kraje – From byla o prázdninách zahájena v˘mûna
oken ve ‰kolce, kde je v‰e tûsnû pﬁed

dokonãením. Druhou ãástí projektu
je v˘mûna oken v Z·, která probíhá
za provozu. Hlavní bourací práce
byly provedeny je‰tû o prázdninách
a v souãasnosti se okna
osazují na chodbách a toaletách. V tûsném závûsu
za montéry postupují zedníci, kteﬁí v‰e zaãi‰Èují.
Z poãátku nás brzdila absence parapetÛ a tak dnes
firma Hamiroplast, a. s.,
Nové Stra‰ecí pracuje i o
víkendech. Termín dokonãení prací je 31. ﬁíjna
2009. Zaãátek ‰kolního
roku je sice ponûkud
komplikovan˘, ale díky
ochotû a pracovitosti
v‰ech zamûstnancÛ ‰koly
a ‰kolky se v‰e daﬁí zvládat. Pﬁedev‰ím díky nim
pro‰la kontrola z Krajské
hygienické stanice Stﬁedoãeského kraje bez závad a ‰kola se ‰kolkou
mohou nadále fungovat
bez omezení. Jen nás
v‰echny mrzí, Ïe kontrola dorazila do ‰koly na základû anonymního udání.
Snad se jen nûjakému
MontáÏ oken je zdlouhavá a nároãná. Na snímku montéﬁi ‰kolákovi zachtûlo profirmy Hamiroplast, a. s. pﬁi osazování jednoho z 84 oken. dlouÏit si prázdniny.
Foto Petr Tﬁíska
Petr Tﬁíska
POZVÁNKA NA P¤EDNÁ·KU O „PRVNÍ POMOCI“
Dûti Kﬁivoklátska, o.s. ve spolupráci s Z‰ a M‰ Roztoky zvou
v‰echny rodiãe, pedagogy i ‰irokou veﬁejnost na pﬁedná‰ku
o „První pomoci“ s paní Lucií Koláﬁovou z Rakovníka.
Akce se koná ve stﬁedu 21. ﬁíjna od 17 do 20 hodin
v Mateﬁské ‰kole Roztoky.
Dozvíte se mnoho dÛleÏit˘ch informací a praktick˘ch rad
o prevenci proti úrazÛm dûtí v domácnosti i v pﬁírodû, jak
poskytovat první pomoc a co dûlat v pﬁípadû poranûní dítûte.
Tato akce je finanãnû podporována Stﬁedoãesk˘m krajem.
Vstupné dobrovolné.

Moudrá slova
KaÏdá generace by mûla ujít svÛj kus cesty na cestû pokroku.
Generace, která ze získaného pole ustoupí o kus zpût,
znásobuje pro své dûti vzdálenost, kterou je tﬁeba ujít.
(Lloyd George)

Expozice v Informaãním a vzdûlávacím stﬁedisku LâR na Kﬁivoklátû rozhodnû stojí za zhlédnutí.

Foto Milan Bednaﬁík

LÉTO A PODZIM V IVS LâR NA K¤IVOKLÁTù
Skonãily prázdniny a zaãal dal‰í
‰kolní rok. Poãasí nám zatím stále
pﬁeje a k nám se vydávají dal‰í ‰kolní kolektivy a skupiny dûtí a mládeÏe. Nejvût‰í zájem je o programy,
které se odehrávají pﬁímo v lese, coÏ
je k pﬁírodovûdnému poznávání a
nab˘vání poznatkÛ to nejideálnûj‰í
místo. Zkrátka – o lese uãme se
v lese…
Od poãátku kalendáﬁního roku do
nynûj‰í doby probûhlo u nás 61 v˘ukov˘ch programÛ pro 1390 dûtí.
Nejpoãetnûj‰í náv‰tûvnickou skupinou jsou dûti 1. stupnû základních
‰kol. V poslední dobû je trendem
úãast velmi poãetn˘ch skupin, pﬁi-

jíÏdí k nám najednou i tﬁeba 60 dûtí. Autobusová doprava je dnes drahá záleÏitost a tak se organizátoﬁi
v˘letÛ snaÏí autobusy maximálnû
zaplnit. âím poãetnûj‰í je skupina,
tím nároãnûj‰í je pﬁíprava programu. V˘ukov˘ program, hry v rámci lesní pedagogiky, prohlídka expozice – to v‰e je ideální provádût
se skupinkami, které ãítají okolo 20
– 25 dûtí. Pak tedy musíme pﬁipravit program del‰í a pestﬁej‰í, aby se
jednotlivé skupiny, do kter˘ch jsou
Ïáci rozdûleny, optimálnû prostﬁídaly. Tento zpÛsob se osvûdãil, ale
je nároãn˘ na personální obsazení
lektorÛ. V souãasné dobû, kdy je v

provozu rekreaãnû nauãn˘ areál, je
tak na‰e nabídka obohacena o náv‰tûvu tohoto zajímavého a poutavého místa. Nabídka na‰ich aktivit
se tak stává komplexnûj‰í a ucelenûj‰í, vedle stálé expozice Les kolem nás zaﬁazujeme do programov˘ch plánÛ i náv‰tûvu areálu. Jsme
rádi, Ïe ãas stráven˘ u nás je maximálnû vyuÏit a dûtem se snaÏíme nabídnout co nejvíce. Jejich pobyty
mohou b˘t jednak vícedenní, ale
nejãastûji k nám pﬁijíÏdûjí na 5 aÏ
8 hodin, a to pak zb˘vá ãas i na oddychové aktivity. Nav‰tíví hrad nebo nûjaké dal‰í zajímavé místo
v okolí,
(Pokraãování na str. 2)

K¤IVOKLÁT A K¤IVOKLÁTSKO OPùT NA PO·TOVNÍCH ZNÁMKÁCH
V pátek 18. záﬁí probûhl slavnostní kﬁest nov˘ch po‰tovních známek s vyobrazením hradu Kﬁivoklátu a kﬁivoklátské pﬁírody.
Námûtem nové emise je Ochrana
pﬁírody – Kﬁivoklátsko, na které je
kromû zástupcÛ zejména noãní fauny vyobrazen hrad Kﬁivoklát. Kﬁest
poﬁádal Klub filatelistÛ 05-41 v Jilemnici ve spolupráci s Krkono‰-

sk˘m muzeem v Jilemnici v prostorách jilemnického muzea. Za úãasti tvÛrcÛ návrhu rytiny manÏelÛ
Knotkov˘ch, rytce Martina Srba,
pﬁedstavitelÛ ãeské po‰ty a zástupcÛ
ministerstva Ïivotního prostﬁedí

zastupoval Kﬁivoklátsko kastelán
hradu Ludûk Frencl. Vûﬁím, Ïe i snaha zaﬁadit prodej tûchto po‰tovních
známek do regionálních po‰t bude
úspû‰ná.
Ludûk Frencl
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Anketa KN
Dûtem zaãal ‰kolní rok. Máte
i Vy touhu nebo potﬁebu dal‰ího
sebevzdûlávání?
PhDr. Tomá‰ Bednaﬁík
55 let
publicista
No, Ïe bych si teì v
pûtapadesáti ‰el sednout do ‰kolních lavic, to uÏ asi ne. Ale
sebevzdûlávat se mÛÏe ãlovûk i jinak.
KdyÏ to tak vezmu
kolem a kolem, sebevzdûlávám se
poﬁád. Souãasná technika, která
upaluje vpﬁed mílov˘mi kroky, mi
dává obãas pûknû zabrat. Abych jí
alespoÀ tro‰ku staãil, musím se stále nûco uãit. Proãítám tlusté manuály, surfuju po internetu, stále se nûkoho na nûco ptám, dûlám si
poznámky… ne, Ïe by to mûlo
vÏdycky úspûch, ale snaÏím se.
Myslím si, Ïe pokud ãlovûk pﬁestane „peãovat“ o své mozkové závity, je to zaãátek jeho konce. Du‰evní hygiena je podle mého názoru
stejnû tak dÛleÏitá, jako ta tûlesná!
Karel Breník
35 let, servisní technik
Není to ani tak o touze, jako o nutnosti.
AlespoÀ malé sebevzdûlávání musí absolvovat asi kaÏd˘, je
to taková daÀ doby,
kdy v˘voj jde neustále a rychle dopﬁedu,
takÏe nechce-li ãlovûk ztratit krok,
musí alespoÀ ve svém oboru, krom
nespoãtu rÛzn˘ch ‰kolení, sledovat
a zajímat se i sám, co je nového. Koneãnû citát „âlovûk se uãí cel˘ Ïivot“ platí a bude platit poﬁád.
Karolína Friebertová
16 let, studentka
Vzhledem k tomu, Ïe
jsem studentka tﬁetího roãníku stﬁední
‰koly, musím se
vzdûlávat stále, minimálnû do maturity.
Ale i pak bych ráda
pokraãovala ve studiu. Pokud to pÛjde, tak na vysoké
‰kole, ale vím, Ïe si budu znalosti z
oboru doplÀovat stále, protoÏe mne
problematika mého budoucího povolání tj. sociální péãe zajímá a baví.
Libu‰e Vokounová
35 let, správce depozitáﬁe
Osobnû se ráda dovím nûco nového
z rÛzn˘ch oblastí lidského vûdûní. Myslím, Ïe sebevzdûlávání je v dne‰ní dobû,
kdy v‰echny technologie a v˘voj jde velmi rychle dopﬁedu, skoro nutností.

Odkopání a kontrola jediného ‰puntu zabere tﬁem chlapÛm cca hodinu ãasu. Na snímku pánové Kocourek, Pokorn˘ a RosÛlek.
Foto Petr Tﬁíska

Témûﬁ polovina kﬁivoklátsk˘ch
domácností je zásobována pitnou
vodou z fürstenberského vodovodu,
kter˘ pamatuje nejen kníÏete pána,
ale také v‰echny ãeské i ãeskoslovenské prezidenty. Litinové potrubí slouÏí jiÏ jedno sto let a zub ãasu
je poﬁádnû ohlodal. V nûkter˘ch
místech je litina zeslabená na ménû
neÏ jeden milimetr, jinde je potrubí
jiÏ tak zarostlé vodním kamenem,
Ïe nejde prostrãit ani malíãek. Pﬁítok je veden od PoÏársk˘ch polí pﬁes
Píska a Zbecké vrchy do Kﬁivoklátského vodojemu a celková délka potrubí pﬁesahuje ‰est kilometrÛ. Zhruba kaÏd˘ch tﬁicet metrÛ je
zakonãeno ãistícím ‰puntem, kter˘m se za kníÏete pána „pucovalo“
potrubí kaÏdou nedûli, ale jiÏ za první republiky ãetnost údrÏby klesala
a bûhem dal‰ích desetiletí byla vût‰ina ‰puntÛ zasypána a vybrány byly pouze kontrolní body urãené
k ãi‰tûní. Okolní vegetace zatím prorÛstá trasu vodovodu, proãeÏ je tﬁeba pravidelná kontrola. V posledních letech udrÏovali vodovod pro
své spoluobãany napﬁíklad pánové
âech, Skleniãka nebo Vitou‰. Dnes
jej mají na starosti pánové A. Pokorn˘ a J. RosÛlek. Právû oni nahlásili v sobotu 8. srpna poruchu na
pﬁítoku. Nejednalo se o Ïádnou prkotinu, neboÈ do Kﬁivoklátu netekla ani kapka vody. Tak se stalo, Ïe
starosta, místostarosta a obecní
údrÏbáﬁ vytvoﬁili se souãasn˘mi vodáky dvû party a ‰li hledat na ‰estikilometrové trase pﬁíãinu poruchy.
Postupnû se nám daﬁilo úseky zmen‰ovat, aÏ v pondûlí veãer se nám koneãnû podaﬁilo lokalizovat ‰edesátimetrov˘ úsek, v kterém vûzel
záhadn˘ problém. Nepomohla minohledaãka ani proutkaﬁi, snaÏili
jsme se protáhnout potrubí drátem
ãi tzv. pérem, ale bezv˘slednû. K veãeru se sice objevili dal‰í dobrovolníci, ale voda ve vodojemu rychle
mizela a nastalou situaci bylo nutné
urychlenû ﬁe‰it. Proto pﬁi‰el ke slo-

vu bagr pana âerveného z Roztok.
Teprve ten nám odhalil pravou pﬁíãinu náhlé ztráty vody. Siln˘ dubov˘ koﬁen nadzdvihl potrubí, které
tlak nevydrÏelo a prasklo. Hrdlo se
uhnulo stranou cca o dvacet centimetrÛ a ve‰kerá voda mizela ve skále. Vadn˘ úsek litinového potrubí
byl nahrazen polyetylénem a voda
zaãala do Kﬁivoklátu znovu proudit
v úter˘ kolem tﬁetí hodiny odpolední. Celou situaci se podaﬁilo zvládnout pﬁedev‰ím díky usilovné práci
v‰ech zúãastnûn˘ch lidí a rovnûÏ
ohleduplnosti v‰ech odbûratelÛ vody vãetnû hradu. Nyní je vodojem
opût pln˘ aÏ po okraj, ale klidné spaní mít nemÛÏeme. Ná‰ vodovod je
opravdu na konci své Ïivotnosti a
podobn˘ch poruch mÛÏe pﬁib˘vat.
Nehledû na stejnû ‰patn˘ stav rozvodÛ v obci. Napﬁíklad o t˘den pozdûji byla zastavena dodávka vody
po dobu tﬁí hodin z dÛvodu opravy
potrubí a montáÏe nového uzávûru
u domu pana Somra. Také tady se
ukázalo, v jak ‰patném stavu je ná‰
vodovod. V záﬁí bude podána dal‰í
Ïádost o dotaci z evropsk˘ch fondÛ
na realizaci projektu vodovodu a ka-

nalizace pro Kﬁivoklátsko. Nevyhnutelnost jeho realizace je v‰em
jasná a zastupitelstvo v ãele se starostou dûlá v‰echno pro to, aby na‰e Ïádost uspûla. Mnohamilionov˘
projekt sice zadluÏí vlivem povinné
spoluúãasti Kﬁivoklát na dobu pûtadvaceti let, pﬁesto je v souãasnosti
na‰í jasnou prioritou.
Petr Tﬁíska

U domu pana Somra byl vybudován nov˘ uzávûr vodovodu. Práce provedl pan Ko‰nar
s kolegou.
Foto Petr Tﬁíska

Dûti Kﬁivoklátska, o. s. vás srdeãnû zve
na

SVATOVÁCLAVSK¯ KONCERT
kter˘ se bude konat v nedûli 11. ﬁíjna od 17.30 hodin
v kostele sv. Petra na Kﬁivoklátû
Program:
Ïáci Dagmar Pavlíãkové
Rakovnick˘ komorní orchestr
Vstupné dobrovolné

Soukromá v˘uka hudby Dagmar Pavlíãkové a Klub maminek Îelviãka

ZPÍVÁNÍ DùTÍ A MAMINEK
S MUZIKOTERAPEUTICK¯MI PRVKY
Hudební krouÏek pro nejmen‰í dûti.
Program: hudebnû pohybové písniãky, muzikoterapie, rozvíjení smyslu
pro rytmus a hudební cítûní, seznámení s hudebními nástroji, i netradiãními.
Zpívání bude zahájeno ve ãtvrtek 15. ﬁíjna v M· Kﬁivoklát.
Dále bude probíhat pravidelnû 1x za mûsíc, vÏdy ve ãtvrtek, v ãase,
kdy probíhá Îelviãka – 9.30–11.00 hodin).
Zpívání bude stát 15 Kã za jednu lekci.
Pﬁihlásit se mÛÏete u paní Pavlíãkové (tel. 604 895 623)
nebo v Klubu maminek Îelviãka.

TO JSOU MI VùCI
Konãí záﬁí a v Kﬁivoklátû potkáváme turisty den ode dne ménû. Docela by mû zajímalo, jaká
ta leto‰ní náv‰tûvní sezóna byla
oãima restauratérÛ, obchodníkÛ,
vystavovatelÛ, umûlcÛ, v˘bûrãích parkovného a v‰ech ostatních, kteﬁí chodí do práce kvÛli
turistÛm. V historicky prvních
Kﬁivoklátsk˘ch novinách jsem
psal, Ïe turisté jsou na‰e „kﬁivoklátské zlaté tele“, a na kaÏdé dlaÏební kostce Hradní ulice od nich
leÏí pûtistovka. LeÏela tam, ale
tento rok pûtistovka anebo jen
stovka? Mûli jsme letos v Kﬁivoklátû tele anebo jen telátko?
Jistojistû vím, Ïe pastvy pro tele i telátko bylo dost. Myslel
jsem, Ïe jsme Bivoje koupili
i kvÛli seãení trávy. Ale snad Ïe
pro Bivoje nemáme kloudn˘
travnat˘ plácek, snad Ïe byl pﬁíli‰ vytíÏen˘ jako autobus i náklaìák souãasnû, v akci jsem ho
nevidûl. Sekalo se po staru kﬁovinoﬁezem, chvíli tady, chvíli jinde. Tak se tû‰ím na zimu. Na‰e
domácí ko‰Èata a hrabla budou
leto‰ní zimu zahálet i pﬁes „chodníkov˘ zákon“. Bivoj vyjede a …
jen vhodné chodníky je‰tû musíme nûkde najít.
Stane se vám obãas, Ïe si najednou zaãnete nevûdomky nûãeho v‰ímat a zaãne vám to stra‰nû
vadit? Mnû stra‰nû vadilo, jak
v místû, kde konãí silnice a zaãíná obrubník u chodníkÛ v Budech
ãi u chodníku podél zahrady Mateﬁské ‰kolky, roste vysoká tráva.
PokaÏdé mû napadlo, jak jsme si
pûknû pﬁed prahem uklidili…
Vám to nevadilo?
Závûrem pochvala a podûkování vedení obce za opravu vodovodu. Od kvûtna voda netekla tak,
jak teãe nyní. Oprava poruchy byla provedena docela rychle a voda opût teãe jak má. Jen nevím,
proã se kaÏd˘ problém na vodovodu hledá skoro t˘den nejdﬁíve
na hradû? Evidentnû tam totiÏ letos Ïádn˘ problém nebyl…
Teì je‰tû zaãít ‰etﬁit na vodovod nov˘, ale to jsou mi jiné vûci.
Pavel Friebert

LÉTO A PODZIM V IVS LâR NA K¤IVOKLÁTù
(Dokonãení ze str. 1)
místo obûda zaﬁadíme opékání buﬁtÛ, areál nabízí nejen interaktivní
vzdûlávací prvky, ale i nejrÛznûj‰í
skluzavky a prolézaãky, takÏe men‰í dûti nejsou ochuzeny ani o hraní
a skotaãení. V následujícím období
poãítáme je‰tû s roz‰íﬁením stálé
programové nabídky, která by se vá-

K¤IVOKLÁTSKÉ NOVINY VYHLA·UJÍ III. ROâNÍK FOTOSOUTùÎE

„K¤IVOKLÁTSKO V HLEDÁâKU FOTOAPARÁTU“
SOUTùÎNÍ TÉMATA (KATEGORIE):

zala právû k pﬁírodnímu areálu.
S pﬁíchodem chladného poãasí a zimy vyuÏíváme prostory zasedací
místnosti. V souãasné dobû jsou jiÏ
dokonãeny stavební práce na multifunkãních prostorách a po jejich vybavení získáme tak moÏnost provozovat v˘stavní ãinnost a dal‰í jiné
zajímavé projekty.
Co chystáme v nejbliÏ‰í dobû?
Dne 10. ﬁíjna bude zahájena v˘stava Dûtí Kﬁivoklátska, která zmapuje v˘stavbu dûtského hﬁi‰tû. Tak jako v pﬁedchozích letech nás ãeká
opût vyhodnocení fotografické soutûÏe KN a následnû v˘stava soutûÏních fotografií a 11. listopadu vás

pozveme na promítání dal‰ích filmÛ
bratrÛ Bednaﬁíkov˘ch, tentokráte
budete mít moÏnost shlédnout film
ke 130. v˘roãí zaloÏení SDH na Kﬁivoklátû a film o setkání evropsk˘ch
ministrÛ Ïivotního prostﬁedí na hradû Kﬁivoklátû. Chybût nebudou ani
zajímaví hosté a dozvíte se zajímavosti ze zákulisí filmování. V novém roce pak chystáme pﬁedná‰ku
pro milovníky cestování, uvaÏujeme o uspoﬁádání zájezdu do nûkterého z praÏsk˘ch divadel. O v‰ech
pﬁipravovan˘ch akcích vás budeme
vãas podrobnû informovat. Pﬁeji
v‰em ãtenáﬁÛm KN krásné podzimní dny.
Tána Friebertová

1. Z Kﬁivoklátsk˘ch luhÛ a hájÛ
2. MÛj miláãek
3. Svûdkové dávn˘ch ãasÛ
4. Lidé Kﬁivoklátska
PODMÍNKY SOUTùÎE:
SoutûÏe se mohou úãastnit v‰ichni zletilí i nezletilí fotografové vyjma ãlenÛ redakãní rady Kﬁivoklátsk˘ch
novin.
SoutûÏící mohou do kaÏdého tématu zaslat maximálnû 5 fotografií ve formátu A4 z minilabu ãi vyti‰tûné ve
fotokvalitû na fotopapír.
KaÏdá soutûÏní fotografie musí mít na zadní stranû uvedeno jméno autora, jeho adresu, soutûÏní kategorii,
do které je fotografie pﬁihla‰ována, a její název.
Uzávûrka soutûÏe bude 15. ﬁíjna 2009!
Do uzávûrky soutûÏe musí v‰ichni soutûÏící pﬁedat nebo poslat po‰tou své fotografie paní Tánû Friebertové
na Informaãní stﬁedisko LesÛ âR. s. p., Hradní ulice ã. 3, Kﬁivoklát (telefon 724 525 036).
Fotografie soutûÏících vyhodnotí odborná porota, která z do‰l˘ch fotografií v kaÏdé kategorii vybere tﬁi nejlep‰í snímky. Jedné fotografii bude udûlena zvlá‰tní cena redakãní rady Kﬁivoklátsk˘ch novin.
SoutûÏit se bude opût o hodnotné ceny!

Vzhledem k posunutí termínu vernisáÏe v˘stavy se uzávûrka soutûÏe prodluÏuje do 15. 10. 2009!
Veﬁejností oblíben˘ je i Den s Lesy âR na Emilovnû. Snímkem se vracíme do roku 2008, kdy si
stﬁelbu ze vzduchovky mohli vyzkou‰et i „kluci“ z Leont˘na. Foto Ing. Milo‰ Pochobradsk˘
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PÁR SLOV K REZIGNACI PANÍ HÒLOVÉ

ANEB O âEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO MùSTYSE
ÚZEMNÍ PLÁN MùSTYSE
Námitka pana Pavla Frieberta
proti postupu zastupitelstva Kﬁivoklátu pﬁi poﬁizování územního plánu obce a nedodrÏení schválen˘ch
pokynÛ pro zpracování návrhu
územního plánu ze dne 28. 6. 2009,
kterou zdÛvodÀoval obãanÛm v minulém ãísle KN sám jmenovan˘, byla jiÏ vyﬁízena odborem regionálního rozvoje Stﬁedoãeského kraje.
K podání pana Frieberta krajsk˘
úﬁad sdûluje, Ïe schválení pokynÛ
pro zpracování územního plánu roz‰íﬁen˘ch o plochy, které nebyly zaﬁazeny do pÛvodnû schválen˘ch pokynÛ, není v rozporu s ustanoveními
zákona ã. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním ﬁádu (stavební zákon), v platném znûní. Pﬁedmûtné plochy, které nebyly posouzeny v rámci konceptu ﬁe‰ení, budou
posuzovány dotãen˘mi orgány podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona o spoleãném jednání o
návrhu územního plánu. PoÏadavek
na zpracování dopravní studie jako
souãásti územního plánu není v souladu s ustanoveními § 13 a pﬁílohy
ã. 7 vyhlá‰ky ã. 500/2006 Sb.
(o územnû analytick˘ch podkladech, územnû plánovací dokumentaci a zpÛsobu evidence územnû plánovací ãinnosti) o obsahu územního
plánu. Tímto povaÏuje krajsk˘ úﬁad
podání pana Frieberta ve shora citované vûci za vyﬁízené. Nikoliv
v‰ak stûÏovatel sám, neboÈ koncem
srpna podal dal‰í námitku ve stejném znûní pro údajnû nedostateãnû
fundovanou a ‰patnû specifikovanou odpovûì Mgr. Jana Nápravníka, odborného referenta odboru regionálního rozvoje Stﬁedoãeského
kraje. Z na‰eho pohledu je nutné
konstatovat, Ïe postup zastupitelstva ohlednû pokynÛ byl konzultován s poﬁizovatelem ÚP tj. MûÚ Rakovník. Nyní je pﬁipraven návrh ÚP
pro spoleãné projednání a posléze
jednání veﬁejné, kdy jak dotãené orgány, krajsk˘ úﬁad, tak i obãané a
dal‰í instituce budou mít moÏnost se
k návrhu vyjádﬁit. Po vyhodnocení
v˘sledkÛ projednání a pﬁípadné
úpravû dokumentace mÛÏe b˘t vydáno opatﬁení obecné povahy –
OOP. V pﬁípadû zji‰tûní nedostatkÛ
v postupu je moÏnost zpracovat pokyny pro vytvoﬁení návrhu ã. 2 a
opakovat projednání zakonãené
OOP. Dokonãení územního plánu
obce, aÈ uÏ s opakováním nebo bez,
je naplánováno do konce tohoto volebního období. Dále rozhodnutí,

zda poﬁídit dopravní studii, je pﬁímo
závislé na financích. Letos jsme uÏ
vynaloÏili ãástku cca 400 000 Kã
z obecního rozpoãtu na zpracování
návrhu územního plánu. Pokud se
v dohledné dobû rozhodneme pro její zpracování, bude tﬁeba uhradit
ãástku cca 80 000 Kã za informace,
které uÏ beztak máme. Profil na‰í
obce je v‰em dobﬁe znám a pﬁípadná
ﬁe‰ení zásadních problémÛ jsou velmi omezená a finanãnû znaãnû nákladná. Pokud by byla dopravní studie vypracována dodateãnû, pak je
moÏné její pﬁípadné v˘sledky doplnit do územního plánu jeho zmûnou.
V¯SLEDKY ANKETY K NP
K¤IVOKLÁTSKO
Z dÛvodu závaÏnosti koneãného
rozhodnutí a dlouhodobého dopadu
na Ïivot obyvatel Kﬁivoklátu pﬁikroãilo vedení obce k vyhlá‰ení ankety k uvaÏovanému zﬁízení Národního parku Kﬁivoklátsko. Cílem
bylo získat konkrétní podklad pro
dal‰í postoj pﬁedstavitelÛ obce k dané vûci. V‰ichni obãané mûli moÏnost získat potﬁebné informace na
veﬁejné besedû poﬁádané obcí
11. ãervna 2009 v hotelu S˘kora.
Volební úãast obãanÛ pﬁesáhla 56%.
Rozdáno bylo 557 anketních lístkÛ
obãanÛm trvale Ïijícím v Kﬁivoklátû, ankety se aktivnû zúãastnilo 312
obãanÛ. Z do‰l˘ch, vyplnûn˘ch a
osobnû podepsan˘ch anketních lístkÛ je zﬁejmé, Ïe 243 obãanÛ nesouhlasí s vyhlá‰ením NP Kﬁivoklátsko,
65 obãanÛ souhlasí a 4 obãané nevûdí, zda souhlasit ãi nesouhlasit.
Procentuelnû se 77,88% obãanÛ vyslovilo nesouhlasnû, 20,83% obãanÛ bylo pro a 1,29% neví. Na základû tûchto podkladÛ zastupitelstvo
povûﬁilo starostu dal‰ím jednáním
se zástupci MÎP âR a seznámením
veﬁejnosti s nesouhlasn˘m stanoviskem mûstyse Kﬁivoklát k uvaÏovanému zﬁízení Národního parku
Kﬁivoklátsko.
MGR. GUDRUN HUMLOVÁ
âLENEM ZM
Starosta informoval ZM o rezignaci paní ing. Pavly HÛlové na ãlenství v ZM Kﬁivoklát ke dni 17. 8.
2009. Starosta ZM pﬁedstavil paní
Mgr. Gudrun Humlovou, která dle
umístûní na kandidátní listinû nahrazuje ke dni 31. 8. 2009 odstoupiv‰í paní Ing. Pavlu HÛlovou. Paní Mgr. Gudrun Humlová sloÏila
zákonem pﬁedepsan˘ slib a starosta
mûstyse jí pﬁedal osvûdãení o zvo-

ZedníkÛ se ve ‰kole vystﬁídalo hned nûkolik,
ale svou práci nakonec zvládli.
Foto Petr Tﬁíska

lení ãlenkou Zastupitelstva mûstyse
Kﬁivoklát. V souladu se zákonem o
volbách tak do‰lo do 15 dnÛ ke jmenování náhradníka za ãlena ZM a
zastupitelstvo je opût kompletní.
DAR LESÒ âR, S.P.
Díky vstﬁícnému jednání a nadstandardnû dobr˘m vztahÛm mûstyse Kﬁivoklát se státním podnikem
Lesy âR se nám podaﬁilo získat finanãní dar ve v˘‰i 45 000 Kã. Finanãní prostﬁedky budou pouÏity na
nákup dﬁeva pro opravu kolny v M·
Kﬁivoklát. Práce na tomto projektu
po letní pﬁestávce opût pokraãují.
Dﬁevûn˘ materiál je zpracováván
v SOU Píska a zednické práce jsou
provádûny svépomocí. Pﬁedpokládan˘ termín zakonãení je 31. ﬁíjna.
V¯MùNA
ELEKTROROZVODÒ V Z·
V pﬁímé závislosti na v˘mûnû svítidel dochází i k rekonstrukci elektrorozvodÛ v celé Z·. K tomuto kroku nás donutila havárie z poloviny
kvûtna, která odhalila Ïivotu nebezpeãn˘ stav rozvodÛ stávajících. Zastupitelstvo tehdy rozhodlo o kompletní v˘mûnû, která znamená velk˘
zásah do obecního rozpoãtu. Podle
posledních odhadÛ se jedná o ãástku mírnû pﬁesahující jeden milion
korun. Koneãné vyúãtování v souãasnosti zpracovává firma Elektro
Miroslav Seidl, provádûjící v˘mûnu.
Petr Tﬁíska

D E B U T K ¤ I V O K L ÁT S K É K A P E LY FA Z
Na tradiãním letním festivalu rockové hudby na Vlãí
Hoﬁe nedaleko Rumburka
vystoupila letos i kﬁivoklátská kapela FAZ. Bylo to její první veﬁejné vystoupení
na velkém podiu a ozvuãení o v˘konu 60 000 W. V‰e
se odehrálo v sobotu 22. 8.,
ve druhém festivalovém dni.
Kapela FAZ vystoupila
v prvním bloku, jako tﬁetí
v poﬁadí, a to ve formaci: Jan
·íma – kytara, Jan Frolík –
kytara a Adam Kopp – bicí.
Poté, co uvedl Honza Frolík jejich vystoupení slovy:
„BohuÏel s námi není dnes
basová kytara a zpûvaãka,
ale my se s tím nûjak poperem“, se do toho pustili svou
první skladbou Poslední cigareta a nenechali nikoho na
pochybách, Ïe se s tím
opravdu dokáÏou dobﬁe poprat i v této sestavû. Zpoãátku sice trochu kulhalo
ozvuãení, ale postupnû ‰li do sebe
i zvukaﬁi, „vytáhli“ rovnomûrnû
v‰echny nástroje a trochu vylep‰ili
odposlechy, aby se i kluci navzájem
dobﬁe sly‰eli, a pak uÏ to nemûlo
chybu. Ale to jsou v‰echno zku‰e-

nosti, které muzikanti zúroãí pﬁí‰tû.
Co se mi ale pﬁedev‰ím líbilo, je to,
Ïe pﬁi‰li jako jediná kapela z rozjezdového bloku festivalu s kompletnû vlastním repertoárem a nezahráli jedinou pﬁejatou skladbu.

TakÏe nezb˘vá, neÏ drÏet palce. Jen
tak dál! Honzovi ·ímovi se na mobil vût‰inou nedovoláte, v ruce má
totiÏ kytaru a pﬁes jeho Marschall
zvonûní neusly‰í.
Jan Rajsk˘

VáÏená paní HÛlová, po pﬁeãtení
Va‰eho emotivnû ladûného ãlánku
z minulého ãísla Kﬁivoklátsk˘ch novin jsem dospûl k rozhodnutí reagovat, a to, kdyÏ dovolíte, také velmi ráznû a emotivnû. Po zvolení
pana Mgr. Milana Nadû starostou
mûstyse v roce 2006 nastaly v Kﬁivoklátû skuteãnû zmûny, které s sebou nesly vûci dobré i ‰patné. Pﬁipou‰tím, Ïe z poãátku jsme se
dopou‰tûli rÛzn˘ch chyb a na‰e práce vykazovala nedostatky v‰elikého druhu zpÛsobené vût‰inou neznalostí zákonÛ, jak taktéÏ správnû
uvádíte. RovnûÏ je pravdou, Ïe jste
nás na na‰e chyby velmi ráznû a vytrvale upozorÀovala od samého zaãátku. On nikdo uãen˘ z nebe nespadl a fungování obce potaÏmo
obecního úﬁadu pﬁipomíná jedoucí
vlak, kde se strojvedoucí mûní a zauãuje za jízdy. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe
se nám podaﬁilo na‰e nedostatky odstranit v pomûrnû krátkém ãase
a dnes jiÏ funguje v‰e, jak má. Va‰í v˘hodou byla a je dlouholetá zku‰enost s funkcí tajemnice i starostky. V Ïádném pﬁípadû nemám
v úmyslu Vás tímto ãlánkem napadat ãi osoãovat. M˘m cílem není ani
obrana pana starosty, jako dospûl˘
muÏ se jistû dovede hájit sám. Musím se ale bránit naﬁãením, kter˘mi
znehodnocujete také mou práci
v souãasném zastupitelstvu. Tak
pﬁedev‰ím se mi nelíbí, Ïe v dobû,
kdy vy‰el Vá‰ ãlánek v KN, jste stále je‰tû byla právoplatn˘m ãlenem
Zastupitelstva mûstyse Kﬁivoklát.
Jak sama uvádíte, mûla jste vÏdy pocit, Ïe slu‰nost a ãestnost není slabost. Myslím si totéÏ, a právû proto
bych uvítal, kdyby se o va‰em odstoupení dovûdûli nejprve Va‰i kolegové ze zastupitelstva, tedy rozhodnû dﬁíve neÏ vyjde srdcervoucí
ãlánek v novinách. Po jeho pﬁeãtení musel mít ãtenáﬁ dojem, Ïe na tom
kﬁivoklátském úﬁadû sedí samí hlupáci a ve své ãinnosti se nevyznají,
bez mrknutí oka poru‰ují zákony
a jediného schopného ãlovûka vy‰típali ze svého stﬁedu. Ne a je‰tû jednou ne, nejsme banda diletantÛ
a svou práci odvádíme podle nejlep‰ího vûdomí a svûdomí! Mûstys
Kﬁivoklát postupuje podle zákonÛ,
informace nejsou zamlãovány, v‰e
se snaÏíme pﬁedkládat otevﬁené, jasné a prÛkazné. Tato moje tvrzení
mohu podloÏit zprávami o pﬁezkumu hospodaﬁení mûstyse, které probíhá kaÏdého pÛl roku a dal‰ími dokumenty. Mohu zde uvést, Ïe ve
v‰ech pﬁípadech nemûly auditorky
v˘hrady k hospodaﬁení na‰í obce.
Klíãová rozhodnutí jsou konzultována s pﬁíslu‰n˘mi úﬁedníky Krajského úﬁadu, jsou pﬁedem pﬁipravena a vÏdy jednáme se v‰emi
dotãen˘mi orgány. Nemyslím si, Ïe
bychom se kdy dopustili chování,
které by mûlo fatální následky na
rozpoãet obce. Dosud jsme kaÏd˘
rok zakonãili hospodaﬁení v tzv. zelen˘ch ãíslech, neboli jsme vydûlali více, neÏ utratili. Ani v jednom
pﬁípadû nám nehrozí poru‰ení rozpoãtové káznû nebo vracení dotací
aÈ uÏ z jakéhokoli dÛvodu. ProtoÏe
uvádíte nûkteré konkrétní pﬁíklady
na‰í tzv. neschopnosti, dovolím si je
jeden po druhém okomentovat. Tak
tedy za prvé, zápisy z jednání zastupitelstva ovûﬁují vÏdy dva rÛzní
ãlenové ZM a kaÏd˘ má právo se
k nim vyjádﬁit. Tohoto práva jste sama mnohokrát vyuÏila a nebylo
Vám upíráno. RovnûÏ odmítám zámûrnou manipulaci s informacemi,
jak uvádíte ve svém ãlánku. Dále
zmiÀujete absenci podkladÛ pro jednání ZM. Pﬁipou‰tím, Ïe tady se obãas chybiãka vloudila, av‰ak mnohdy se jednalo o smlouvy, které se
pouze prodluÏovaly o dal‰í rok a témûﬁ kopírovaly smlouvy stávající
a nedocházelo v nich k podstatn˘m
zmûnám. Na základû Va‰ich pﬁipomínek byl navíc na úﬁad poﬁízen
scanner dokumentÛ, protoÏe ostatní
zastupitelé odmítali tisk hromady
papírÛ. Sám jsem byl úãasten v‰ech

jednání ZM a nevzpomínám si, Ïe
by kdy starosta navrhoval va‰e odvolání z funkce pﬁedsedkynû kontrolní komise, to mÛÏu oznaãit za
bohapustou leÏ. Naopak sám starosta Vás pro v˘kon této funkce na
samém zaãátku volebního období
navrhoval. Fakt, Ïe má k nûkter˘m
závûrÛm kontrolního v˘boru v˘hrady, ponechám stranou, ale nemyslíte, Ïe i on má právo na svÛj názor?
Zásadní spor mezi Vámi a starostou
Nadûm nastal v dobû nástupu mojí
manÏelky Eli‰ky Tﬁískové v roce
2007 na místo tajemnice ÚM. Jedná se o nav˘‰ení pÛl úvazku na tento post, neboÈ její pﬁedchÛdce Pavel
Friebert vykonával na pÛl práci tajemníka a na pÛl úvazku funkci vedoucího stavebního úﬁadu. Zákon
pﬁesnû neuvádí, na jakou ãást úvazku má b˘t tajemník zamûstnán, nicménû podle auditorsk˘ch zpráv
z doby Va‰eho starostování jste byli opakovanû upozorÀováni, Ïe tajemník by mûl pracovat na pln˘ úvazek. Musím zde také uvést, Ïe
souãasná paní tajemnice splÀuje
v‰echny poÏadavky pro tuto funkci
a pro‰la v˘bûrov˘m ﬁízením, které
vedl zástupce Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje Ing. Zdenûk ·tûtina. Souãasné zastupitelstvo odsouhlasilo postupnû dal‰í nav˘‰ení
pÛl pracovního úvazku pro administrativní pracovnici a pÛl úvazku
pro mzdovou úãetní. V‰echny tyto
kroky byly ZM projednávány
a schváleny a schválena byla taktéÏ
organizaãní struktura úﬁadu. Suma
sumárum pracuje nyní na na‰em
úﬁadû o jeden a pÛl ãlovûka více neÏ
ve „Va‰ich dobách“. Jak uvádím v˘‰e, nemûlo to negativní vliv na obecní finance, protoÏe úﬁad sice na jedné stranû více utratí, na stranû druhé
ale dnes také více vydûlá. Îivot na
Kﬁivoklátû se na podzim 2006 nezastavil a jako dÛkaz bych rád uvedl ãil˘ investiãní ruch, kter˘ probíhá i dnes. Vezmûme vybudování
kiosku na parkovi‰ti nebo vsypovou
louãku, tyto projekty jste rozjíÏdûla
je‰tû Vy jako starostka a my je dokonãili. Dále opravy hﬁbitovních
zdí, opûrnou zídku u kostela, kompletní v˘mûnu elektrorozvodÛ na
úﬁadû a ve ‰kole, nov˘ kotel ve ‰kolce, dûtské hﬁi‰tû, kompletní v˘mûnu oken ve ‰kole a ‰kolce a hasiãské zbrojnici, hospodáﬁskou kolnu
ve ‰kolce, kompletní rekonstrukci
koupelny a záchodkÛ tamtéÏ, a to
je‰tû zdaleka není v‰echno. Nyní
je‰tû pár slov k tolik diskutovanému
traktÛrku jménem Bivoj. Odvádí
skuteãnû ohromn˘ kus práce pro ná‰
mûstys, jenÏe podle znûní zákona
nesmí na veﬁejné komunikace. Co
naplat, na draÏ‰í, lep‰í, v˘konnûj‰í
stroj peníze nebyly. I kdyby mûl jen
uklízet chodníky a sekat park, tak se
nám vyplatí. Pravdou je, Ïe pﬁedstavitelé obce a obec sama by mûli
jít pﬁíkladem, proto je jeho pohyb
po silnici pro nás zﬁejm˘m rizikem,
ale kaÏd˘ obãas udûláme nûco, co
se tzv. nemá. Já jsem také jednou jel
na jeho korbû a uÏ to nikdy neudûlám, stejnû jako nikdo jin˘, byla to
hloupost. Koupi Bivoje ov‰em
v Ïádném pﬁípadû za hloupost nepovaÏuji, na‰e obec uÏ dlouho potﬁebovala vlastní mechanizaci a tento stroj je doufejme pouze prvním
v ﬁadû. Kﬁivoklát pﬁirovnáváte ve
svém ãlánku k zahrádce. Máte tuto
zahrádku jistû ráda stejnû, jako vût‰ina z nás. KaÏd˘ se o ni sv˘m zpÛsobem staráme a chceme sklidit nûjaké plody své práce. Nemohu se
ov‰em zbavit dojmu, Ïe jste neunesla ztrátu pozice vrchního zahradníka, a nezlobte se, Vá‰ ãlánek mÛj
dojem jen dotvrzuje. Na podzim
2006 mi pﬁipadl nelehk˘ úkol, jako
sedm˘ „nezaﬁazen˘“ zastupitel jsem
se mûl rozhodnout pro Va‰e setrvání ve funkci starostky nebo zvolit
nov˘ kurs Milana Nadû. Rozhodoval jsem se dlouho a tûÏce. Dnes by
bylo mé rozhodnutí rychlé a jasné volil bych stejnû.
Petr Tﬁíska

DùNÍ SOUâASN¯CH DNÒ – DOPISY
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Z REDAKâNÍ PO·TY
POTù·ENÍ
Z B¯VAL¯CH ÎÁKÒ
KaÏd˘ ãlovûk je rád, kdyÏ je jeho
práce pozitivnû ohodnocena. Nûkdo
dostane tﬁináct˘ plat, nûkomu zv˘‰í osobní ohodnocení. Já jako soukromá uãitelka hudby se stále se
sv˘mi Ïáky prezentuji na hudebních
vystoupeních a potlesk za to, co zazpívali ãi zahráli, je nûkdy mnohem
vût‰í odmûnou, neÏ ta finanãní.
Potû‰ení mnû ãiní i dobrá spolupráce s rodiãi, kteﬁí se obãas pﬁijdou
podívat, jak uãím a buì na dûti doma systematicky dohlíÏejí nebo dokonce hrají totéÏ co dûti, a tak se
vlastnû nauãí i oni hrát na hudební
nástroj. Velk˘m potû‰ením mi b˘vala kapela Silentium, z níÏ 2 ãlenky uÏ nyní pÛsobí v Kﬁivoklátsk˘ch
hudcích. TéÏ mû tû‰í, Ïe jedna z nich
je schopná hrát jiÏ samostatnû pﬁi
svatebních obﬁadech.
Mnoho ÏákÛ se ale jaksi vytratí
a je zdání, Ïe uÏ snad ani nehrají.
Vût‰ina jich opravdu pﬁestane hrát,
ale o to vût‰í byla letos má radost,
kdyÏ jsem mûla moÏnost setkat se
se dvûma b˘val˘mi Ïáky a sly‰et, co
dovedou zahrát.
Letos na konci ‰kolního roku jsem
poﬁádala jako kaÏd˘m rokem táborák na Alja‰ce u manÏelÛ Kohoutov˘ch. Sice se vÏdy tro‰ku plánuje
pﬁedem, kdo bude na co hrát, ale pak
vût‰inou i spoleãnû s rodiãi dojde
k nûjaké neobvyklé hudební sestavû a krásnû si v‰ichni zahrajeme
a zazpíváme. Letos nepﬁi‰la ani moje Ïákynû houslistka, ani nemohl pﬁijít Jan Jungmann, tak to vypadalo,
Ïe hraní nebude mít ten správn˘

‰mrnc. Jaká byla
ale moje radost,
kdyÏ se tam po
tﬁech letech objevil náhle mÛj b˘val˘ houslista Jakub To‰ovsk˘.
Mûl s sebou housle, na které se uãí
dále v Berounû
u mého b˘valého
kolegy ze symfonického orchestru, mûl s sebou
mandolínu, tátu
s kytarou a hlavnû
chuÈ do hraní. Ani
mé b˘valé Ïaãky
Katka JeÏková
a Mí‰a Remi‰ová
(nyní zpûvaãky
z Kﬁivoklátsk˘ch
hudcÛ) nezÛstaly B˘valá skupina Silentium v dobû své nejvût‰í slávy.
pozadu,
vzaly
Foto Tomá‰ Bednaﬁík
flétny a spolu s Jakubem a hudební rodiãovskou sek- konãila. Udûlala nám takov˘ kocí z Chaloupek jsme hráli a zpívali morní domácí koncert, pﬁi kterém
do pozdních veãerních hodin.
jsme v‰ichni radostí slzeli. Aby taDruhé veliké pﬁekvapení a krásné ky ne. Tato Ïaãka mûla velmi komsetkání mû potkalo v srpnu, kdy mû plikované dojíÏdûní na v˘uku hudmanÏelé Skleniãkovi pozvali do by, neboÈ z Újezda jezdila do ‰koly
Újezda nad Zbeãnem. Od ‰kolky do Berouna, a pak s babiãkou, ktejsem uãila jejich nyní sedmnáctile- rá jí vÏdy vozila klávesy, pﬁijela do
tou Michalu na flétnu, potom na klá- Roztok. NejenÏe zvládla dojíÏdûní,
vesy a vloni na kytaru. Zavolali mi, ale dokázala pﬁekonat své osobní
Ïe jí koupili piáno a abych se pﬁije- pohodlí a mal˘ domácí koncert byl
la podívat. K mému velikému pﬁe- pro nás v‰echny odmûnou, která se
kvapení jsem zjistila, Ïe Mí‰a má opravdu penûzi mûﬁit nedá. Kdyspoustu not, baví ji hrát melodie bych to tak brala, mûla jsem letos
z filmÛ a stále pilnû cviãí, takÏe aã- tedy dva „tﬁinácté platy“.
koliv je nyní samouk, hraje jiÏ mnoDagmar Pavlíãková
hem lépe neÏ kdyÏ s hraním u mû
soukromá v˘uka hudby

D O B R Á S E Z O N A V K ¤ I V O K L ÁT ù I U H O S T I N S K ¯ C H

Hlavní turistická sezona je za námi a co na ni ﬁíkají kﬁivoklátské restaurace Hotelu S˘kora, Penzionu
U Jelena a Restaurace Nad Hradem.
Otázku „jak hodnotíte leto‰ní letní
sezonu, kdy ménû lidí vyjelo do ciziny“, zaznamenal pro Kﬁivoklátské
noviny Ludûk Frencl.
Hotel S˘kora, nejstar‰í a tradiãní hotel s restaurací, kter˘ jiÏ patﬁí
k mûstysu tak neoddûlitelnû jako
hrad. Odpovídá spolumajitelka Milu‰e Pavlíková:
„Leto‰ní léto patﬁí mezi ty lep‰í
sezony, kdy se k nám vrací mnoho
stál˘ch zákazníkÛ a tû‰í nás, Ïe je to
díky dobr˘m sluÏbám, pﬁedev‰ím
domácí kuchyni. Chodí se na svíãkovou a dal‰í hotovky, které vyhledávají pﬁedev‰ím rodiny s dûtmi, jeÏ
letos v˘raznû zv˘‰ily poãet hostÛ“.
Co cizinci, ãi jiné skupiny náv‰tûvníkÛ? Majitelka pﬁitakává, „chodí
více turisté z okolních zemí, mezi
kter˘mi vedou Slováci a Poláci. Ví-

ce nás nav‰tûvují i vodáci, hodnû cyklisté
a rÛzné velké skupiny
rodin, kteﬁí spoleãnû na
Kﬁivoklátsku tráví dovolenou. Hotelová lÛÏka byla pﬁedev‰ím vytíÏena
skupinami
cyklistÛ i bûÏn˘ch turistÛ, kteﬁí si jiÏ zvykli
rezervovat si ubytování
pﬁedem“. Co podzim
a zima u S˘korÛ? „Zaãátek záﬁí je nad oãekávání dobr˘ a stálá klientela se bude i nadále
vracet“, „podzimní a zimní otvírací
dobu pﬁizpÛsobíme zájmu hostÛ“...
Penzion U Jelena, stylov˘ penzion a restaurace v nejbliÏ‰ím podhradí Kﬁivoklátu.
Odpovídá
majitel Waldemar Köhler: „Co
ﬁíci na úvod?
Rok 2009 je urãitû lep‰í neÏ
loÀsk˘.
Jsme
schopni odbavit
jakoukoli klientelu a velice mû
potû‰il nárÛst
ãesk˘ch turistÛ,
rodin, ale i jen
dvojic. PﬁizpÛsobili jsme tomu
i sortiment a cenovou hladinu jídel. Ze zahraniãí
jezdí i více HolanìanÛ, RusÛ a i jin˘ch národÛ. Líbí se jim na‰e prostﬁedí. Kﬁivoklátu chybí parkovací
plochy na evropské
úrovni. V Budech je
k tomu mnoho pﬁíleÏitostí a Amalínu by auta velmi odlehãila. Otvírací
doba
je
celot˘denní a provoz
bude pﬁizpÛsobován
zájmu hostÛ.
Restaurace a penzion
Nad Hradem, tradiãní
restaurace, stylovû zaﬁízená, s ãeskou i mezinárodní
kuchyní.

Odpovídá majitel Vladimír Brát:
„Leto‰ní léto urãitû pﬁilákalo na
Kﬁivoklátsko velké mnoÏství náv‰tûvníkÛ, to pocítila i na‰e restaurace a penzion. NárÛst vidím pﬁedev‰ím v tom, Ïe âe‰i tráví dovolenou
doma, coÏ je urãitû dobﬁe, jezdí rodiny s dûtmi, pﬁedev‰ím na kole,
opût se vracejí i západní turisté, ale
i tﬁeba Slováci. Je dobré, Ïe se vrací spousta lidí kaÏd˘ rok, to svûdãí
o jejich spokojenosti. Jsme rádi, Ïe
jim chutná i na‰e kuchynû, kde se
objednává hodnû zvûﬁina a hovûzí
maso, ale i hotovky. Na‰e ubytovací kapacita je jiÏ tradiãnû zcela vyprodaná, mnoÏství hostÛ se opût vrací“. Otvírací doba zÛstává i na
podzim i v zimû nezmûnûna – „jedeme cel˘ t˘den“...

SVATOVAV¤INECKÁ POUË V NEZABUDICÍCH
Je nedûle 9. srpna 2009, panuje krásné sluneãné odpoledne. Kostel
sv. Vavﬁince v Nezabudicích se zaplÀuje místními, ale i pﬁespolními. Zanedlouho zaãne slavnostní m‰e svatá na poãest patrona svatého Vavﬁince.
Slavnostnû obleãení knûÏí a chlapci – ministranti. Mezi proslovy pak zpívá Rakovnick˘ chrámov˘ sbor, kter˘ umocÀuje sváteãní atmosféru m‰e.
KdyÏ m‰e skonãí, vycházíme na peãlivû udrÏovan˘ trávník pﬁed kostelem
a v‰ichni se ubíráme ke krásné obnovené kapliãce, kde je posvûcena so‰ka Panny Marie. Slavnost konãí. Louãíme se se znám˘mi a odjíÏdíme s krásn˘mi pocity pûknû proÏitého odpoledne.
Jana Jirásková

Pontifikální m‰i v nedûli 9. 8. 2009 celebroval Mons. Michael Pojezdn˘, opat Královské kanonie premonstrátÛ na Strahovû.
Foto Jana Jirásková

Svûcení so‰ky P. Marie v obnovené kapliãce v Nezabudicích.

âERNÁ KORNIKA
ZLODùJ PO·KODIL
KARAVAN
VI·≈OVÁ (bed). Majitel jednoho z karavanÛ, které bûhem letních
prázdnin stojí dlouhodobû v kempu
Vi‰Àová, mûl zkaÏen˘ konec prázdnin. KdyÏ se 34let˘ muÏ z Prahy pﬁijel po tﬁech t˘dnech opût rekreovat
k Berounce, na‰el karavan vykraden˘. Zlodûj vlezl na stﬁechu, po‰kodil vik˘ﬁ a ukradl zevnitﬁ vûci za
11 700 korun. Mnohem vût‰í ‰kodu
- 50 700 Kã - ale zpÛsobil tím, Ïe
karavan po‰kodil.

JEL BEZ ¤IDIâÁKU,
P¤ILBY A OPIL¯
VELKÁ BUKOVÁ (bed). Bez ﬁidiãského prÛkazu, bez pﬁilby a navíc s 0,55 promile alkoholu v tûle se
vydal na cestu ãtyﬁiadvacetilet˘ motocyklista z Kﬁivoklátska. Mûl ale
smÛlu. Na silnici z Velké Bukové
do V‰etat byl zastaven policejní
hlídkou, která se nestaãila divit.
Lustrací bylo zji‰tûno, Ïe mladík ﬁidiãák nevlastní, protoÏe má do leto‰ního listopadu Okresním soudem
v Rakovníku uloÏen zákaz ﬁízení
motorov˘ch vozidel. Navíc motocykl nemûl platnou technickou prohlídku. Hazardér je podezﬁel˘ ze
spáchání trestného ãinu maﬁení v˘konu úﬁedního rozhodnutí a ﬁízení

Foto Jana Jirásková

motorového vozidla bez ﬁidiãského
oprávnûní.
VÁLKA SE OPùT
P¤IPOMNùLA
LÁNY (bed). Ruãní granát ze
druhé svûtové války na‰el v lese nedaleko Lán 41let˘ muÏ. LeÏel v jámû smûrem ke Kﬁivoklátu. Pﬁivolan˘ pyrotechnik pﬁi podrobném
zkoumání místa nálezu objevil v jámû je‰tû sedm zapalovaãÛ Kavû‰nikov, pût ruãních granátÛ vzor 42, jeden granát F1 a 10 kg pûchotního
stﬁeliva. V‰e pocházelo z války,
pravdûpodobnû z arzenálu Rudé armády, která poblíÏ místa nálezu v roce 1945 táboﬁila, nebo z v˘zbroje nûkterého z partyzánsk˘ch oddílÛ, jeÏ
zde také operovaly.

UDÁLOSTI NA HRADù
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
LIDÉ „OBJEVILI“ OPùT KRÁSU NA·Í ZEMù

STARTUJE 2. ETAPA OPRAVY ST¤ECHY
KAPLE A JIÎNÍHO K¤ÍDLA
V druhé polovinû srpna odstartovala 2.etapa opravy stﬁechy kaple a jiÏního kﬁídla, na kterou se podaﬁilo zajistit témûﬁ milion korun.
Dojde o opravû krovu nad kaplí
a k pﬁeloÏení stﬁechy, zavr‰ena bude i oprava poslední ãásti toãitého
schodi‰tû, které jiÏ od ãervna pﬁivádí náv‰tûvníky z kaple na oratoﬁ.
Tím bude dokonãena první ãást nov˘ch prohlídkov˘ch tras „po pÛdách a krovech Kﬁivoklátsk˘ch“.

Umût se radovat. Ze v‰eho. Neãekat, Ïe v budoucnu pﬁijde nûco, co bude to pravé, protoÏe je moÏné, Ïe to pravé pﬁichází právû teì
a v budoucnu nic krásnûj‰ího uÏ nebude.
(Ota Pavel)

Ludûk Frencl

Turisté do Kﬁivoklátu velmi rádi pﬁijíÏdûjí i vlakem taÏen˘m parní lokomotivou. Jen Hradní
ulice je pak trochu úzká…
Foto Pavel Friebert

GOOGLEMOBIL NA HRADù K¤IVOKLÁTù
Koncem leto‰ního srpna „zajel“ na hrad Kﬁivoklát Googlemobil, kter˘
provedl videozáznam na dolním i horním nádvoﬁí a pﬁíjezdové cestû k hradu. Dle sdûlení technika by zpracování dat nemûlo trvat více jak 2-3 mûsíce, a tak kolem Vánoc bude na internetov˘ch mapách Google videozáznam ke spatﬁení. Je to velmi dobrá propagace na‰eho regionu v celém svûtû.
Ludûk Frencl

Googlemobil pﬁi snímání záznamu na nádvoﬁí hradu.

Foto ludûk Frencl

Léto budiÏ pochváleno, tak se dá
nazvat leto‰ní léto snad na celém
území zemû. âe‰i se pod „pseudotlakem“ celosvûtové recese rozhodli zÛstat více doma a vrátit se
k osvûdãen˘m v˘letÛm. Tuzemská
dovolená nebo jen prodlouÏené víkendy se stávají opût tou „pohodou“.
Pﬁib˘vá tûch, kteﬁí chtûjí klid, co nejménû starostí, nikam daleko nejet
a jsou ochotni za kvalitu i zaplatit.
Takto mÛÏeme struãnû popsat leto‰ní prázdniny snad v celém regionu. V˘jimkou nebyly ani hrad Kﬁivoklát a HamousÛv statek ve
Zbeãnû, které urãitû vedou v turistick˘ch pﬁehledech Kﬁivoklátska.
Na hrad Kﬁivoklát dojelo, doplulo ãi se jinak dopravilo pﬁes 50 tisíc náv‰tûvníkÛ, a to jen tûch, kteﬁí
pﬁi‰li na nûjak˘ ze 4 prohlídkov˘ch
okruhÛ ãi veãerní koncert, divadlo,
atd. Témûﬁ 5% nárÛst lze vidût jak
v bûÏné náv‰tûvnosti prohlídkov˘ch
okruhÛ, tak ve veãerních akcích.
Statek ve Zbeãnû rovnûÏ hlásí zv˘‰enou náv‰tûvnost, kdy ãíslo 3 657
osob za prázdninové mûsíce je velmi dobr˘ nadprÛmûr. Urãitû to lze
pﬁipsat vzrÛstající popularitû tohoto objektu, zájmu o staré lidové zvyky a pﬁedev‰ím v˘teãnému „sobotnímu“ chlebu ze staré pece.
Ludûk Frencl

JAK SE DùLÁ POâASÍ
Dal‰í podzimní tematickou akcí
byla pﬁedná‰ka RNDr. Petra Dvoﬁáka, meteorologa z leti‰tû Ruzynû,
amatérského pilota z Kladna. Téma
„poãasí“ bylo velmi zajímavé a to
ocenili i dvû desítky posluchaãÛ.
Dozvûdûli se velmi populární formou, co je pﬁíãinou vûtru, jak vzniká dé‰È, proã vznikají povodnû, jak
je to s oteplováním planety. Bylo to
velmi pûkné a zajímavé a pﬁí‰tí rok
urãitû „pÛjdeme dál“. JiÏ po skonãení pﬁi‰ly rÛzné nápady – ukázat,
jak se poãasí „dûlalo pﬁed 100 lety“
a co k tomu bylo potﬁeba. MÛÏeme
se jen tû‰it na záﬁí 2010.
Ludûk Frencl

RNDr. Petr Dvoﬁák, meteorolog z leti‰tû Ruzynû.

D R U H Á K ¤ I VO K L ÁT S K Á N E TO P ¯ ¤ Í N O C
Po velkém úspûchu „první noci“, konané poãátkem záﬁí 2008,
pﬁi‰la dal‰í, tentokráte 5. záﬁí
2009 od 19.30 na dolním nádvoﬁí. Netop˘ﬁí noc i pﬁes „fotbalov˘ veãer“ (âesko-Slovensko)
a chladné poãasí pﬁekonala loÀsk˘
rekord. Na nádvoﬁí se se‰lo bûhem
pár minut pﬁes 250 dospûl˘ch, seniorÛ a pﬁedev‰ím dûtí.
Sly‰et netop˘ra bez pomoci
moderních technologií je prakticky nemoÏné. Technika ov‰em
na hradû pﬁipravena byla. Náv‰tûvníci si tak mohli netop˘ry
poslechnout pﬁímo, ale i z pﬁipraven˘ch zvukov˘ch záznamÛ.
Kromû netop˘rÛ hvízdav˘ch byl
k sly‰ení netop˘r vodní, rezav˘
a vrápenec mal˘. V‰e v reálném
ãase i ve zpomaleném záznamu,
kter˘ odborníkÛm umoÏÀuje
snadnûji rozeznat jednotlivé druhy. Touha vyfotit se s netop˘rem,
nejlépe na vlastní dlani, byla jedním z velk˘ch témat veãera. Anna Hoffmannová (moderátorka
veãera a pracovnice CHKO Kﬁivoklátsko) tak mûla ideální pﬁíleÏitost zavzpomínat i na jeden ze
sv˘ch záÏitkÛ z focení netop˘rÛ,
které k práci odborníkÛ patﬁí.
Celou netop˘ﬁí noc zaznamenával âesk˘ rozhlas Leonardo
a mÛÏete si ji znovu proÏít na jeho webov˘ch stránkách –
www.rozhlas.cz/leonardo/priroda
Ludûk Frencl

Foto Ludûk Frencl

14. ROâNÍK K¤IVO¤EZÁNÍ VE FOTOGRAFII

¤ezbáﬁ Miroslav Novotn˘ ze ‰v˘carského Zürichu je od samého zaãátku vûrn˘m úãastníkem
sympózií Kﬁivoﬁezání.
Foto Milan Bednaﬁík

Na nádvoﬁí hradu Kﬁivoklátu se na Netop˘ﬁí noc se‰lo bûhem pár minut pﬁes 250 dospûl˘ch,
seniorÛ, ale pﬁedev‰ím dûtí.
Foto Ludûk Frencl

Mladou generaci ﬁezbáﬁÛ reprezentoval rakovnick˘ Luká‰ Macourek.
Foto Milan Bednaﬁík
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OBECNÍ KNIHOVNA
NOVINKY POZDNÍHO LÉTA
S autorkou Hanou Marií Körnerovou jste se uÏ urãitû setkali, moÏná jste vidûli zfilmovanou Andûlskou tváﬁ, kterou si i ve dvou dílech
mÛÏete pﬁeãíst, ale i dal‰í její romantické pﬁíbûhy, které máme v knihovnû, anebo z nyní nejnovûj‰ího
v˘mûnného fondu z Kladna, ze kterého je i Hodina po pÛlnoci, pﬁíbûh
z doby jiÏ upadající Napoleonovy
moci, pln˘ vá‰niv˘ch, ale i vûrn˘ch
lásek, intrik, soubojÛ, ale hlavnû
s dobr˘m koncem. Kdo má radûji literaturu faktu, najde tu Milenky
slavn˘ch od Eduardo Leigha, Milenky francouzsk˘ch králÛ od Paule Lejeune, pﬁípadnû Novodobé Popelky, coÏ jsou neurozené manÏelky
souãasn˘ch králÛ, princÛ, pﬁípadnû
císaﬁÛ. Dûjiny jsou stál˘m zdrojem
námûtÛ jak románÛ, tak literatury
faktu, od dob nejstar‰ích aÏ po Ïhavou souãasnost. A tûch rÛzn˘ch pohledÛ na to, ãi ono od rÛzn˘ch autorÛ. AÏ je mi nûkdy tûch souãasn˘ch
dûtí líto, neb jsou jim pﬁedloÏeny
mnohé teorie na jednu událost a je
na nich, co si vyberou. Z kladenského v˘mûnného fondu mám zas
na cel˘ rok zapÛjãeno 200 knih, vût‰ina je úplnû nová. Abych zÛstala u
té historie, tak je to tﬁeba Dáma
s hedvábnou maskou, pﬁíbûh asi víc
romantick˘, neÏ historick˘. Trumf
opût mapuje dobu Napoleonovu, Císaﬁovna je historick˘ román o vzestupu moci, ale i o pﬁátelství, intrikách a vá‰nivé lásce byzantské
císaﬁovny Theodory, Mezi císaﬁem
a papeÏem je dramatick˘ pﬁíbûh italské kurtizány, vtaÏené do událostí,
které ovlivnily ãeskou a evropskou
historii, autorem je MUDr. Antonín

80 LET OSADY ÚDOLÍ H¤ÍCHU
KLUCNÁ (bed). Tradiãnû první Josefa Olafa Kachlíka a Václava Biãervencovou sobotu se rozhoﬁel v˘- voje ·tampfera. Oba vyrobili star˘
roãní oheÀ v trampské osadû Údolí osadní totem, sám Olaf pak ten souhﬁíchu v údolí potoka Klucná. Le- ãasn˘. Bivoj má na svém kontû stovto‰ní potlach v‰ak byl o nûco slav- ky malovan˘ch a vypalovan˘ch
nostnûj‰í - osada slavila 80 let své- trampsk˘ch artefaktÛ, které udûlaly
ho trvání. Za poãátek své existence radost nejednomu z hostÛ osady.
vzala srub bratrÛ Novotn˘ch, kter˘ Dal‰í ãást veãera se nesla v tradiãstával ve svahu nad „opiãí stezkou“ ním duchu. Na osadním plácku se
z Klucné do Branova. První chaty nejen „tlachalo“, ale pﬁedev‰ím hráv údolí byly postaveny o dva roky lo a zpívalo. Zaznûly desítky tramppozdûji, v dubnu 1931. Zachovala sk˘ch písní v podání nejen osadní
se i jejich jména - Valencie, Carmen kapely, ale i skupin EKG, Rakova Oregon.
nickej potok a VHS Rebel.
Sobotní potlach
v Údolí hﬁíchu mûl tradiãní prÛbûh. Dopolední soutûÏe pro dûti
vystﬁídal veãerní slavnostní oheÀ. Ten byl zapálen pﬁesnû o 21. hodinû, zároveÀ vystoupala
na stoÏár u nového totemu osadní vlajka. Osadní kapela Kamarádi
Údolí hﬁíchu zahrála
v úvodu nejen slavnou
trampskou hymnu Vlajka, ale i písniãku, kterou
vûnovala v‰em kamarádÛm, kteﬁí se nedoÏili leto‰ního potlachu. Do‰lo
i na ocenûní dvou za- Slavnostní zapálení 80. v˘roãního ohnû v osadû Údolí hﬁíchu.
slouÏil˘ch osadníkÛ Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Polách, kter˘ na poli historického
románu není nováãkem. Mistr
v kombinování historick˘ch a vûdeck˘ch záhad, James Rollins, napsal dûsiv˘ pﬁíbûh o prastaré hrozbû, která znovu povstává, aby
zaplavila moderní svût – Jidá‰Ûv
kmen. Ale dost o historii. I tak se
zmíním jen o zlomku knih.Mám tu
NûÏného drsÀáka Josefa Hlinomaze, mÛÏete si pﬁeãíst v˘povûdi 70
osobností o Zlatém slavíku Karlu
Gottovi, kniha Charisma vás seznámí s nejpﬁitaÏlivûj‰ími filmov˘mi
hvûzdami souãasnosti, vzpomínkou
na Jiﬁího Grossmana je kniha Závidím J. D. Novotného.Jsou tu thrillery, pﬁeãtûte si tﬁeba Specialistu Toma Caina, Mûlké sibiﬁské hroby o
útûku z tábora smrti, Luftwaffe vítûzí, odbornû historickou fikci. Îensk˘ román ze souãasnosti se jmenuje Vypadni z m˘ho Ïivota, i kdyÏ
by také mohl nést název Láska je
tûÏká nemoc. Doktor Petarda je lékaﬁsk˘ pﬁíbûh ze souãasnosti, ¤eã
psího ocásku tﬁeba zaujme milovníky psÛ, kteﬁí jim po pﬁeãtení této knihy moÏná budou lépe rozumût, no a
pro lidi v kalupu, jak se pí‰e v pod-

titulku, je urãeno 90 klasick˘ch knih
ve formû komiksu. Mohlo by to zaujmout Ïáky a studenty, kteﬁí sice
v kalupu pokaÏdé nejsou, ale tomu
ãtení zrovna moc nedají. Jak uÏ jsem
ﬁekla, knihovna zas praská ve ‰vech,
ale kdo chce ãíst, cestu sem si najde, i kdybych nic do novin nenapsala. TakÏe se na vás vûrné tû‰ím,
Gudrun Humlová

DAGMAR PAVLÍâKOVÁ – SOUKROMÁ V¯UKA HUDBY
poﬁádá na podzim kurs hry na klávesy (piáno) pro uãitelky M· a
1. stupnû. Bûhem deseti lekcí budete seznámeni s tvorbou akordÛ
a jednoduch˘m hudebním doprovodem v rÛzn˘ch stupnicích. Cena
tohoto kursu, kter˘ se zaãne konat od ﬁíjna v podveãerních hodinách,
bude 1 000 Kã. Podmínkou je mít svoje klávesy.
Pﬁihlá‰ky na tel.: 604 895 623
e-mail: dagmar. pavlickova@cmail.cz
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SPOLEâENSKÁ STRÁNKA – ZAJÍMAVOSTI

NESEëTE DOMA ANEB TIP KN NA V¯LET (VIII)

KRAJ KELTSKÉHO
POKLADU
Vyhlídka z vr‰ku nad vesniãkou
Kostelíkem (u prvních domÛ na
okraji vesnice, vpravo pﬁi silnici od
Modﬁejovic) na panorama údolí ﬁeky Berounky a potoka Javornice potû‰í nejen oãi kaÏdého turisty, ale
i jeho zvídavou mysl. Snad o kaÏdém místû, které je odtud vidût, se
dá nûco zajímavého ﬁíci. Pﬁed sebou
máte Kostelík, jehoÏ malebná náves, lemovaná rouben˘mi chalupami, byla navrÏena k prohlá‰ení za
venkovskou památkovou zónu jako
typická vesnice starého Kﬁivoklátska. Kostelík stojí na místû zaniklé
vsi Chlístova, ze které se dochovala jen poutní kaple Máﬁí Magdalény, baroknû upravené ve druhé polovinû 19. století. Podle vyprávûní

kronikáﬁe Václava
Hájka z Liboãan
kázal u kaple
v Chlístovû Mistr
Jan Hus, kdyÏ roku 1414 pob˘val
na Krakovci. Kdo
ví, moÏná si tehdy
za‰el i na vr‰ek
nad vesnicí, aby se
rozhlédl po kraji,
kde proÏil poslední chvíle svého Ïivota v ãeské zemi.
Pod Kostelíkem
u Berounky stojí
KoãkÛv ml˘n, kter˘ ale z vyhlídky
není vidût, poslední stavení zpusto‰ené vsi Drasovice, nejstar‰í vesnice na Rakovnicku, jeÏ je doloÏena
v písemn˘ch pramenech (k roku
999). Na obzoru pod lesem se krãí

Z vyhlídky nad Kostelíkem lze spatﬁit i vrch Dubensko s pﬁírodní rezervací tisÛ ãerven˘ch.

dezﬁel˘, a tak je potﬁeba ho mít neustále na oãích. „…a co tyto“, sly‰ím za závûsem kabinky uÏ popáté
prodavaããin soprán a zaãínám si vyãítat, Ïe jsem se nespokojil hned
s první nabízenou vûcí, protoÏe po
pÛlhodinû traumatizujícího nákupu
u ní stejnû nakonec konãívám.
I kdyÏ je doba dosti uvolnûná, pﬁesto mi je Ïinantní se svojí figurou pobíhat po obchodû ve slipech, kdyÏ
potﬁebuji zboÏí vymûnit za jinou velikost, a tak se na pÛl metru ãtvereãním kabinky neustále s námahou
pﬁevlékám z nového do starého
a zpût, jsem zpocen˘, funím, padá
mi obsah kapes na zem, já to sbírám
a vracím zpût, pﬁitom vrávorám a naráÏím do stûn kabinky, skﬁípu vzteky zuby a chci to mít co nejdﬁíve za
sebou. Nákup konfekce je pro nás
chlapy s nestandardní figurou pﬁímo utrpením. To nákup v masnû je
jiné kafe… Tam mám od okamÏiku
vkroãení do obchodu zcela jasno
a paní prodavaãce jsem rovnocenn˘m protihráãem, i kdyÏ to ona
zprvu netu‰í. Párkrát se mi pokusila podstrãit pﬁední hovûzí a tvrdila, Ïe je zadní, ale doporuãil jsem
jí, aby si vzala br˘le, Ïe kliÏku snad

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
CO JE P¤EDE MNOU NEBO
SPÍ· CO JE ZA MNOU?

ves Buãiny a dál vpravo jsou Podmokly, které proslavil nález nejvût‰ího keltského pokladu. Roku 1771
tu velká voda v potoce vyplavila
z bﬁehu bronzov˘ kotlík s více neÏ
ãtyﬁiceti kilogramy zlat˘ch mincí,
tzv. duhovek, které místní lidé nejdﬁíve povaÏovali za bezcenné plí‰ky a dávali je dûtem na hraní.
Uvidíte i obce Zvíkovec nebo Hﬁe‰ihlavy, vrchy Bûlidlo, âernou
Skalku nebo Hamouz, jehoÏ severozápadní svah je Národní pﬁírodní
rezervací Chlumská stráÀ. Rezervace chrání pﬁirozen˘ suÈov˘ les s tisem ãerven˘m a dal‰ími vzácn˘mi
a ohroÏen˘mi druhy rostlin a ÏivoãichÛ. Chlumská stráÀ je nejstar‰ím
chránûn˘m územím okresu Rokycany, neboÈ byla vyhlá‰ena uÏ roku
1933. Dál k jihozápadu se nad lev˘m bﬁehem Javornice zdvihá vrch
Dubensko, jehoÏ v˘chodní svah je
pﬁírodní rezervací s porosty vzácn˘ch tisÛ ãerven˘ch.
Tomá‰ Bednaﬁík
s vyuÏitím materiálu
www.rakovnicko.info

8. díl
Vítám své vûrné pﬁi pravidelném
povídání o v‰em, co se dobrého jídla a pití t˘ká. Ale nejen jich. Léto
máme pomalu za sebou, ani se mi
nechce vûﬁit, jak rychle uteklo, a uÏ
abych zaãal dûlat inventuru v ‰atníku s teplej‰ím obleãením. Vûﬁím, Ïe
nás je‰tû ãekají krásné dny babího
léta, co vykouzlí hezk˘ úsmûv na
tváﬁi nejednoho z nás. Nastává mi
kaÏdoroãní anabáze spojená se
zkou‰ením obsahu skﬁínû, do ãeho
se od loÀska je‰tû vejdu, co je uÏ jen
k no‰ení pro doma a co bude potﬁeba pﬁikoupit, abych, jak ﬁíkala moje maminka, mohl mezi lidi. Nûkdo
se v nakupování obleãení vyÏívá, ale
vûﬁte mi, Ïe já ho pﬁímo nesná‰ím.
Stojím tam a bezradnû civím na hromady konfekce, pﬁiãemÏ z toho, co
mû ãeká, mám husí kÛÏi po tûle. Mívám zvlá‰tní trauma z prohrabávání se ve stojanech s obleãením XXL,
kde jako obû‰enci trpûlivû ãekají
bundy, kabáty nebo kalhoty na svého kupce. Pﬁedstava vûãného zkou‰ení si nûãeho v kabinkách, vût‰inou
za pﬁísného dohledu prodavaãky,
sráÏí mé sebevûdomí na kolena.
KdyÏ si totiÏ obleãení kupuje samotn˘ chlap, je sv˘m zpÛsobem po-
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je‰tû poznám. Vidûla, Ïe o tom nûco vím, tak mi maso s rádoby humornou poznámkou vymûnila
a v duchu se moÏná modlila, abych
nebyl z ãojky…
KdyÏ se zamyslím nad uplynul˘m
mûsícem, ve kterém svatá Markéta
hodila srp do Ïita, vybaví se mi pﬁedev‰ím nûkolik záÏitkÛ z hostin
a oslav, které jsem absolvoval buì
pracovnû, nebo jako host. Nûkolik
svatebních hostin a jedno slavení
kulat˘ch narozenin zapﬁíãinily, Ïe
u kalhot od obleku do‰lo k povolení pásku na poslední dírku. A pak,
Ïe focení není rizikové povolání. PokaÏdé, kdyÏ se dostanu k nûjakému
hodovnímu stolu, tak oãima propátrám, co je na nûm za novinky, které bych vám mohl v novinách pﬁinést. Tak vznikl i dne‰ní recept,
kter˘ jsem pro vás získal aÏ v dalek˘ch Pustovûtech. Mezi horami jídla mû zaujaly slané koláãky s klobásou. Byly senzaãní a dnes vám na
nû pﬁiná‰ím recept od paní Lidu‰ky
Rybkové. Je to celkem jednoduché,
tak neleÀte a upeãte si je jako já. JiÏ
nyní vám pﬁeji dobrou chuÈ a tû‰ím
se u pﬁí‰tího dílu nashledanou.
Milan Bednaﬁík
Slané koláãky s klobásou.
350 g hladké mouky, 1 tuk Hera,
1 kelímek zakysané smetany, 1 prá‰ek do peãiva, sÛl, kmín, 100g tvrdého s˘ru, pikantní klobása a 1 vajíãko.
Z mouky, tuku, smetany, prá‰ku
do peãiva, soli a kmínu vypracujeme vláãné tûsto a dáme ho alespoÀ
na 2 hodiny odpoãinout do ledniãky. Poté jej vyválíme na pÛl centimetrov˘ plát, ze kterého tvoﬁítkem
na linecké cukroví vykrajujeme koláãky, klademe na poma‰tûn˘ plech
nebo na peãicí papír. Potﬁeme roz‰lehan˘m vejcem, posypeme nastrouhan˘m s˘rem, doprostﬁed
vmáãkneme slab‰í koleãko klobásky a dáme péci. Peãeme pﬁi teplotû
170 stupÀÛ asi 20 minut.

S tím si nûkteﬁí lidé dûlají velké starosti –
s otázkou, co je pﬁed námi, jiní na to pro jistotu nemyslí, protoÏe se toho v koutku srdce bojí. A nejvût‰í praktici si chtûjí budoucnost zajistit, pojistit a nûjak˘m zpÛsobem „ochoãit“. Pro
kﬁesÈana jsou ale v jeho budoucnosti dÛleÏité
zejména tyto dvû vûci: vûdomí, Ïe celá budoucnost (i jeho) je v podstatû BoÏí a vûdomí, Ïe BÛh
sám je koneãn˘m cílem celého jeho Ïivotního
plahoãení, hledání a obrácení se.
Pro dobﬁe Ïitou víru je ale mnohdy dÛleÏité
dívat se také na to, co je za námi, na minulost.
Ne tak, jak to nûkteﬁí dûlají, Ïe totiÏ znovu a znovu pﬁehrabávají kompost své minulosti a opût a opût se uji‰Èují o tom, Ïe
elementy jejich kompostu opravdu nevoní… Minulost na‰eho Ïivota - to nejsou jen na‰e nezdary a promarnûné ‰ance. Minulost na‰eho Ïivota, to jsou
také skvûlé BoÏí dary, v‰echna BoÏí odpu‰tûní, která nám byla darována,
trpûlivá a úãinná BoÏí práce s námi. Pokud si toto uvûdomíme, máme takﬁka nekoneãnou ﬁadu dÛvodÛ k nadûji a takﬁka nekoneãn˘ seznam vûcí, za
které mÛÏeme Bohu dûkovat a chválit ho. A to si je‰tû navíc mÛÏeme pﬁipomenout mnohé zlé vûci, od kter˘ch nás BÛh zﬁetelnû ochránil, zlé cesty,
na které nás nenechal v na‰í hlouposti vejít nebo na nich setrvat, zlé dÛsledky na‰ich chyb, které nakonec na nás nedopadly… Je to zpravidla v‰echno dohromady velké bohatství, které svûdãí v BoÏí prospûch a které mÛÏe
a má posilovat na‰i víru.
A nakonec by bylo nejlep‰í, kdybyste si ﬁekli: tohle v‰echno vlastnû uÏ
dávno vím, i kdyÏ jsem si to tﬁeba nikdy podobnû neformuloval. Vím to a tû‰ím se z toho, ba dokonce vím toho je‰tû mnohem víc – a proto mne nic nemÛÏe pﬁipravit o nadûji. Ani mé opakované chyby a pády ne, ani má neúspû‰ná snaha o odstranûní nûkter˘ch chyb, ani Ïádné vnûj‰í pﬁekáÏky, protoÏe
se svat˘m Pavlem vyznávám: „Je-li BÛh s námi, kdo proti nám?“ (¤ 8,31).
A na jistotû, kterou dává kﬁesÈanství – Ïe totiÏ BÛh s námi opravdu je, mohu postavit v‰echno ostatní, celou svou budoucnost, která mÛÏe a má b˘t
v Bohu a tedy vûãná a dobrá.
J.P.
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Karel Grimm
Libu‰e Skleniãková
Milo‰ âern˘
Marie ·ichtancová

14. 7.
31. 7.
29. 7.
15. 7.
2. 7.
29. 7.
10. 7.
12. 7.
11. 7.

50 let
50 let
60 let
65 let
65 let
70 let
72 let
83 let
87 let

Kﬁivoklát 161
Kﬁivoklát 178
Kﬁivoklát 200
Kﬁivoklát 227
Kﬁivoklát 119
Kﬁivoklát 167
Kﬁivoklát 125
Kﬁivoklát 232
Kﬁivoklát 107
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Helena Dokulilová
Jindra RosÛlková
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60 let
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84 let
90 let

Kﬁivoklát 228
âastonice 14
Kﬁivoklát 229
Kﬁivoklát 207
Kﬁivoklát 98
Kﬁivoklát 214
Kﬁivoklát 34
Kﬁivoklát 199
Kﬁivoklát 214
Kﬁivoklát 234
Kﬁivoklát 165
âastonice 7
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Blahopﬁejeme
S BOLESTÍ V SRDCI VZPOMÍNÁME
Marta âerná, Kﬁivoklát 232

+ 19. 6. 2009 v Rakovníku

FILM
O K¤IVOKLÁTSK¯CH
HASIâÍCH
K v˘roãí 130 let od zaloÏení Sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ v Kﬁivoklátû natoãili bratﬁi Tomá‰ a Milan Bednaﬁíkové pro SDH Kﬁivoklát film
o historii i souãasnosti hasiãského sboru. DVD s filmem je moÏné zakoupit
u Pavla Frieberta, tel. 725 686 782, nebo u Táni Friebertové na Informaãním
stﬁedisku LâR, ãíslo telefonu 724 525
036. Cena filmu je 150 Kã.

FOTOKRONIKA – HISTORIE
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Jedním z divácky nejúspû‰nûj‰ích divadelních pﬁedstavení, které byly bûhem léta na hradû uvedeny, byl tzv. Poberounsk˘ muzikál PostﬁiÏiny na motivy novely Bohumila Hrabala, kter˘ zde sehráli ochotníci, jeÏ pÛsobí v kraji kolem dolního toku Berounky. Jejich ﬁady doplnili známí herci a dokonce i politici. A tak diváci mohli na pﬁírodní scénû vidût napﬁ. b˘valého stﬁedoãeského hejtmana Petra Bendla (vlevo na ‰taflích), nebo herce Petra Janãaﬁíka (vpravo s kozou).
V roli str˘ce Pepina se pﬁedstavil skvûl˘ Karel Král (na prostﬁedním snímku). Obû kﬁivoklátská pﬁedstavení byla vyprodána.
Foto Lenka Pelcová

âtrnáct˘ roãník ﬁezbáﬁského sympózia Kﬁivoﬁezání zaãal na nádvoﬁí hradu Kﬁivoklátu 3. srpna 2009 v 11 hodin slavnostním zahájením. Tématem leto‰ního roãníku byly „Staré povûsti ãeské“. Leto‰ního roãníku se zúãastnilo 29 umûlcÛ.
Foto Milan Bednaﬁík

Devát˘ roãník Memoriálu Jindﬁicha Cedla a Oldﬁicha ·torka ,veteránÛ ve volejbalu. Turnaj pro
zvané probûhl na sportovi‰ti U koleãka v sobotu 5. záﬁí za úãasti ãtyﬁ muÏstev. Vítûzem se stali
hráãi z Tetína, Dal‰í poﬁadí bylo následující: 2.S˘koﬁice, 3. Hotel S˘kora a 4. Kﬁivoklát.
Foto Zlatu‰e Bilecová

V sobotu 19. záﬁí hrad Kﬁivoklát za nádherného poãasí opût pﬁivítal poãetné druÏiny rychtáﬁÛ a kon‰elÛ obcí, mûstysÛ a mûst Rakovnicka na ‰estém Kﬁivoklátském panování. Pﬁed purkrabího pﬁedstoupily napﬁíklad druÏiny rychtáﬁky Evy
Janotové z KnûÏevsi (vlevo) nebo rychtáﬁe Vladimíra Melãe z Roztok (vpravo) ãi mnoho dal‰íxh. Vﬁel˘ vztah ke Kﬁivoklátskému panování potvrdil svou úãastí i exhejtman Petr Bendl (uprostﬁed). BohuÏel zde chybûl rychtáﬁ z Kﬁivoklátu!
Nûkteﬁí úãastníci i náv‰tûvníci tím byli velmi udiveni… Îe by taková malá kﬁivoklátská ostuda?
Foto Pavel Friebert

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – XXV
JEDEN Z TROJHVùZDÍ
SLAVN¯CH
Ani po smrti nedo‰el Ferdinand
Laub klidu, jako by se potvrdila pravda, Ïe v âechách se úspûch neodpou‰tí. Aã velk˘ vlastenec, kter˘ na protest proti utlaãování ãeského národa
odmítl pﬁijmout nabízené rakouské obãanství, byl nûkter˘mi „takyvlastenci“ skandalizován v tisku a nakonec
zapomenut. Jeho hrob zÛstal opu‰tûn
a zpustl. Muzeum, které na Kﬁivoklátû zﬁídil v roce 1912 LaubÛv obdivovatel malíﬁ Alois Kalvoda, bylo zru‰eno a pﬁevezeno do Prahy. Stejnû tak
i LaubÛv pomník od sochaﬁe Vojtûcha
Sapíka skonãil v Semináﬁské zahradû
v Praze, kde chátrá dodnes.
Díky iniciativû profesora praÏské
konzervatoﬁe Dr. Bohuslava ·icha a
za pﬁispûní Antropologického ústavu
Karlovy univerzity byly Laubovy

ostatky na Ol‰anech exhumovány a
v roce 1950 pietnû uloÏeny na Vy‰ehradû do darovaného hrobu, po boku
dal‰ího skvûlého houslového virtuóza Franti‰ka Ondﬁíãka. Tak koneãnû
75 let po smrti dostal Ferdinand Laub
dÛstojné místo svého posledního odpoãinku.
Letos v létû uspoﬁádalo Muzeum
Brnûnska ve ·lapanicích, rodi‰ti malíﬁe Aloise Kalvody, v˘stavu nazvanou Slovutn˘ mistﬁe… vûnovanou
tamnímu slavnému rodákovi. Na té
se objevily i nûkteré unikátní fotografie z Kﬁivoklátu, které dokumentují vﬁel˘ KalvodÛv vztah k památce
a odkazu Ferdinanda Lauba. Díky laskavosti kurátorky této v˘stavy Mgr.
Martiny Krajíãkové se nám podaﬁilo
jednu kolekci snímkÛ získat a nûkteré z nich dnes otiskujeme.
Tomá‰ Bednaﬁík

TOMÁ· BEDNA¤ÍK

Laubovo
muzeum na
Kﬁivoklátû.

LaubÛv pomník na Kﬁivoklátû v roce 1912.
Houslov˘
virtuóz
Laub
s manÏelkou
Annou
v roce
1865.
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Karikatura
Laubova
kvarteta v
Berlínû.
Mistr je
zcela vlevo.

