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Stalo se jiÏ dobrou tradicí,
Ïe se v kostele sv. Petra na
Amalínû koná v pﬁíhodném
datu, nejlépe pﬁímo 28. záﬁí,
koncert k poctû patrona âeské zemû Svatého Václava.

V pondûlí 28. záﬁí na sv. Václava byla po druhé hodinû odpolední slavnostnû otevﬁena nová turistická rozhledna na Velké
Bukové. Více se dozvíte v ãlánku
Pavla Frieberta.

Dne 20. záﬁí byla krásná, slunná
nedûle, pﬁející divadelnímu pﬁedstavení pod ‰ir˘m nebem. Kﬁivoklát nav‰tívilo pro vût‰inu z nás
neznámé Divadélko Ondﬁej.
Více v ãlánku Petry Pánkové.

âtûte na str. 5

âtûte na str. 4

âtûte na str. 3

ZAMY·LENÍ NAD ZDRAVÍM
Tak se k nám po tepl˘ch dnech opût dostavila paní Zima, která pﬁiná‰í
vedle celkového zklidnûní a snûhu také nemoci, chﬁipky a nachlazení. Téma nemoci b˘vá ve spoleãensk˘ch hovorech stejnû oblíbené jako poãasí.
Vût‰ina lidí na otázku: „Co je s tebou?“ bûÏnû odpovídá: „Jsem nemocn˘.“ Odpovûdût na danou otázku vûtou „Léãím se“ by bylo nepﬁirozené.
Hrát hru na nemoc znamená litovat se, trpût, vzdychat a vyÏadovat od ostatních soucit a péãi. Hrát si v‰ak na léãení znamená jednat aktivnû, zajímat
se o metody uzdravení, vést zdrav˘ Ïivot, zaujímat k nemoci humorn˘ postoj a klást dÛraz na to, abychom se cítili lépe (vÏdy si v této situaci vzpomenu na „pana doktora“ Hru‰ínského ve filmu „Vesniãko má stﬁedisková“). Pomûrnû rozporuplnû pÛsobí i reklamy na léky. KaÏd˘ den mÛÏeme
v televizi vidût nadmíru ‰Èastné lidi, kteﬁí uÏívali urãen˘ lék a díky nûmu
získali své zdraví. A protoÏe pﬁekypují zdravím, daﬁí se jim úplnû ve v‰em.
Lákavá vûjiãka. Je nám takto podprahovû vkládána do hlavy skuteãnost, Ïe
jsme buì k nemoci náchylní nebo jiÏ nemocní, anebo nás onemocnûní ãeká. A mnozí z nás tûmto reklamám vûﬁí. (I já jsem vyzkou‰ela drah˘ Coldrex, abych zjistila, Ïe je v nûm paralen a vitamín C). Vûc má v‰ak i druhou
stránku. Je prokázáno, aÈ to zní jakkoliv neuvûﬁitelnû, Ïe pﬁeváÏná vût‰ina
nemocí tûla má svou pÛvodní pﬁíãinu v dlouhodobû pÛsobících stresech,
tedy v neﬁe‰en˘ch problémech a starostech srdce. Je v‰eobecnû známo, Ïe
stres se mÛÏe podílet napﬁíklad na vzniku Ïaludeãních vﬁedÛ, Ïluãníkov˘ch
kamenÛ ãi zpÛsobit infarkt. Vleklé vztahové problémy mají zase svou odezvu v onemocnûní ledvin nebo plic. Nemoci tak mohou zrcadlit v tûlesné
rovinû i omyly, strachy a chyby ãlovûka. Existují dva zcela odli‰né Ïivotní
postoje: léãení nemocí a starost o zdraví, se kter˘m samozﬁejmû souvisí i
psychická pohoda. Teì, dokud jsme je‰tû relativnû zdraví a v kondici, si
je‰tû mÛÏeme vybírat, kterou z tûchto cest se vydáme.
PaP

HASIâI SOUTùÎILI
O K¤IVOKLÁTSKOU DUBINKU
V sobotu 10. ﬁíjna hasiãi v Kﬁivoklátû uspoﬁádali první roãník soutûÏe v netradiãním hasiãském sportu
„O kﬁivoklátskou Dubinku“. V prvním roãníku (snad bude i druh˘ a tﬁetí…) se utkali hasiãi z Kﬁivoklátu
s hasiãi z Roztok.
V sobotu po obûdû bylo v‰e pﬁipraveno. Hlavní rozhodãí tﬁímal
v ruce startovní pistoli, hasiãi na star-

tu nervóznû pﬁe‰lapovali, napûtí se
dalo krájet. AniÏ se soutûÏ nûjak inzerovala, pár lidí pﬁi‰lo, u startu se
svÛdnû vlnily i roztleskávaãky.
Zaznûl v˘stﬁel a sedmiãlenná
druÏstva hasiãÛ vyrazila. MoÏná se
to nezdá, ale natáhnout dopravní vedení z hadic B a C v délce pﬁes 200
metrÛ do docela slu‰ného kopce není jen tak. Odehrával se lít˘ souboj.
Hasiãi na obou stranách rozbalovali hadici za hadicí, roztleskávaãky se mohly strhnout, stﬁíkaãky PPS 12
nasávaly vodu z amalínského
rybníka, aby ji zaãaly tlaãit
vzhÛru do hadic. Kﬁivoklátu
voda ‰la, Roztoky bohuÏel
zklamala technika. U roztocké stﬁíkaãky pravdûpodobnû
netûsnil sací ko‰ a strojníku
se vodu nedaﬁilo nasát. Obãas
se to stane. Po pár desítkách
vteﬁin marn˘ch pokusÛ bylo
jasné, Ïe Roztoky uÏ nezvítûzí. Kﬁivoklát‰tí v poklidu soutûÏ dokonãili na jistém prvním místû.
Roztoãtí hasiãi ale zcela marn˘ boj nevzdali. Bojovali jako lvi. K˘bl vody za k˘blem
mizel v savici, aby ji zavodnili… Nakonec se jim to podaﬁilo a voda do hadic tekla
i jim. Jen letos byli druzí.
SoutûÏ se povedla. Ono totiÏ
o první místo vlastnû ani ne‰lo. Hasiãi si zacviãili, porvali se i s neãekan˘m probléMichal Temejãík v ruce tﬁímá putovní pohár pro vítû- mem, a byla i ta legrace. Za
ze 1. roãníku soutûÏû v netradiãním hasiãském sportu nápad uspoﬁádat tuto soutûÏ
„O kﬁivoklátskou Dubinku“. Ludûk Egert za roztocké dík Michalu Temejãíkovi.
pﬁevzal pohár za druhé místo.
Pavel Friebert
Foto Pavel Friebert

Moudrá slova
Hloupost, kterou nehodláme opakovat podruhé,
naz˘váme zku‰eností.
(Leszek Kumor)

O prázdninách se zaãalo s v˘mûnou oken v celé budovû ‰lolky, dnes je uÏ v‰e hotové. Moc dûkujeme, vzkazují dûti… Foto Milan Bednaﬁík
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Jdeme na zahradu. Je tam plno rodiãÛ s dûtmi, zas nûjaká velmi oblíbená spoleãná akce. To se mi hodí,
mohu promluvit i s rodiãi. ·árka uÏ
po svém zdraví: „Dobr˘ den, paní
ﬁeditelko Vûro ·ulcová.“ Vûra, dávno uÏ Svobodová, uvádí na pravou
míru. Není paní ﬁeditelka, je vedoucí uãitelka. TakÏe se hned ptám:
Nevadí, Ïe jsi nezÛstala ﬁeditelkou,
Ïe M· nemá právní subjektivitu?
Ani v nejmen‰ím, byla by to spousta papírování a pﬁi provozu a v minul˘ch nûkolika letech ve dvou by
se to ani nedalo stíhat. Na spolupráci
se základní ‰kolou si v nejmen‰ím
nemohu stûÏovat, s paní ﬁeditelkou
Marcelou Kasíkovou si v˘bornû rozumíme, bere nás jako rovnocenné
partnery a v rámci finanãních moÏností se snaÏí na‰im poÏadavkÛm
vyhovût. A vím od mnoh˘ch kolegyÀ z jin˘ch M·, Ïe takové jednání
není zdaleka samozﬁejmé.

Ví‰, jak dlouho uÏ pracuje‰ v této
M·?
Mohu se podívat do kroniky.
A tak se spoleãnû díváme. Kronika
je vedena od vzniku M· v Kﬁivoklátû v roce 1945. V této budovû je
od roku 1946 a do roku 1948 byla
‰kola i ‰kolka pod jednou správou –
vida, nic nového pod sluncem. A uÏ
jsme na‰ly ten hledan˘ údaj. Vûra
·ulcová tu zaãala pracovat jako uãitelka ve ‰kolním roce 1974 – 1975,
takÏe je tu právû 35 let. JenÏe já se
mám ptát na souãasné dûní.
TakÏe jak to bylo letos pﬁed zahájením nového ‰kolního roku?
Hektické! O prázdninách se zaãalo s v˘mûnou oken v celé budovû,
takÏe bourání, prach, zednické práce. SnaÏili jsme se spoleãn˘mi silami co nejvíc vûcí nûkam odklidit,
ale kam, kdyÏ se pracovalo v‰ude.
TakÏe t˘den pﬁed zahájením uÏ
jsme v‰ichni padali únavou a mys-

leli, Ïe se to prostû nezvládne.
Ale zvládlo. A co je‰tû kromû úklidu po oknech jste zaﬁídili?
Bylo tﬁeba sehnat malíﬁe a vymalovat, dokonce jako malíﬁ pokojÛ pÛsobil i syn na‰í ‰kolnice Lenky Helebrantové, prostory v pﬁízemí se
musely pﬁizpÛsobit tomu, Ïe letos
pﬁibude po ãtyﬁech letech zase oddûlení mlad‰ích dûtí, kromû jiného
jsme jim novû zaﬁídili ‰atnu.
TakÏe kolik máte celkem dûtí?
V první tﬁídû, kde jsou 3 – 4leté dûti, jich je 14, ve druhé tﬁídû, kde jsou
4 – 6leté, jich je 22.
Ale to uÏ se ve dvou nedá zvládnout?
To ne, takÏe k nám na poloviãní úvazek pﬁibyla uãitelka Z· Veronika
Raisová.
A jak spolu vycházíte?
Je bezvadná, má hezk˘ vztah k dûtem. V‰ichni spolu moc dobﬁe vycházíme, nejen uãitelky,
(Pokraãování na str. 2)

Î Á C I N A · Í · K O LY N AV · T Í V I L I L E G O L A N D
Odmûnou pro v‰echny ‰koláky za
velmi krásné umístûní na „bednû“
v soutûÏi Ukliìme si svût s firmou
Elektrowin ve sbûru star˘ch elektrospotﬁebiãÛ byl záﬁijov˘ zájezd do
nûmeckého Legolandu. Co v‰echno
tomu pﬁedcházelo? Vedle tûlocviãny
se u zdi cel˘ ‰kolní rok shromaÏìovaly staré spotﬁebiãe, mimochodem
od ‰koly se za cel˘ rok odvezlo 9 tun
vyﬁazen˘ch spotﬁebiãÛ. V ãervnu
jsme pﬁevzali vûcn˘ dar v podobû interaktivní tabule. A zbylá odmûna zÛstala pﬁekvapením aÏ do poloviny
srpna. 11. srpna si v dopoledních hodinách korzuji po karlovarské kolonádû, piji teplé prameny, obdivuji
vﬁídlo…a najednou vyzvání telefon.
Volá ﬁeditel zákaznického oddûlení
Elektrowinu pan Abraham a pr˘,
(Pokraãování na str. 6)

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE

STRANA 2

Anketa KN
Jaké hudební skupiny nebo divadelní soubory byste rádi sly‰eli
a vidûli pﬁí‰tí léto na Kﬁivoklátû?
PhDr. Tomá‰ Bednaﬁík
55 let, publicista
Podle mého názoru
by uÏ koneãnû chtûla
dramaturgie v‰ech
„velk˘ch“ kulturních
akcí na hradû v˘raznû obmûnit, protoÏe je
de facto 15 let stejná,
nepoãítám-li drobné
kosmetické úpravy. B˘t na místû
kastelána, urãitû bych se drÏel pﬁísloví, Ïe „ménû znamená mnohdy
více“. Kvantitu bych nahradil kvalitou. Kde je psáno, Ïe nûjak˘ koncert nebo divadlo musí b˘t kaÏd˘ víkend? Koneãnû bych se rozlouãil s
„oposlouchan˘mi fosiliemi“ typu
Îalman, Nezmaﬁi, Kamelot etc. Ti
uÏ jsou na Kﬁivoklátû okoukaní.
Stejnû jako soubor, na nûmÏ souãasná dramaturgie staví „divadelní
léto“. Mne by uspokojila tﬁeba jen
dvû tﬁi kvalitní pﬁedstavení za mûsíc. A koho bych chtûl vidût? Tak
tﬁeba Divadlo Járy Cimrmana, Báru Hrzánovou, Evu Holubovou, Prozatímní divadlo F. R. âecha (pokud
stále je‰tû hraje), z hudebníkÛ pak
Michala Prokopa a Framus Five,
skupinu Asonance, Navzájem z Plznû, znovu Hradi‰Èan, a co bych pﬁivítal, to by byl minifestival souborÛ „staré“ hudby. Máme jich v
republice dost a hodnû dobr˘ch.
Karel Breník
35 let, servisní technik
Leto‰ní program Léta na Kﬁivoklátû byl
vcelku poveden˘ a
zajímav˘. KaÏd˘ si
urãitû na‰el svého favorita, kvÛli kterému
si i udûlal ãas a alespoÀ jeden z koncertÛ
nav‰tívil. Otázka je asi tak trochu inspirací pro pﬁí‰tí rok. Já ale nemám
konkrétní pﬁání. Spí‰e se nechám
mile pﬁekvapit a vûﬁím, Ïe Léto na
Kﬁivoklátû 2010 bude pﬁinejmen‰ím
tak lákavé jako to leto‰ní.
Karolína Friebertová
16 let, studentka
Letos se mi moc líbilo vystoupení skupiny âechomor, byl
to opravdu podaﬁen˘
koncert. TakÏe pokud bych se mohla
pﬁimluvit, ráda bych
na nû ‰la i pﬁí‰tí rok.
Jinak poslouchám
ráda reggae a etno hudbu, takÏe by
mohlo zaznít nûco podobného. Líbí
si mi i punk, ale chápu, Ïe ne v‰echno se do prostﬁedí hradu hodí.
Libu‰e Vokounová
35 let, správce depozitáﬁe
Uvítala bych i nûjaká
ménû pompézní a komerãní pﬁedstavení,
která ãasto svojí kvalitou pﬁedãí velké produkce. Jako pﬁíklad
bych uvedla tﬁeba
Alfréda Strejãka, ·tûpána Raka ãi hudební skupinu Asonance. Myslím, Ïe ohlas by zaznamenalo i nûjaké autorské ãtení.“
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(Dokonãení ze str. 1)
jinak by to snad ani na tak malém pracovi‰ti ne‰lo.
Co je‰tû nového se tu v posledních dvou letech vybudovalo?
Máme úplnû novou um˘várnu
a záchody v 2. patﬁe, koupili
jsme nov˘ koberec, vymalovalo se schodi‰tû. Také se zaãala bourat a pﬁestavovat kÛlna na zahradû, která uÏ roky
byla v havarijním stavu.
To jste ale nemohli chodit
s dûtmi na zahradu?
To je sice pravda, ale na ‰tûstí jsme mohli místo toho pouÏívat rekreaãnû nauãn˘ areál
LâR, pﬁípadnû dûtské hﬁi‰tû.
·koda, Ïe nûkolik takov˘ch
herních prvkÛ nemáme i na zahradû.“ Tﬁeba se najde nûjak˘
sponzor?
Jsou dobﬁí lidé, kteﬁí i na ‰kolku pamatují, i kdyÏ sami mají

V první tﬁídû, kde jsou 3 – 4leté dûti, pﬁibyl bazének s relaxaãními míãky.

¤íjnové tvoﬁivé odpoledne s rodiãi jsme poﬁádali tentokrát na ‰kolní zahradû. Vyrobyli jsme
si zvíﬁátka ze sena.
Foto Jaroslava Vimrová

málo. Ale nûjak˘ opravdu velk˘?
Co je‰tû byste rádi?
Moc bychom si pﬁáli b˘t napojeni
na internet.
Tak já vám v‰em zamûstnancÛm,
ale i dûtem a rodiãÛm pﬁeju hodnû
splnûn˘ch pﬁání a dobr˘ cel˘ pﬁí‰tí ‰kolní rok. A co ty bys chtûla ﬁíct
na závûr?
Víc neÏ ve‰keré vybavení je pro nás
dÛleÏité, aby bylo ve ‰kolce pﬁíjemné a kamarádské prostﬁedí, kam se
dûti tû‰í a odnesou si spoustu pûkn˘ch záÏitkÛ. A taky, abychom tak
jako v minul˘ch letech v˘bornû spolupracovali s rodiãi.
Je‰tû mû napadá, jak je to s kuchyní? Byly nûjaké „‰umy“, Ïe se uÏ
nevaﬁí pro místní dÛchodce?
Tak to uÏ je zas na ‰tûstí vyﬁe‰eno.
V‰ichni se k nám mohli vrátit. Kuchynû má jen omezenou kapacitu,
a kdyÏ teì pﬁibyly dûti, mûli jsme
obavy, Ïe to nebude pro v‰echny staãit. I kuchynû by si zaslouÏila rekonstrukci, ale zas ty peníze!
Já je‰tû nekonãím, neboÈ jsem vyuÏila toho, Ïe s dûtmi byli na zahradû i rodiãe a trochu vyzpovídala i je.
Byli tu rodiãe ze Zbeãna, z Újezda
nad Zbeãnem, z Roztok, ze Skryj.

„K¤IVOKLÁTSKO V HLEDÁâKU FOTOAPARÁTU“
VernisáÏ probûhne 14. listopadu
V ãervenci redakãní rada vyhlásila jiÏ tﬁetí roãník fotosoutûÏe
„Kﬁivoklátsko v hledáãku fotoaparátu“ s kategoriemi:
• Z Kﬁivoklátsk˘ch luhÛ a hájÛ
• MÛj miláãek
• Svûdkové dávn˘ch ãasÛ
• Lidé Kﬁivoklátska
JelikoÏ jsme z technick˘ch dÛvodÛ museli posunout termín vernisáÏe, byla
posunuta i uzávûrka soutûÏe do 15. ﬁíjna.
Redakãní rada Kﬁivoklátsk˘ch novin si tímto dovoluje pozvat v‰echny soutûÏící, milovníky fotografie a pﬁátele Kﬁivoklátu a Kﬁivoklátska na vernisáÏ, která probûhne v sobotu 14. listopadu od 14.00 hodin v Informaãním stﬁedisku LesÛ âR na Amalinû.
Po vernisáÏi budou v‰echny soutûÏní fotografie vystaveny v informaãním
stﬁedisku.
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu.
Za redakãní radu Pavel Friebert

Foto Monika Frencl

ProtoÏe o na‰í M· sly‰eli jen dobré
nebo tu uÏ mûli star‰í dûti a byli moc
spokojeni, jsou rádi, Ïe tu mohou jejich dûti b˘t. Nûkteﬁí z rodiãÛ mohli srovnávat, tﬁeba s Prahou. Tady je
míÀ dûtí, v‰ichni se navzájem znají, jak dûti, tak i rodiãe, panuje tu domácká atmosféra. Hodnotili, Ïe se
uãitelky dûtem maximálnû vûnují,
i ve svém volném ãase, neustále vym˘‰lejí nûco nového. Mnozí se je‰tû pﬁedtím nesetkali s tím, Ïe by dûti nûco vytváﬁely spoleãnû s rodiãi.
Jsou rádi, Ïe jsou dûti dennû venku,
Ïe chodí na vycházky, na v˘lety, do
divadla. Velmi kladnû nûkteré maminky hodnotily, Ïe tu letos mohou
dûti odpoledne zÛstávat déle. Ke
kladÛm zdej‰í ‰kolky patﬁí i to, Ïe
dûtem chutná. TakÏe je‰tû jednou,
aÈ je v‰e ve ‰kolce v nejlep‰ím poﬁádku (to ostatnû konstatují i pravidelné inspekce) a dûtí aÈ pﬁib˘vá.
Za KN se ptala
Gudrun Humlová

H¤I·Tù V OBRAZECH
Je 10. ﬁíjna, první uÏ opravdu posmutnûl˘ podzimní den. Jdu na vernisáÏ v˘stavy Hﬁi‰tû v obrazech. ¤íkám si, Ïe tam asi moc lidí nebude,
o dûtském hrádku v parãíku pod samoobsluhou uÏ toho pﬁece bylo napsáno dost, koho to je‰tû bude zajímat? A byla jsem velice pﬁíjemnû
pﬁekvapena. V nov˘ch prostorách

diãe dûtí ze Îelviãky, ze zdej‰í mateﬁské ‰koly a dal‰í lidé nejen z na‰í obce, ale i z Roztok. Pak uÏ jsme
si v‰ichni zaujatû prohlíÏeli vkusnû
upravené panely s fotodokumentací, abychom znovu pro‰li cel˘m tím
obdobím od prvního nápadu a návrhu, jak by hﬁi‰tû mûlo vypadat, od
záﬁí 2007, aÏ do slavnostního otev-

TO JSOU MI VùCI
Jeden t˘den jsme chodili v triãku s mikinou kolem pasu, v tom
následujícím se halíme do zimních kabátÛ. Jsou to ale zmûny.
Pan prezident Klaus tvrdí, Ïe
oteplování klimatu je nesmysl
a ono to vypadá, Ïe není. A za
pár dnÛ padá v ﬁíjnu sníh jako tﬁicet let pﬁedtím ne a naopak se zdá,
Ïe místo oteplení se blíÏí doba ledová. AlespoÀ zase brzy uvidíme Vosu na bonbónu, jak svádí
na místních komunikacích kvantitativní boj se snûhovou nadílkou. Jsem docela zvûdav, jestli
to souãasného ‰oféra bude v mrazu a snûÏné fujavici bavit stejnû
jako toho loÀského. Myslel jsem,
Ïe uÏ nemám k Bivojovi co napsat. Vlastnû je to pravda, tak jen
dvû citace:
První je z ãlánku místostarosty Petra Tﬁísky „Proã právû Bivoj“ pro bﬁeznové Kﬁivoklátské
noviny: „…Multifunkãní rider
Bivoj se mÛÏe pohybovat po komunikacích a je zákonnû poji‰tûn…“.
Druhá je z ãlánku stejného autora „Pár slov k rezignaci paní
HÛlové“ pro Kﬁivoklátské noviny o pÛl roku pozdûji, v záﬁí:
„…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…“. Také
vám zde nûco nehraje?
Co by hrát mûlo, je obecní rozpoãet na rok 2010. Obce a mûsta se pot˘kají s masivním propadem pﬁíjmÛ. V Kﬁivoklátû tomu
nebude jinak. Nevím, jak to s penûzi vypadá, protoÏe to se v Bubeníkovi nedoãteme. Ale moÏná
i mÛj odhad milion minus bude
podhodnocen˘. Sestavit dobr˘
rozpoãet bude fu‰ka. Bez ‰etﬁení to nepÛjde. Jen doufám, Ïe to
‰etﬁení neodnesou Kﬁivoklátské
noviny a tyto nejsou pﬁedposlední. Mûl bych také dva námûty, jednou jak uspoﬁit, jednou kde
utratit. V bﬁeznu jsem psal, Ïe
v roce 2007 nás úﬁad stál
3.478.800 Kã, v roce 2008 jiÏ
4.421.428,37 Kã, a pro rok 2009
bylo plánováno dokonce
4.606.560 Kã. Oproti roku 2007
tedy má b˘t úﬁad letos draÏ‰í
o 1.127.760 Kã, o více jak 32 %!
·etﬁit bych tedy zaãal v prvé ﬁadû na úﬁadû. A kde bych utratil?
Na místních komunikacích. Tﬁeba cesta od Rajsk˘ch k Pítrsovi
a ZávorovÛm zchátrala nevídanû, opravu by si zaslouÏila cesta
do âastonic i ke sportovi‰ti U koleãka A chudák pû‰ina za stánkem
na parkovi‰ti. Chodit se po ní totiÏ uÏ moc nedá.
Pavel Friebert

MEZINÁRODNÍ MùSÍC
·KOLNÍCH KNIHOVEN

V nov˘ch prostorách informaãního stﬁediska LâR si v˘stavu Hﬁi‰tû v obrazech se zájmemprohlédl i kﬁivoklázsk˘ ﬁezbáﬁ Ing. Petr Tﬁíska.
Foto Jan Rajsk˘

informaãního stﬁediska LâR bylo
nejménû kolem padesáti dospûl˘ch
a dûtí. Dá‰a Pavlíãková se sv˘mi
Sedmikráskami zajistila bezvadné
zpívánky, kter˘ch se na její pokyn
mohli zúãastnit a taky zúãastnili
v‰ichni pﬁítomní. Martina Koudelková zahájila, pak v chvále v‰ech,
kteﬁí k v˘stavbû dûtského hﬁi‰tû nûjak˘m zpÛsobem pﬁispûli, pokraãovala Jana Rajská, hnací motor v‰eho snaÏení. Moc se mi líbilo, Ïe
pﬁede v‰emi podûkovala svému
manÏelovi, kter˘ nejen Ïe nestojí
stranou jejího konání, ale velmi aktivnû ji podporuje. A je moc fajn, Ïe
obãanskému sdruÏení, které má
vlastnû jen 23 ãlenÛ, pomáhají i ro-

ﬁení v prosinci 2008. Je to neuvûﬁitelné, co se za ten jeden rok stihlo.
Slavnostní teãkou za 2. etapou v˘stavby pak bylo v záﬁí 2009 pﬁedstavení divadélka Ondﬁej. No a ãlenky obãanského sdruÏení a jejich
kamarádky pro v‰echny pﬁipravily
móc dobré mÀamky, a v‰echno to
lidské hemÏení si zvûdavû prohlíÏela z náruãí svého páníãka, za kter˘m
se tam tajnû vydala, i siamská koãka rodiny Varju. A pokud byste si
to v‰echno chtûli prohlédnout i vy
ostatní, kteﬁí jste dnes nemûli ãas,
pﬁijìte, jste srdeãnû zváni. Od pondûlí do pátku, od 8 do 16 hodin, v sobotu a v nedûli od 13 do 16 hodin.
–gh–

Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze a Slovenská pedagogická kniÏnica v Bratislavû vyhlásily k Mezinárodnímu mûsíci ‰kolních
knihoven 2009 ãesko-slovensk˘ projekt „ZáloÏka do knihy spojuje ‰koly“.
Pﬁihlásili jsme se do tohoto projektu, jehoÏ cílem je navázat kontakty
mezi ãesk˘mi a slovensk˘mi ‰kolami
a podpoﬁit ãtenáﬁství prostﬁednictvím
v˘mûny záloÏek do knih. Dûti vytvoﬁí záloÏky libovolnou technikou a vymûní si je s partnerskou ‰kolou na Slovensku. Nám byla urãena Základná
‰kola s M· Mote‰ice.
V hodinách ãeského jazyka Ïáci seznamovali ostatní se sv˘mi oblíben˘mi knihami a dále v hodinách v˘tvarné v˘chovy vznikaly samotné
záloÏky.
Do konce ﬁíjna záloÏky ode‰leme
a budeme se tû‰it na záloÏky ze slovenské ‰koly.
Spolupráce mezi ‰kolami mÛÏe pokraãovat i po skonãení celého projektu.
Zdárn˘ prÛbûh projektu zaji‰Èuje
paní uãitelka Naìa Kramelová ve spolupráci s ostatními vyuãujícími.
Marcela Kasíková
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Z P R ÁV Y O B E C N Í H O B U B E N Í K A
ANEB O âEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO MùSTYSE
ÚZEMNÍ PLÁN
Jak jsme Vás jiÏ informovali v minulém ãísle Kﬁivoklátsk˘ch novin,
práce na návrhu Územního plánu obce byly pozastaveny a poﬁizovatel
v osobû paní Ing. Michaely Vachtlové z MûÚ Rakovník nemohl pokraãovat v dal‰ích jednáních aÏ do vyﬁízení námitky pana Pavla Frieberta
proti postupu Zastupitelstva mûstysu
Kﬁivoklát pﬁi poﬁizování Územního
plánu obce a námitky proti nedodrÏení schválen˘ch pokynÛ pro zpracování ÚP. Námitky pana P. Frieberta
byly vyﬁízeny na odboru regionálního rozvoje Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje dne 1. 1. 2009 panem
Mgr. Janem Nápravníkem, pod ã. j.
149781/2009/KUSK. Odbor regionálního rozvoje KÚSK sdûluje, Ïe zaﬁazení pozemkÛ p. ã. 501/1, 501/6 a
501/7 v k. ú. Kﬁivoklát do ploch urãen˘ch pro v˘stavbu nebylo v rozporu se zákonem ã. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním ﬁádu. V ustanovení § 49 odst. 3 stavebního zákona se praví, Ïe schvalované pokyny musí b˘t v souladu se
stanovisky dotãen˘ch orgánÛ a je logické, Ïe do‰lo-li ke zmûnû stanoviska dotãeného orgánu, musí b˘t zmûnûny stanovené pokyny tak, aby byly
v souladu s citovan˘m ustanovením
stavebního zákona. Vyﬁazení poÏadavku na zpracování dopravní studie
z pokynÛ není ani protizákonné, ani
zcela zásadnû neodÛvodnitelné a degradující budoucí Územní plán, jak
uvádí ve své námitce sám stûÏovatel.
Naopak je odÛvodnitelné uvedení pokynÛ do souladu se stavebním zákonem a jeho provádûcím pﬁedpisem,
vyhlá‰kou ã. 500/2006 Sb., o územnû analytick˘ch podkladech a dal‰ích
souvisejících podkladÛ. Obsah
Územního plánu je podle ustanovení
§ 13, odst. 1, stanoven v pﬁíloze ã. 7
vyhlá‰ky. MoÏnost zpracování dopravní studie jako souãásti Územního plánu zde uvedena není, proto nemÛÏe b˘t souãástí pokynÛ pro
zpracování návrhu Územního plánu.
Z v˘‰e uvedeného vyjádﬁení Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje jasnû vypl˘vá, Ïe ze strany Zastupitelstva mûstysu Kﬁivoklát v Ïádném
pﬁípadû nedo‰lo k poru‰ení zákona.
KONTROLY HOSPODA¤ENÍ
MùSTYSU K¤IVOKLÁT
V prÛbûhu podzimu probûhly kontroly Krajské hygienické stanice, Finanãního úﬁadu Rakovník, Ministertva vnitra âR a Krajského úﬁadu
Stﬁedoãeského kraje. Krajská hygienická stanice kontrolovala povolení k provozování vodovodu, povolení k odbûru podzemních vod a
kontrolu rozborÛ vody z veﬁejného
vodovodu. Ve v‰ech pﬁípadech nebyly shledány nedostatky. Finanãní
úﬁad provedl kontrolu na zji‰tûní
skuteãností rozhodn˘ch pro ustanovení povinnosti odvodu za poru‰ení
rozpoãtové káznû t˘kající se dotace
na opravu ‰tûtové cesty z roku 2003,
dále na dotaci o vytváﬁení pracovních pﬁíleÏitostí v rámci Veﬁejnû prospû‰n˘ch prací. V obou pﬁípadech
nedo‰lo k poru‰ení rozpoãtové káznû. Ministerstvo vnitra âR provedlo dohled nad v˘konem samostatné
pÛsobnosti obce za období roku
2009. Také zde nebyly shledány Ïádné závady ãi nedostatky. Odbor finanãní kontroly Krajského úﬁadu
Stﬁedoãeského kraje provedl dílãí
pﬁezkoumání hospodaﬁení mûstysu
Kﬁivoklát za rok 2009, jehoÏ pﬁedmûtem bylo plnûní pﬁíjmÛ a v˘dajÛ
rozpoãtu, vyúãtování a vypoﬁádání
finanãních vztahÛ ke státnímu rozpoãtu, nakládání a hospodaﬁení s majetkem, zadávání a uskuteãÀování
veﬁejn˘ch zakázek a úãetnictví vedené územním celkem. Ani pﬁi tomto auditu nebyly zji‰tûny chyby nebo nedostatky.
ZMùNA âLENÒ KONTROLNÍHO A FINANâNÍHO
V¯BORU ZM
Na základû Ïádosti pana Ale‰e

Podlahu z betonov˘ch cihel poloÏili rukou spoleãnou pánové Krofta, Kocourek a dámy
Borãová a Ondráãková.
Foto Milan Naì

Pavlíka do‰lo ke zmûnû pﬁedsedy finanãního v˘boru. DÛvodem této v˘mûny byla velká pracovní a osobní
vytíÏenost b˘valého pﬁedsedy. Novou pﬁedsedkyní se stala paní Mgr.
Jitka Rajni‰ová, která funkci pﬁijala.
Vzhledem k odstoupení paní ing.
Pavly HÛlové byl zvolen pﬁedsedou
kontrolního v˘boru pan ing. Jan
Jungmann a nov˘m ãlenem se stal
pan Libor Luká‰, oba funkci pﬁijali.
UKONâENÍ V¯MùNY
ELEKTROROZVODÒ V Z·
K¤IVOKLÁT
Firma Elektro Miroslav Seidl
z Rakovníka dokonãila ke dni 30. záﬁí 2009 kompletní v˘mûnu osvûtlení a elektrorozvodÛ v budovû Z·
Kﬁivoklát. Celá budova nyní odpovídá zákonn˘m pﬁedpisÛm a revidované elektrické zaﬁízení je schopné
bezpeãného provozu. Ve‰keré práce, vãetnû zednického zaãi‰tûní a revizních zpráv, stály mûstys Kﬁivoklát 1.045.859 Kã. BliÏ‰í informace
k této stavební akci a dal‰ím investicím v roce 2009 budou oti‰tûny
v závûreãném ãísle Kﬁivoklátsk˘ch
novin.
ZACHOVÁNÍ
2. LÉKA¤SKÉHO OBVODU
Problémy s udrÏením lékaﬁského
obvodu po MUDr. L. Charvátové bohuÏel neskonãí ani letos na podzim.
Zastupitelstvu mûstysu Kﬁivoklát se
sice podaﬁilo na inzerát v Lékaﬁsk˘ch
listech najít a pﬁesvûdãit mladou lé-

kaﬁku, aby zajistila i do budoucna lékaﬁskou péãi pro 2. obvod. MUDr.
Pánková vyhrála v˘bûrové ﬁízení,
které vypsal Krajsk˘ úﬁad Stﬁedoãeského kraje, MUDr. F. ·imek mezitím pﬁevzal opu‰tûn˘ obvod v Mutûjovicích a na Kﬁivoklátû se objevily
cedule oznamující zahájení ãinnosti
nové paní doktorky k 14. 9. 2009. Do
hry ov‰em vstoupila nyní jiÏ soukromá rakovnická nemocnice, která dosud zamûstnává pana doktora F. ·imka. Vedení nemocnice odmítlo pﬁedat
registr pacientÛ 2. obvodu a navrhlo
nové paní doktorce, aby se stala zamûstnankyní nemocnice. MUDr.
Pánková mûla zájem pouze o soukromou praxi a s tímto ‰la i do v˘bûrového ﬁízení. Bûhem dal‰ích jednání k dohodû nedo‰lo a mladá lékaﬁka
mezitím zahájila praxi v jiném obvodu. Rakovnická nemocnice v‰ak v tuto chvíli nemá dostatek lékaﬁÛ, proto
MUDr. F. ·imek zastává obvod jak
v Mutûjovicích, tak na Kﬁivoklátû.
Klobouk dolÛ pﬁed lékaﬁskou etikou
pana doktora, kter˘ nenechal Kﬁivoklát ani Mutûjovice na holiãkách.
Zmatek v ordinaãních hodinách tímto konãí a pacienti 2. obvodu mohou
také díky dobré vÛli MUDr. L. Charvátové nav‰tûvovat i v dal‰ím roce
ordinaci na Amalínû. Pro poﬁádek
uvádíme ordinaãní hodiny 2. obvodu: PO od 13.30 – 17.00 hod, ÚT od
7.30 – 12.30 hod, ST od 13.30 – 17.00
hod a âT pouze odbûry krve od 7.00
– 14.00 hod.
Petr Tﬁíska, Milan Naì
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LES – OD POâÁTKU PO DNE·EK
V˘ukov˘ program „Les – od poãátku po dne‰ek“ poﬁádá IVS Budy,
Kﬁivoklátsko o. p. s., na základû v˘bûrového ﬁízení konaného Lesy âR.
Je urãen pro v‰echny typy ‰kol, vãetnû ‰kol speciálních, zejména pro
I. stupeÀ Z· (5. roãník), II. stupeÀ
Z· a Stﬁední odborné ‰koly, gymnázia i zájmové organizace.
Cílem tohoto programu je ukázat
náv‰tûvníkÛm v˘ukového programu
v‰echny sloÏky lesa, v‰echny ãásti
Ïivé a neÏivé pﬁírody. Vysvûtlit, Ïe
v lese nejsou jenom stromy, ale Ïe
jsou zde také rostliny a Ïivoãichové,
kteﬁí Ïili pﬁed mnoha miliony let (fosilie v‰ech moÏn˘ch druhÛ).
Úãastník programu by si mûl v jeho prÛbûhu osvojit vûdomosti o lese, o jeho geologické stavbû, v minulosti i v souãasnosti Ïijících
druzích a také o tom, jak se les vyvíjí samovolnû nebo za pÛsobení civilizaãních vlivÛ a hospodaﬁení ãlovûka. Porozumí lesu a své nabyté
vûdomosti bude dále rozvíjet.
V˘ukov˘ program bude probíhat
v lesním prostﬁedí v katastrálním
území Skryje nad Berounkou a T˘ﬁovice nad Berounkou na majetku
LesÛ âeské republiky, s. p. Oblast
je známa jako „Skryjsko – t˘ﬁovické kambrium“, ãást Barrandienu,

Úãastníci programu si v praxi osvojují vûdomosti o lese.

zve v‰echny ãleny i neãleny, rodiãe a dûti, lyÏaﬁe
i zaãáteãníky, na jednodenní lyÏaﬁsk˘ zájezd na Klínovec.
V sobotu 19. prosince 2009, plánovan˘ odjezd v 8.00 hod z Kﬁivoklátu, návrat cca
v 18.30 hod. Cena za dopravu 100 Kã / osobu. Permanentky si kaÏd˘ úãastník hradí
sám, pokusíme se domluvit skupinovou slevu.
Pﬁihlaste se do 20. listopadu 2009 na tel. ãísle 723 840 765 nebo na email:
deti.krivoklatska@krivoklat.net.
V pﬁípadû ‰patn˘ch snûhov˘ch podmínek je pﬁipraven náhradní program – v˘let do
Liberce, dle zájmu kaÏdého buì do Aquaparku, nebo IQ parku.

Ondﬁej (vlevo), coby vypravûã a nápovûda v jednom.

ztvárnily pﬁí‰ery, co chrání Spící zámek. Jako draka, obry, hady…
A kter˘ ze dvou královsk˘ch bratﬁí
uspûl? Vy nevíte? Tak to jste tam
s námi nebyli. Byl to moc hezk˘ záÏitek nejen pro diváky, ale hlavnû
pro malé herce. Byli moc ‰ikovní
a potlesk obecenstva si zaslouÏili.
Velk˘ potlesk a dík patﬁil také Divadélku Ondﬁej. Toto divadélko vystupuje jiÏ devátou sezónu. V repertoáru má ãtrnáct samostatn˘ch
pﬁedstavení. A kdo je Ondﬁej? Vystudoval mediální komunikaci na
fakultû sociálních vûd UK, a jak uÏ
to tak nûkdy b˘vá, Mgr. Ondﬁej Bednáﬁ, novináﬁ a odborník na reklamu,

Foto Jiﬁina Pro‰ková
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KDYÎ NA DIVADLO, TAK NA H¤I·Tù
Dne 20. záﬁí byla krásná, slunná
nedûle, pﬁející divadelnímu pﬁedstavení pod ‰ir˘m nebem. Kﬁivoklát
nav‰tívilo pro vût‰inu z nás neznámé Divadélko Ondﬁej. Od 14 hodin
se na Kﬁivoklátském hﬁi‰ti pod Jednotou hrála pohádka „Spící zámek“
pro malé a velké diváky.
To jsme si nemohli nechat ujít.
VÏdyÈ jindy musíme jet s dûtmi do
okolních mûst, aby si uÏily kulturu
jako divadlo nebo kino. Dûti se moc
tû‰ily. Kulisy máme pﬁímo na hﬁi‰ti a herci pﬁijedou.
Herci? Kde byli herci? Byl tam jeden, sám, „Ondﬁej“. Pak dûtem vysvûtlil, Ïe hlavními úãinkujícími jsou
vlastnû ony samy. To bylo pﬁekvapení. Se‰lo se dost dûtí – hercÛ i rodiãÛ – divákÛ, a tak se mohlo zaãít.
Ondﬁej, coby vypravûã a nápovûda v jednom, v prÛbûhu pohádky obsazoval dûti do jednotliv˘ch rolí.
Pﬁíbûh, kter˘ dûti znají z kníÏek, co
jim rodiãe ãtou na dobrou noc: „Nemocn˘ král vyslal postupnû své dva
syny pro Ïivou vodu. Ti se na rozcestí museli správnû rozhodnout,
kterou cestou se vydat. Zda cestou
radosti a veselí, nebo cestou plnou
nebezpeãí a nástrah. Jen jedna vedla na Spící zámek pln˘ pokladÛ se
zakletou princeznou a Ïivou vodou…“. Na scénû se tak objevily dûti v rolích jako slep˘ Ïebrák, slep˘
král, dva princové, zakletá spící
princezna a tanãící svÛdné dívky….
No, a aby se opravdu dostalo na
v‰echny, tak ostatní dûti spoleãnû

vysok˘ v˘skyt pﬁírodních nebo pﬁírodû blízk˘ch lesních ekosystémÛ.
Úãastníci se do programu zapojí
vypracováním deníku o programu
s fotem, moÏností namalovat a sesbírat jednotlivé znaky dﬁevin (list,
jehlice, tvar stromu ãi pohled do krajiny) s následn˘m ohodnocením ze
strany lektorÛ (bude zasláno na adresu ‰koly). Dále si vyzkou‰í práci
s v˘‰komûrem, dálkomûrem, lesnickou prÛmûrkou ãi geologick˘m
kladívkem pﬁi hledání zkamenûlin.
Cena: lektor zdarma, náklady na
autobusovou dopravu hradí ‰kola –
autobus vlastní (popﬁ. mÛÏeme objednat autodopravce p. Kohouta).
Délka programu bude 4 vyuãovací hodiny, tj. celkem 180 minut trvání s celkov˘m poãtem úãastníkÛ 15 –
30 Ïáku na kaÏd˘ cyklus programu.
V˘ukového programu se zúãastnilo jiÏ 6 ‰kol (Z· Kamenice, Z·
Hoﬁovice, Z· Broumy, 1. Z· Rakovník, Z· Kﬁivoklát a Speciální
‰kola Rakovník.
Do tohoto programu se mohou zapojit je‰tû ãtyﬁi ‰koly. Ve‰keré informace získáte v IVS Budy, Kﬁivoklátsko o. p. s., tel. ã. 313 558 123,
e-mail: proskova16@seznam.cz
Na program finanãnû pﬁispívají
Lesy âR, akciová spoleãnost.

Foto Jan Rajsk˘

místo toho, aby psal o válce v Iráku, krachu na burze, vzestupu akcií
Západoãeské teplárenské a havárii
vlakÛ na trati Praha – Beroun, vybral si nûco tak bezv˘znamného
a pomíjejícího jako hrát divadlo dûtem pro radost jejich, v‰ech zúãastnûn˘ch a také svoji.
Podûkování patﬁí také poﬁadateli
Dûti Kﬁivoklátska, o. s. Akce probûhla v rámci projektu „Podpora
provozu a materiálního zabezpeãení obãanského sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska, o. s.“, kter˘ je finanãnû podporován Stﬁedoãesk˘m krajem.
Petra Pánková

MEZINÁRODNÍ
SOUTùÎ TAKTIK
V leto‰ním ‰kolním roce jsme
se pﬁihlásili do mezinárodní soutûÏe pro ‰koly z âR a SR, která
se zamûﬁuje na porovnávání vûdomostí z matematiky. Jedná se
jiÏ o 4. roãník této soutûÏe.
·kola je zapojena v tûchto kategoriích: nejúspû‰nûj‰í ‰kola,
‰kola s nejvût‰ím poãtem zapojen˘ch t˘mÛ, ‰kola s nejvût‰ím
bodov˘m prÛmûrem na Ïáka.
Úlohy jsou originální a certifikované Evropsk˘m institutem
pro podporu vzdûlání. SoutûÏ má
celkem pût kol a kaÏd˘ zapojen˘
soutûÏící nebo t˘m obdrÏí v kaÏdém kole 6 úloh, ve kter˘ch má
své nezastupitelné místo taktika.
Jeden úkol spoãívá ve vyﬁe‰ení
sudoku.
SoutûÏit mohou jednotlivci
a téÏ i t˘my od druhého aÏ do devátého roãníku. SoutûÏ je korespondenãní a první kolo právû
probíhá. SoutûÏící obdrÏeli zaslané úlohy a mají pﬁibliÏnû mûsíc na jejich vyﬁe‰ení. Po odevzdání ve ‰kole budou ﬁe‰ení
odeslána k vyhodnocení.
Z na‰í ‰koly se pﬁihlásilo 11
jednotlivcÛ a 8 dvojãlenn˘ch t˘mÛ ze tﬁetího aÏ sedmého roãníku. SoutûÏ ve ‰kole organizuje
paní uãitelka Hana Hrube‰ová.
Marcela Kasíková

DùNÍ SOUâASN¯CH DNÒ – DOPISY
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K ¤ I V O K L ÁT S K ¯ PA L E C
JAK SE ÎIJE VE
ST¤EDOâESKÉM
KRAJI?
Populárnû nauãnou v˘stavu o Ïivotním prostﬁedí „Jak se Ïije ve Stﬁedoãeském kraji“ mÛÏete shlédnout
v IVS Budy, Kﬁivoklátsko o. p. s.,
od 1. 10. do 31. 12. 2009.
Cílem v˘stavy je pﬁedstavit vybrané záleÏitosti z oblasti ochrany
Ïivotního prostﬁedí Stﬁedoãeského
kraje, a to formou „vrstev“ – map,
které doprovázejí texty a trojrozmûrné pﬁedmûty. Dominantou celé
v˘stavy je mapa Stﬁedoãeského kraje, kde si mÛÏete najít v‰echna maloplo‰ná chránûná území, nauãné stezky, lesy zvlá‰tního urãení a obory.
KaÏd˘ náv‰tûvník obdrÏí sborník,
kter˘ doplÀuje to, co se na panely
neve‰lo.
Nezapomnûlo se ani na dûti. Naleznou zde i „Îivotníka Prostﬁedí
z planety EVVO“, kter˘ je provází
celou v˘stavou. Na závûr si mohou
sloÏit z kostek obrázek a zaﬁadit
správnû skládaãku na téma odpady.
Jiﬁina Pro‰ková,
Kﬁivoklátsko o. p. s.

JE LES NA SOKOLÍ SMETI·Tù?



Jedna z nûkolika hromad vûtví, které mÛÏete najít v lese Na Sokolí.

Lidová tvoﬁivost je nevyãerpatelná. Po Kﬁivoklátû se povídá tato anekdota: „Víte, proã kﬁivoklátsk˘ starosta Naì nechce národní park?
ProtoÏe kdyby byl, nemohla by obec
vozit nepoﬁádek do lesa.“
Nûkolik obãanÛ mi ji vyprávûlo.
Zajímalo mû, kam a jak˘ bordel

PROâ JSEM DùLAL TAJEMNÍKA
NA PÒL ÚVAZKU?
V minulém ãísle KN pan Petr
Tﬁíska ve svém ãlánku „Pár slov
k rezignaci paní HÛlové“ uvedl, Ïe
za starostování paní HÛlové jsme
byli na úﬁadû v auditorsk˘ch zprávách opakovanû upozorÀováni, Ïe
tajemník by mûl pracovat na pln˘
úvazek. No, za celou dobu 8 let vím
pouze o jednom upozornûní, a to
v rámci kontroly stavebního úﬁadu
ze strany ministerstva pro místní
rozvoj. A nejednalo se o upozornûní, Ïe by tajemník mûl pracovat na
pln˘ úvazek, ale Ïe spojení funkce
tajemníka a vedoucího stavebního
úﬁadu není pﬁíli‰ ‰Èastné z dÛvodu
nároãnosti práce na stavebním úﬁadû. PamûÈ je ãasto o‰idná, a proto
bych rád ty auditorské zprávy (bylo jich tedy více) vidûl.
Nyní je to ale vlastnû uÏ jedno.
Jedno v‰ak není, proã se tak dûlo.
Dovolte mi to pﬁipomenout.
Kﬁivoklát je malá obec a pﬁi její
velikosti je povûﬁen˘ úﬁad docela rarita. Je nákladn˘, a pﬁestoÏe dûlá práci vlastnû za stát, ten na nûj zdaleka
nepﬁispívá tolik, kolik by mûl. Doplácíme na nûj tedy z obecního. Je
to letit˘ problém.
Pﬁede mnou tajemníka na úﬁadû
dûlala Pavla HÛlová. UÏ si po tûch
letech nepamatuji, zda na cel˘ úvazek ãi jen na jeho ãást. Pamatuji si
v‰ak dobﬁe, Ïe nedûlala jen tajemníka, ale i personalistiku a mzdy. Tedy i ona vlastnû netajemníkovala na
pln˘ úvazek. V roce 1998 obec nebyla v extra dobré finanãní kondici.
Obãas nebylo na v˘platy sociálních
dávek a doãasnû pÛjãila Velká Buková, obãas zamûstnanci ãekali na
v˘platu. Jedin˘m ﬁe‰ením bylo ‰etﬁit a ‰etﬁit. Pﬁitom úﬁad tajemníka podle zákona mít musí.
Jen a pouze úspora penûz byla
v pozadí nápadu spojit funkci tajemníka a vedoucího stavebního
úﬁadu. ·etﬁili jsme tak zejména
mzdové prostﬁedky. Velmi v˘raznû,
v ﬁádu nûkolika set tisíc roãnû. Poãty jsou to jednoduché – pﬁi platu
tﬁeba 18 tisíc hrubého za rok se na
mzdách utratí 216 tisíc, k tomu povinné odvody kolem 70 tisíc, to je
dohromady necel˘ch 290 tisíc. A je
velk˘ rozdíl platit tyto peníze jednou ãi dvakrát. Tajemníkem a souãasnû vedoucím stavebního úﬁadu
jsem byl 8 let, jen na mzdách tedy
úspora dûlala kolem 2,2 mil. korun.
A na kaÏdého pracovníka jsou kromû mezd i dal‰í náklady. Îádn˘ zákon jsme neporu‰ovali a vûﬁím, Ïe
se nám obãas povedlo pro obec udû-

lat i nûco dobrého. Tajemniãení
jsem také snad pﬁíli‰ nezanedbával.
Byly to napﬁíklad doby, kdy se na
úﬁad dalo dovolat a prodali vám
známku na popelnici i mimo úﬁední den. Dnes je to jinak, jak se mnozí pﬁesvûdãili. Jestli na to tehdy nûkdo doplácel, tak mé b˘valé
kolegynû na stavebním úﬁadû Vilma
·ímová a Kamila Krausová.
Navíc si troufám napsat jednu vûc.
ProtoÏe kﬁivoklátsk˘ úﬁad je opravdu mal˘, pro tajemníka tam práce na
cel˘ úvazek není. A po 8 letech v˘konu této funkce velmi dobﬁe vím,
co pí‰i. Tajemníka na pln˘ úvazek
v Kﬁivoklátû povaÏuji za luxus. Napﬁíklad i v Novém Stra‰ecí, kde pracuji nyní, pan tajemník nedûlá jen tajemníka. A úﬁad je to o hodnû vût‰í.
V ãlánku pana Petra Tﬁísky jsme
se mohli doãíst, Ïe na úﬁadû pracuje o jeden a pÛl ãlovûka více, neÏ za
dob m˘ch a paní HÛlové, a Ïe to nemûlo Ïádn˘ dopad na rozpoãet obce. ProtoÏe se i víc vydûlá… Na rozpoãet to samozﬁejmû dopad mûlo.
Víc pracovníkÛ pﬁece stojí víc penûz. Roãnû se utratí z obecních penûz za zcela zbyteãn˘ nárÛst pracovních úvazkÛ na úﬁadû, odhaduji
jen na mzdách, pﬁes 450 tis. korun.
Za asi tﬁi a pÛl roku to bude dûlat
pﬁes 1, 5 mil. korun. Mohly se vyuÏít lépe. Co tﬁeba „neprojídat“ vût‰í pﬁíjmy a ‰etﬁit? Na kanalizaci,
na …, kaÏd˘ si doplní podle chuti.
Pavel Friebert

Foto Pavel Friebert

obec vozí? „BûÏ se podívat do lesa
na Sokolí, uvidí‰ sám a napi‰ o tom,“
bylo mi ﬁeãeno. Tak jsem vyrazil, i
svÛj Canon jsem v ruce dﬁímal.
Anekdota je asi pravdivá. Nedaleko od cesty nad domem rodiny
Fuksov˘ch je v lese snad 10 hromádek, leckde jiÏ pûkn˘ch hromad.
Klestí, listí, tráva. Takové na‰e skládeãky zde rostou místo hub. Obec
je podle nejmenovan˘ch obãanÛ vydatnû zásobuje Bivojem. A kdyÏ pr˘
mÛÏe obec, mohou i nûkteﬁí obãané. A tak vozí také…
Cel˘ Ïivot si myslím, Ïe nepoﬁádek do lesa nepatﬁí. Nûkteré obãany
je o tom tûÏko pﬁesvûdãit. Ale Ïe ruku k dílu pﬁiloÏila i obec, je váÏnû
k smutku. Pﬁed pár lety se listí, tráva i chro‰tí vozily ke koﬁenové ãistírnû. Listí a trávu jsme se pokou‰eli kompostovat, chro‰tí proschlo a
zpravidla v zimû se spálilo. Teì se
v‰ím hurá do lesa…na cizí!
Nedá mi to a musím se zeptat: „Co
tomu ﬁíkáte, lesáci z Nechlebárny?
Co tomu ﬁíkáte, ochranáﬁi ze Zbeãna?“
Pavel Friebert
PS. Pokud je to v poﬁádku, v‰em
co vozí, se upﬁímnû omlouvám.

Palec nahoru roztleskávaãkám, které pﬁi‰ly
v sobotu 10. ﬁíjna povzbuzovat kﬁivoklátské
hasiãe v prvním roãníku závodu v netradiãním hasiãském
sportu „O kﬁivoklátskou Dubinku“.
Ivano, Pavlíno a Zuzano, vy jste nebyly v˘borné, vy jste byly vynikající!
Pavel Friebert



Z REDAKâNÍ PO·TY

Snad v kaÏd˘ch poﬁádn˘ch novinách najdete v rÛzn˘ch obmûnách rubriku „Chválíme – nechválíme“, „KO – OK“ a podobnû. V Kﬁivoklátsk˘ch
novinách aÏ do záﬁí 2009 chybûla. UÏ ale nechybí. Od tohoto ãísla mají na‰e noviny „Kﬁivoklátsk˘ palec“. A jako za císaﬁÛ ¤ímské ﬁí‰e a udatn˘ch
gladiátorÛ v arénû, i ná‰ palec mÛÏe ukazovat nahoru anebo dolÛ.
Rubrika je to veskrze ãtenáﬁská. Své palce mÛÏete proto ãlenÛm redakãní rady dodat samozﬁejmû písemnû, ale zaloÏili jsme pro vás i e-mailovou
schránku – krivoklatske-noviny@seznam.cz, na kterou mÛÏete své „palce“ posílat.
Závûrem pár pravidel. Oti‰tûny budou pouze podepsané pﬁíspûvky. Pro
moÏnost ovûﬁení, Ïe pﬁíspûvek napsala skuteãnû ta osoba, která pod ním je
podepsána, prosíme o uvedení telefonního ãísla. To samozﬁejmû oti‰tûno
nebude. Budete-li pﬁíspûvek ãlenÛm redakãní rady pﬁedávat osobnû, není
nutné telefonní ãíslo uvádût. Nebudou oti‰tûny pﬁíspûvky vulgární anebo
s rasov˘m podtextem. Pﬁíspûvky do rubriky by také mûly b˘t krátké.
Tû‰íme se na va‰e palce, které mohou vypadat napﬁíklad takto:
Kdopak to nechal povalovat nedaleko vchodu do Základní ‰koly
stará zasklená okenní
kﬁídla? Dûti mûly k oknÛm voln˘ pﬁístup a stﬁepy ne vÏdy
znamenají ‰tûstí. Myslím, Ïe bezpeãnosti pﬁi v˘mûnû oken v Základní ‰kole mûlo b˘t vûnováno více pozornosti.
Pavel Friebert

ROZHLEDNA NA VELKÉ BUKOVÉ BYLA
SLAVNOSTNù OTEV¤ENA
V pondûlí 28. záﬁí na sv. Václava
byla po druhé hodinû odpolední

Pásku slavnostnû pﬁestﬁihla za asistence starosty Josefa Bumby nejstar‰í obyvatelka Velké Bukové paní Anna HÛlová. Starosta ukazuje, kter˘ kousek pásky bude uloÏen
v bukovské obecní kronice.
Foto Pavel Friebert

slavnostnû otevﬁena nová turistická
rozhledna na Velké Bukové.
Podívat se po kraji z nové rozhledny pﬁi‰lo asi tisíc lidí. Starosta
Velké Bukové Josef Bumba je v krátkém úvodním proslovu seznámil
s historií její stavby. Ta se datuje do
roku 2006. Pﬁíprava stavby a zaji‰tûní finanãních prostﬁedkÛ trvalo více
jak dva roky. Opravdu stavût se zaãalo loni v ﬁíjnu a rozhledna byla dokonãena za necel˘ rok.
Zahráli Kﬁivoklát‰tí hudci a pak
jiÏ následovalo slavnostní pﬁestﬁiÏení pásky. To provedla se starostou Josefem Bumbou nejstar‰í obãanka Velké Bukové paní Anna
HÛlová.
Pak se jiÏ první nedoãkavci mohli vydat vzhÛru po schodech na rozhlednu. Nával byl velik˘, ale nikomu to nevadilo. Poãasí bylo krásné,
u zlatavého moku si bylo moÏné popovídat se sousedy a poãkat si se urãitû vyplatilo. Odmûnou pro kaÏdého byl krásn˘ v˘hled do krajiny,
nejkrásnûj‰í snad do údolí k ﬁece Berounce.
Pavel Friebert

DAL·Í PO¤AD S BRATRY BEDNA¤ÍKOV¯MI
Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LâR na Kﬁivoklátû vás zve na
dal‰í poﬁad s bratry Bednaﬁíkov˘mi,
kter˘ je pﬁipraven na 11. listopadu
2009 v 17.00 hodin v budovû IVS
v Hradní ulici. JiÏ ponûkolikáté tak
máme moÏnost shlédnout filmy z jejich dílny.
Fotostudio „B“ Kﬁivoklát tentokrát pﬁipravilo dva své poslední
DVD snímky „130. v˘roãí zaloÏení SDH Kﬁivoklát“ a „Hrad Kﬁivoklát – neformální setkání rady
ministrÛ Ïivotního prostﬁedí EU.“
Oba byly natoãeny letos na jaﬁe a jiÏ
jejich názvy napovídají, o ãem budou.

Za parkování se vybere více, neÏ pﬁed rokem 2007. Ale místo toho, aby se alespoÀ ãást penûz
pouÏila na vylep‰ení systému parkování, moÏná i z nich dotujeme drah˘ provoz úﬁadu.
Foto Pavel Friebert

„V prvním snímku, kter˘ je dlouh˘ 37 minut, jsme se snaÏili zachytit historii, v˘voj i souãasnost kﬁivoklátského hasiãského sboru. Film
obsahuje celou ﬁadu akãních scén,
které zachycují na‰e hasiãe pﬁi námûtovém cviãení a pﬁi v˘jezdu k poÏáru. Dokumentuje i pestr˘ spoleãensk˘ Ïivot sboru a pﬁedstavuje
nejv˘znamnûj‰í osobnosti kﬁivoklátského hasiãstva,“ uvedl scénárista a reÏisér snímku Tomá‰ Bednaﬁík
I kdyÏ mnozí z vás film jiÏ moÏná vidûli, bude urãitû zajímavé dozvûdût se i nûco o tom, jak vznikal,
a poslechnout si dal‰í zajímavosti,
které tﬁeba ve filmu nezaznûly. Zeptala jsem se i na druh˘ snímek, protoÏe informace o jeho obsahu prosakovaly na veﬁejnost jen útrÏkovitû
a bezpochyby se jednalo o v˘znamn˘ poãin pro spoleãensk˘ Ïivot na
Kﬁivoklátû.
„Druh˘ film byl natoãen pﬁi ojedinûlé akci evropského v˘znamu,
která se odehrála v dubnu na hradû,
jehoÏ brány zÛstaly v dny konání veﬁejnosti uzavﬁeny. Film se soustﬁeìuje pﬁedev‰ím na pﬁípravy neformálního setkání evropsk˘ch
ministrÛ a zachycuje samozﬁejmû,
byÈ ve zkratce, i jeho prÛbûh. Myslíme si, Ïe alespoÀ takto si mÛÏe veﬁejnost udûlat pﬁedstavu o tom, co
se za hradními zdmi tehdy dûlo,“ popisuje obsah druhého filmu Tomá‰
Bednaﬁík. Je zﬁejmé, Ïe poutavé nebude jen zhlédnutí filmÛ, ale jistû
nás v‰echny bude zajímat nûco ze
zákulisí samotného natáãení.
Bratﬁi Bednaﬁíkové urãitû také
prozradí, s jak˘mi „záludnostmi“ se

Autorská dvojice Tomá‰ (reÏisér) a Milan
(kameraman) Bednaﬁíkovi pﬁi natáãení filmu
k v˘roãí 130. let od zaloÏení SDH Kﬁivoklát.
Foto Pavel Friebert

museli pﬁi natáãení obou snímkÛ vypoﬁádat. „Bylo to opravdu mimoﬁádné natáãení, které nedûláme kaÏd˘ den. Sám jsem zvûdav˘ na to, co
filmÛm ﬁeknou diváci,“ dodal Tomá‰ Bednaﬁík. A mnû nezb˘vá neÏ
zopakovat pozvání pro na‰e ãtenáﬁe a pﬁipomenout obrovsk˘ v˘znam
práce a úsilí Tomá‰e a Milana Bednaﬁíkov˘ch. Jen tûÏko lze docenit,
co v‰echno pro Kﬁivoklátsko dûlají. Hluboká znalost míst a historie,
publikaãní a fotografická ãinnost a
nesmírn˘ v˘znam v‰ech filmov˘ch
poãinÛ, které budou v letech budoucích skvûl˘m archivním materiálem. Ráda bych jim touto cestou
podûkovala a vyjádﬁila svÛj obdiv.
A samozﬁejmû se budu tû‰it na na‰i
dal‰í spolupráci.
TáÀa Friebertová

UDÁLOSTI NA HRADù
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…

K Ò ≈ A H R A D V Î D Y PAT ¤ Í K S O B ù

Nadûje v Ïivot vûãn˘ je základem na‰í
víry Ïivotní. Víry ﬁíkám proto, Ïe na
víﬁe je zaloÏen˘ Ïivot a práce.
T. G. M.
Václav Vydra, Petr Bendl a Sláva Vaic v dobré náladû na nádvoﬁí hradu.
Foto Ludûk Frencl

K¤IVOKLÁTSKÉ PANOVÁNÍ BEZ K¤IVOKLÁTU
Po‰esté se scházeli rychtáﬁi a jejich druÏiny regionÛ Kﬁivoklátska
a Rakovnicka na hradû Kﬁivoklátû.
Se‰lo se více jak pÛldruhé desítky
obcí. Jedineãn˘ prÛvod mûstysem
aÏ do hradu Kﬁivoklátu s tolika lidmi v historick˘ch kost˘mech pohromadû dnes uÏ máte málokde
moÏnost vidût. (V ãele prÛvodu ne
a ne zahlédnout kﬁivoklátsk˘ pra-

por). Na nádvoﬁí zaãínal stﬁedovûk˘ jarmark, lahodné jídlo, pití
a ukázky star˘ch ﬁemesel.
Mytická, ale i skuteãná postava
kﬁivoklátského vûzení – Magistr Edward Kelley – nám pﬁedvedl svÛj
pohnut˘ osud i s povûstn˘m pádem
z okna vûzení. Rychtáﬁky a rychtáﬁi regionálních obcí urãitû pﬁedãili
sv˘mi dary úskoãného Kellyho,

Hosté z vojenské spoleãnosti Cronacher Asschuss Compagnie jsou „staﬁí“ dobﬁí známí Gudrun Humlové. Pﬁi‰la je pozdravit spolu se Slávkou Slapniãkovou.
Foto Pavel Friebert

K APL E V Y D A L A D A L · Í 1 00 LET
STAR¯ NÁPIS
Letos na podzim zapoãala dal‰í
ãást opravy hradní kaple. Po dokonãení venkovního plá‰tû (okna a
kamenické prvky v exteriéru 2007,
stﬁecha a krov 2008-2010) se letos
pﬁistoupilo k velice odpovûdné a nároãné restauraci vnitﬁku kaple. Pﬁedev‰ím se budou zachraÀovat ãervotoãem napadené gotické dﬁevûné
fiály a vzácná kamenická v˘zdoba
interiéru. Dﬁevûné fiály byly opatrnû sejmuty a pﬁevezeny na ozaﬁo-

vací kÛru pro likvidaci ãervotoãe.
Následovat bude restaurace kamenické v˘zdoby, coÏ zahájíme pﬁí‰tí
rok.
Îe v kapli pracovali dobﬁí kﬁivoklát‰tí ﬁemeslníci, truhláﬁi Friebertové nás pﬁesvûdãilo opût „poselství“ Celestina, kter˘ se podepsal na
jednu z fiál, pravdûpodobnû pﬁi
opravû a zpûtné montáÏi v roce
1908.
Ludûk Frencl

Je tomu 101 let, co truhláﬁ Celestin Friebert zanechal tento podpis na jedné z fiál.
Foto Ludûk Frencl

a sv˘m „domácím“ zlatem potû‰ili
kﬁivoklátského purkrabího. O veselou podívanou nebyla nouze.
(A opût, kde se ztratila druÏina mûstysu Kﬁivoklát?)
V prÛbûhu dne se na nádvoﬁí stﬁídaly historické taneãní i hudební
skupiny. ·ermíﬁská a divadelní spoleãnost Equites a vojenská spoleãnost Cronacher Asschuss Compagnie se sv˘m velk˘m kanonem. Ten
musel nakonec pálit díky své velikosti a zvuku pouze z pﬁedhradí.
Do humorn˘ch ukázek stﬁedovûkého muãení byli zapojování i rychtáﬁi a jejich druÏiny. (Kﬁivoklátskou
druÏinu stále nikdo nevidûl.)
Celému dni pﬁálo poãasí, a k tomu ve‰kerá ta lákadla znamenala témûﬁ hlavu na hlavû.
A kdo chtûl více volnosti, mohl
vyrazit procházkou k vyhlídkám,
nebo do stále populárnûj‰ího rekreaãnû sportovního areálu v okolních
lesích.
Pﬁicházelo pozdní odpoledne a lidé se ubírali zpût do v‰ední reality
a hradní brána je pomyslnû od obyãejného souãasného Ïivota pﬁestala
dûlit. Nezb˘vá neÏ se tû‰it na pﬁí‰tí
rok. (Smutn˘m zji‰tûním je to, Ïe
i pﬁes v‰echna snaÏení se nepodaﬁilo rychtáﬁe a druÏinu mûstysu Kﬁivoklát najít. Asi proto, Ïe tu vÛbec
nebyli.)
Ludûk Frencl

Od nepamûti, co si ãlovûk domestikoval mnoho zvíﬁat, patﬁí kÛÀ k jeho snad nejvût‰ím
pomocníkÛm a pﬁátelÛm. O v˘cviku koní
k rÛzn˘m úãelÛm by mohl dlouho a dlouho zasvûcenû vyprávût nestor
Honu na Kﬁivoklátského
hada Va‰ek Vydra. Letos byla celá akce posunuta do blízkosti Václavova svátku a rozhodnû
to bylo ‰Èastné rozhodnutí, neboÈ panovalo
krásné letní poãasí. Oba
„loty“ s témûﬁ s 2 desítkami koní se kolem jedné odpoledne sjely na
hradním nádvoﬁí. V tu
chvíli zaãala neopakovatelná atmosféra vonící
slavnou historií, ale i nûkdy koÀskou potﬁebou.
Ludûk Frencl

K¤EST PO·TOVNÍCH ZNÁMEK PODRUHÉ
Díky laskavosti odboru filatelie âeské po‰ty se zbylé kusy v budoucnu urãitû vzácn˘ch ar‰íkÛ podaﬁilo získat a zaãít prodávat zájemcÛm. Ar‰ík s vyobrazením flory, fauny a hradu bude k dispozici v pokladnû hradu.
Ludûk Frencl

ZASNùÎENÉ K¤IVOKLÁNÍ
Kdo by si pomyslel, Ïe budeme
chodit zaãátkem ﬁíjna v kraÈasech
a v triãku, a kdo by si pomyslel, Ïe
pﬁesnû v polovinû ﬁíjna napadnou
v polovinû republiky desítky centimetrÛ snûhu. Kﬁivoklátu se závûje
sice vyhnuly, ale Kﬁivoklání bylo
spí‰e „vánoãní akcí“ (jenom díky
poãasí). Profesionální ‰ermíﬁi skupiny Merlet patﬁí po ﬁadu let mezi
ãeskou elitu. Jsou vyhledáváni filmov˘mi ‰táby pﬁi tvorbû scénáﬁÛ,
ale pﬁedev‰ím zastoupují herce pﬁi
bojov˘ch scénách. Na dolním nádvoﬁí pﬁipravili neopakovatelnou
podívanou pro v‰echny generace,
pﬁesn˘ a choreograficky zajímav˘
‰erm v jejich podání byl opravdovou lahÛdkou. I pﬁes absenci slovensk˘ch „VargarÛ“ (díky kalamitû) byl ‰erm dobﬁe zastoupen
a ‰ermíﬁi skupiny Maledictus to urãitû dokázali. Na co se na Kﬁivoklání
„chodí“, je gotická hudba, kterou
hraje nûmecká skupina Fabula Ae-

atis. Dûtské publikum své rodiãe
vzalo ohﬁát do Hejtmanství na divadelní vystoupení skupiny Studna
a na „kﬁivoklátského“ klauna a kejklíﬁe Vojtu Vrtka a PÛpu Oldﬁicha
Hynka. Nad v‰ím tím hemÏením
bdûl Mistr kat. TrÏi‰tû bylo opût velmi pûkné a nejvíce okupovány byly stánky s „tepl˘mi nápoji“, opût
tekla medovina proudem. Nezklamaly ani âeské dráhy se slavn˘m
Albatrosem (táhnul do Lond˘na
„Wintontrain“), kter˘ v sobotu pﬁivezl témûﬁ 600 pasaÏérÛ.
Slunce se snaÏilo vrátit do na‰ich
zemí podzim, o coÏ se pokou‰elo
v nedûli, ale oblaãnost zatím vítûzila. Celková náv‰tûvnost sobotního
a nedûlního Kﬁivoklání byla 1521.
Myslím, Ïe Kﬁivoklát opût zvládl nápor náv‰tûvníkÛ dobﬁe, aÈ jiÏ ‰lo
o parkování, stravování v restauracích a nakonec i vlastní program na
hradû. Díky patﬁí v‰em.
Ludûk Frencl

S VA T O VÁ C L AV S K ¯ K O N C E R T
Stalo se jiÏ dobrou tradicí, Ïe se
v kostele sv. Petra na Amalínû koná v pﬁíhodném datu, nejlépe pﬁímo
28. záﬁí, koncert k poctû patrona
âeské zemû svatého Václava. Letos
se konal také, ale aÏ o témûﬁ dva t˘dny pozdûji, v nedûli 11. ﬁíjna. Tento mal˘ odklad byl zapﬁiãinûn velkou událostí pro ¤ímskokatolickou
církev i celou na‰i zemi – náv‰tûvou
papeÏe Benedikta XVI., kter˘ se
zúãastnil svatováclavsk˘ch slavností ve Staré Boleslavi a celebroval tam slavnostní bohosluÏbu. Té
se zúãastnila také skupina vûﬁících
ze zbeãenské farnosti spoleãnû s
p. vikáﬁem Jánem Petroviãem. Proto byl koncert odloÏen. To mu v‰ak
nijak neubralo na úrovni a poslání.
Poﬁadatelem koncertu bylo obãanské sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska. Na
zahájení zaznûl Svatováclavsk˘
chorál. Pak tradiãnû vystoupili Ïáci
hudební ‰koly Dá‰i Pavlíãkové, kteﬁí, aã velmi mladí a vesmûs zaãáteãníci ve hﬁe na flétny a housle, stejnû jako ve sborovém zpûvu, hráli
a zpívali velmi dobﬁe. V jejich podání zaznûly tﬁi lidové písnû – Ach
synku, synku, âerven˘ ‰áteãku a Podûbradská brána. Hlavní ãást koncertu pak patﬁila Rakovnickému komornímu orchestru, vedenému
mlad˘m dirigentem Janem Rezkem.
Také v orchestru zasedlo nûkolik
mlad˘ch hostÛ, posluchaãÛ praÏské

konzervatoﬁe ãi AMU, kteﬁí jen
podpoﬁili tradiãnû kvalitní v˘kon tohoto hudebního tûlesa. Zvlá‰È krásné byly sólové party houslí, fléten,
kytary a lesního rohu. Sly‰eli jsme
skladby renesanãní a barokní, od
znám˘ch autorÛ. Jmenovitû od Johana Sebastiana Bacha, Johana Heinricha Schmeltzera, Giuseppe Tartiniho, Wolfganga Amadea Mozarta,
Antonia Vivaldiho a Jiﬁího Antoní-

na Bendy, doprovozené pûkn˘m
prÛvodním slovem. Závûreãné slovo patﬁilo p. vikáﬁi, kter˘ podûkoval
za pﬁíjemn˘ nedûlní podveãer a vyzdvihl dÛleÏitost takov˘ch setkání
lidí navzájem a navíc spojen˘ch
krásnou hudbou v krásném prostﬁedí kostela. Nezb˘vá neÏ se tû‰it na
dal‰í podobnou pﬁíleÏitost, na dal‰í
koncert v kostele sv. Petra.
Ivan Kasalick˘

Hlavní ãást koncertu pak patﬁila Rakovnickému komornímu orchestru, vedenému mlad˘m dirigentem Janem Rezkem.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík
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OBECNÍ KNIHOVNA
PO VALENT¯NU
Útlá kníÏeãka, pro mne neznámá
autorka Esther J. Endingová a nakonec dramatick˘ strhující pﬁíbûh
o lidském osudu, strádání, bolesti a
beznadûji, která hlavní protagonisty pﬁíbûhu provází cel˘ Ïivot.
Kdo z vás nepamatuje éru hippies,
urãitû o tom nûco ãetl nebo vidûl ve
filmu. Mnû se vÏdy vybavili dlouhovlasí usmûvaví mladí lidé. Barevné
rozevláté obleãení, korálky, na nohou
kristusky. Byli pro mnû symbolem
svobodomyslnosti a nevázaného Ïivota. Dejte míru ‰anci, Milujte se a
neválãete, V‰e, co potﬁebujete, je láska.... Tolik známá hesla a pokﬁiky.
Protestovali proti válce ve Vietnamu,
prosazovali názor, Ïe ãlovûk by se nemûl honit jen za kariérou a penûzi,
sv˘m nekonformním zpÛsobem Ïivota provokovali konzervativní americkou spoleãnost. Nic, co by mû, pobuﬁovalo, naopak, musí to b˘t pﬁece
úÏasné Ïít v komunách se stejnû sm˘‰lejícími lidmi, za niãím se nepachtit.
Nikdy mne ale nenapadlo, jaké následky mÛÏe takov˘ Ïivot mít tﬁeba
pro jejich dûti. Volná láska, psychedelické drogy, inklinace k v˘chodním náboÏenstvím a mysticismu, to
byly dal‰í aspekty jejich Ïivota.
Hlavní dûjová linie zachycuje jiÏ
dospûl˘ Ïivot pûti sourozencÛ, kteﬁí se narodili jedné hippiesácké mamince. Rain, Storm, Forrest, Ocean
a Pilow. Pro neznalé anglického jazyka tedy Dé‰È, Bouﬁe, Les, Oceán
a Pol‰táﬁek. BohuÏel nejen tato pra-

Î Á C I N A · Í · K O LY N AV · T Í V I L I L E G O L A N D

(Dokonãení ze str. 1)
Ïe za odmûnu by 30 dûtí ze ‰koly
mohlo jet do Legolandu a jestli pr˘
chceme. Taková nabídka se pﬁeci neodmítá. Nad‰enû souhlasím, v mém
nastalém nad‰ení (turisté se na kolonádû asi hodnû divili) uÏ jen dolaìujeme pﬁedbûÏnû termín a poãet dospûl˘ch jako doprovod. Nastal první
záﬁijov˘ den a nûkteﬁí Ïáci obdrÏeli
informaãní lístek s informacemi, Ïe
pojedou do Legolandu. Vybrat 30 ÏákÛ museli jejich tﬁídní uãitelé, bylo
to pro nû velmi tûÏké rozhodování,
v úvahu se bralo hodnû kritérií a museli b˘t spravedliví. Den D nastal 17.
záﬁí. Odjezd byl naplánován na pátou hodinu ranní. Autobus v na‰ich
kﬁivoklátsk˘ch lesích trochu zabloudil, vyjeli jsme trochu pozdûji. V luxusním autobuse nám bylo velmi
dobﬁe, svaãinku nám zajistila firma
Elektrowin, hlady ani Ïízní jsme
opravdu netrpûli, jen vydrÏet sedût
cel˘ch pût hodin bylo pro nûkteré
sleãny pﬁíli‰. Cestou zaãalo pr‰et, nad‰ení ale neopadalo. Nakonec nám
propr‰el cel˘ pobyt mezi „kostiãkami“. Legoland je urãen pro dûti od 3
do 11 let, ale mÛÏu vám potvrdit, Ïe
nudit se nebudou ani dospûlí. U mûsteãka Günzburg se na rozloze 13 hek-

tarÛ rozkládá kouzeln˘ svût 40
atrakcí sestaven˘
z 50 milionÛ kostiãek Lega. V‰echny atrakce jsou postaveny tak, aby
vûrnû kopírovaly
ﬁady stavebnice
Lega. JiÏ vstup do
království kostiãek je zajímav˘, na
laviãce mÛÏete potkat celou rodinu –
rodiãe a dûti, z kostiãek. O kousek
dále vás zdraví potápûã v plné v˘stroji – zase z kostiãek. A dál se uÏ
niãemu nedivíte.
V‰echny atrakce
pro star‰í dûti jsme
vzali pﬁímo útokem.
Prohlédli
jsme si „továrnu“
na v˘robu kostiãek. U vchodu do
továrny hosteska
rozdávala kostiãky, uvnitﬁ na nás
ãekal krátk˘ film, jak se vyrábûjí kostiãky. Samy se pak otevﬁely dveﬁe a
my jsme vstoupili do v˘robní linky
Lega. Dal‰í atrakcí pak byl hrad. Pﬁed
hradem kviãela selátka (z kostek), na
hradbách visel duch (z kostek), ale
hlavnû zde byla moÏnost se svézt na
horské dráze. Tu s jekotem jely dûti
ãtyﬁikrát za sebou. Po v˘stupu na vûÏ,
která se nahoﬁe zaãala pomalu otáãet, byl vidût Legoland jako na dlani. A kdyÏ dûti uvidûly ze shora vodní atrakce, nebyla s nimi Ïádná ﬁeã.
Po dosedu na pevnou zem si je‰tû projely malou horskou dráhu na ‰lapacích autíãkách, vyruãkovaly po lanû
do v˘‰ky, projely se v autíãkách z ﬁady Lego X-treme, pro‰ly novû nainstalovan˘ podmoﬁsk˘ svût, ale voda… ta byla mocná. Z 30 ‰kolákÛ se
bûhem chvilky stalo 30 pirátÛ, kteﬁí
po sobû stﬁíleli z vodních dûl na pirátsk˘ch korábech i z dûl na pevninû. Vodní bitva mezi nûmeck˘mi a
na‰imi turisty dopadla nerozhodnû.
Mokﬁí byli v‰ichni a uÏ bylo jedno,
jestli pr‰í nebo ne. Druhou vodní
atrakcí, která se pro velk˘ úspûch
opakovala nûkolikrát, bylo sjíÏdûní
kopce na vodním kanálu. Je‰tû Ïe se
blíÏil ãas uzavírání atrakcí, protoÏe
bychom zde byli asi doposud. Cel-

kem si dûti proÏily spoustu legrace
na 13 atrakcích. Nûkteré byly urãeny pro malé dûti, na nûkteré nám nezbyl ãas, ale podle jejich reakcí to nevadilo, náramnû si v‰e uÏívaly. âas
zbyl i na prohlídku minilandu. V nûm
jsou na ostrÛvcích postavena z kostiãek nûmecká mûsta – napﬁ. Berlín,
Hamburg, Frankfurt, leti‰tû v Mnichovû ãi nûmeck˘ venkov nebo Benátky, Amsterdam, Luzern, fotbalová Alianz Aréna. Na kaÏdém
minilandu je spousta pohybliv˘ch
hraãiãek, jezdí tu auta, plují lodû,
funguje pﬁístavi‰tû, lanovka je v provozu, na nádraÏí pﬁijíÏdí rychlík, na
stadionu fanou‰ci zvedají klubové
vlajky, gondoly plují po benátsk˘ch
kanálech a v‰e je doplnûno i zvukovû. Eura se utratila za suven˘ry, za
Lego stavebnice, za plá‰tûnky a za
fotky, na kter˘ch jsou dûti zachyceny pﬁímo na atrakcích. Legoland se
zavíral, my se vrátili k autobusu, ale
domÛ se nechtûlo, dojmÛ bylo plno.
Laskav˘ Elektrowin cestou zpût dûtem v MacDonaldu zakoupil pozdní
bohatou veãeﬁi a v noãních hodinách
jsme pﬁijeli ke ‰kole. Tímto dûkuji
v‰em rodiãÛm, Ïe si ráno pﬁivstali
a veãer ‰li pozdû spát jenom proto,
aby dûti dopravili ke ‰kole. Dûkuji
firmû Elektrowin za perfektní organizaci a servis po celou dobu zájezdu. A v neposlední ﬁadû patﬁí podûkování v‰em hodn˘m dárcÛm
star˘ch elektrospotﬁebiãÛ. Díky va‰í
ochotû zbavit se starého elektrospotﬁebiãe mohla tﬁicítka dûtí proÏít den
pln˘ legrace. Hurá do 3. roãníku soutûÏe Ukliìme si svût! Zaãali jsme
1. ﬁíjna 2009!
Jitka Rajni‰ová

podivná jména dostaly dûti do vínku. Mûly také tﬁi tatínky: anglického aristokrata, kter˘ mûl pﬁi oplodnûní nejménû dvû promile alkoholu
v krvi, druh˘m byl na LSD závisl˘
Mesiá‰, kter˘ se pak kdesi ztratil a
ten tﬁetí bral kokain a dûti krutû t˘ral. Na‰tûstí se zabil v autû. Maminka, kromû obãasn˘ch svûtl˘ch
chvil, kdy byla schopná dûtem uvaﬁit tﬁeba i veãeﬁi, byla v neustál˘ch
depresích a celé mûsíce nevylézala
z postele. Takto trávily své dûtství
na jiho‰panûlském pobﬁeÏí. Nakonec byly dûti matce odebrány a poslány do Holandska. Vymanûné
z takového prostﬁedí, krutû poznamenané, Ïijí své Ïivoty a na zádech
nesou ohromnou tíhu, které se ani
jeden nedokáÏe zbavit. Oceán spáchá sebevraÏdu, Pilow, pﬁestoÏe je
vdaná a má malé dûti a hodného
manÏela, je tûÏká alkoholiãka, Forrest Ïije v nekoneãném THC snu,
Storm a Rain nedokáÏou Ïít v Ïádném vztahu a tak Ïijí a spí spolu.
Bûhem celé knihy je patrné, Ïe je
nejvíce poznamenala pro ãtenáﬁe zatím neznámá událost. Stalo se jim to
v dûtství, jediná Rain, která je nejmlad‰í, dokázala ze svého vûdomí
hrÛzné vzpomínky vytûsnit. Ona je
vlastnû vypravûãkou celého pﬁíbûhu a postupem let zji‰Èuje, Ïe jí ostatní sourozenci nûco tají. Storm nakonec pochopí, Ïe sami bez odborné
pomoci nezvládnou následkÛm dávné události ãelit a rozhodne se pokusit shodit ze v‰ech stigma, které
se jim usadilo v du‰ích a nutí je Ïít
jejich bizardní Ïivoty. A tak pomalu pﬁichází rozuzlení celého pﬁíbûhu. Za pomoci psychiatrÛ a policie
dochází ke konfrontaci mezi souro-

PODùKOVÁNÍ
Chtûla bych podûkovat paní Hanû Hrube‰ové za práci ve funkci zástupkynû ¤· v Z· a M· Kﬁivoklát.
V této funkci pracovala dlouhá léta
a ‰kola se pro ni stala druh˘m domovem.

Pro tento ‰kolní rok jiÏ ﬁekla své
NE, ale jsem moc ráda, Ïe zÛstala i
nadále jako uãitelka matematiky. Aã
má jiÏ dÛchodov˘ vûk a mohla by odpoãívat, patﬁí k té generaci uãitelÛ,
kteﬁí svou prací skuteãnû Ïijí. Stále
vyhledává a téÏ i tvoﬁí nové pomÛcky do v˘uky, pﬁipravuje mnoÏství
materiálÛ, nauãila se pracovat s interaktivní tabulí, s níÏ se mnoho
mlad‰ích kolegÛ nechce „zatûÏovat“.
Její metody a formy práce jsou bezkonkurenãní. Sv˘m klidem a dÛsledností donutila jiÏ mnoho ÏákÛ k
tomu, Ïe zaãali brát matematiku skuteãnû váÏnû.
Marcela Kasíková

zenci a ãtenáﬁ se dovídá dal‰í smutné podrobnosti z jejich Ïivota. Celá
kniha je napsána neuvûﬁitelnû lidsky a poutavû, bez zbyteãn˘ch soudÛ a patosÛ, autorka pﬁíbûh vypráví, nic nehodnotí ani ãtenáﬁi
nepodsouvá. Scéna, kdy popisuje
milování mezi sourozenci, ve vás
nevzbudí pohor‰ení, ale hlubok˘
soucit a pochopení. NemÛÏu ﬁíct, Ïe
jsem se zaãala na kvûtinové dûti dívat jin˘ma oãima a ‰mahem jsem
celé hnutí zaãala odsuzovat, je to
spí‰e o zamy‰lení. V‰echny události a procesy, s kter˘mi se na tûch na‰ich Ïivotních poutích potkáváme,
mají svÛj rub i líc, nic není jen ãerné nebo bílé a za v‰e musíme zaplatit. A pokud to tak není, na‰e pomyslné dluhy za nás musí
vyrovnávat nûkdo jin˘…
TáÀa Friebertová

ODPOLEDNE
S RODIâI
¤íjnové tvoﬁivé odpoledne s rodiãi jsme poﬁádali tentokrát na ‰kolní zahradû. S námûtem na nû pﬁi‰ly
samy maminky – vyrobíme si zvíﬁátka ze sena. Inspirací nám byly
my‰ka a medvídek, které si paní
Pánková a paní Rajská spolu se
sv˘mi dûtmi doma jiÏ vyrobily. Odborn˘mi radami nám ochotnû pﬁijela pomoci paní Hu‰ková, uãitelka
Z· Kﬁivoklát. Dostatek materiálu
nám zajistili manÏelé Pánkovi, kteﬁí jsou na‰imi pravideln˘mi a vÏdy
ochotn˘mi pomocníky a úãastníky
v‰ech akcí M·. Poãasí nám pﬁálo,
sluníãko vykukovalo mezi mraky
a nám ani nevadilo, Ïe nám ãerstv˘
vítr bral seno pﬁímo z rukou. Dûti
s rodiãi si nejprve vystﬁihly ‰ablony
zvíﬁátek z tvrdého kartonu a potom
spoleãn˘mi silami postupnû pﬁikládaly na ‰ablonu seno a provázkem
omotávaly. Zdaleka to nebylo tak
jednoduché, jak se na první pohled
zdálo. V‰ichni v‰ak s velk˘m zapálením pracovali a za chvilku se objevil tu zajíãek, tu koník, tu draci nebo dokonce i pavouk. S tûmito
zvíﬁátky se dûti s rodiãi pﬁesunuly
do herny M·, kde pﬁilepily oãi
z knoflíkÛ, listí nebo pryÏe a dozdobily pentlemi, slepiãkám a ptáãkÛm pﬁidûlaly zobáãky. Hotové v˘robky si dûti vystavily na chodbû
M·, aby se mohly pochlubit i ostatním dûtem. Velmi nás potû‰ilo, Ïe
si rodiãe opût udûlali chvilku a pﬁi‰li si spoleãnû se sv˘mi dûtmi nûco
vyrobit. S Filípkem, protoÏe jeho
maminka je po operaci, pﬁijeli tvoﬁit dokonce obû babiãky a dûdeãek.
V‰em moc dûkujeme za úãast, moc
nás to potû‰ilo.
Text a foto Jaroslava Vimrová
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NESEëTE DOMA ANEB TIP KN NA V¯LET (IX)
KOSTELÍK SVATÉ
TROJICE NAD SRBâÍ
Legenda ﬁíká, Ïe sám pán BÛh ukázal lidem místo pro stavbu kostelíka
Svaté Trojice nad Srbãí. Jeho historie sahá snad aÏ do 16. století, urãitûj‰í zprávy o nûm v‰ak máme teprve z 2. poloviny 17. století. Na
pﬁelomu 17. a 18. století do‰lo ke
stﬁízlivé barokní pﬁestavbû svatynû,
dne‰ní podobu jí daly dílãí úpravy na
konci 19. století. Kostelík b˘val v minulosti místem v˘znamné náboÏenské poutû, kterou v kvûtnu slavilo celé Podlesí, jak se kraji v okolí Srbãe,
Pﬁerubenic, Kalivod a Bdína ﬁíká.
Ale vraÈme se na zaãátek a poslechnûte si, jak podle lidové tradice
tenkrát BÛh pomáhal pﬁi stavbû kostelíka. Místní povûst vypráví, Ïe kostelík mûl stát pÛvodnû ve Bdínû na
návsi. Bdín‰tí navozili do vsi dﬁíví a
kámen a následující den chtûli zaãít

Kostelík Svaté Trojice nad Srbãí.

zdít a tesat. KdyÏ se
v‰ak ráno se‰li k
práci, nemûli z ãeho stavût, v‰echny
kameny a klády byly pryã. Obecní hlídaã je na‰el sloÏené v hromadách na
kopci nad Srbãí.
Bdín‰tí usoudili, Ïe
jim sám pán BÛh
ukazuje místo, kde
chce kostelík mít a
poruãil ãertÛm, aby
sem pﬁes noc dﬁíví
a kamení pﬁenesli.
Bdín‰tí poslechli hlas shÛry a kostelík nepostavili doma na návsi, ale na
konci chlumu nad Srbãí.
V Podlesí se v‰ak vyprávûla i jiná
povûst o pÛvodu stavby. Kryje pr˘
hrob ne‰Èastn˘ch milencÛ, Jindﬁicha,
nejstar‰ího syna majitele Srbãe Adama Hru‰ky z Bﬁezna, a Johanky, dce-

ry pana otce ze ml˘na V Hájku na Srbeãském potoce. JindﬁichÛv otec lásce nepﬁál a chtûl synovi napravit hlavu. Pﬁekvapil milence pﬁi schÛzce
v lese, napﬁáhl proti dvojici pu‰ku a
vyhroÏoval Jindﬁichovi, Ïe ho radûji
zastﬁelí, neÏ by pﬁijal do rodiny neurozenou dívku. Nechtûl doopravdy
synovi ublíÏit, ale jen ho postra‰it a
pﬁimût, aby Johanku opustil. Nevûdûl
v‰ak, Ïe je pu‰ka nabitá, a kdyÏ se náhodou v rozãilení dotkl spou‰ti, tﬁeskla rána, z hlavnû vylétla kule, která
provrtala tûla obou milencÛ a zhasla
jejich mladé Ïivoty. Adam Hru‰ka nechal Jindﬁicha a Johanku spoleãnû pohﬁbít na místû, kde je zastﬁelil, a nad
hrobem vystavûl kostelík, kter˘ zasvûtil Svaté Trojici.
Jak to bylo se stavbou kostelíka doopravdy, uÏ se pravdûpodobnû nikdy
nedozvíme, protoÏe se o ní nezachovaly Ïádné písemné dokumenty. Proto vezmûme zavdûk dvûma v˘‰e citovan˘mi legendami. Pravdou je, Ïe
místo na vrchu nad Srbãí se vyznaãuje zvlá‰tní poetickou atmosférou,
která uchvátí kaÏdého náv‰tûvníka.
Tomá‰ Bednaﬁík

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

porouãel k domovu, aby se svûﬁil
do opatrování své drahé poloviãce,
která z toho vût‰inou moc velkou radost nemûla. Hospoda b˘vala narvaná k prasknutí, místa se zamlouvala dlouho dopﬁedu. Scházívali se
tu místní ‰tamgasti, kteﬁí patﬁili k „inventáﬁi“ restaurace, ale i lidé, kteﬁí
jinak bûhem roku do hospody skoro
nechodili. Vyprávûli jsme si vtipy,
rÛzné pﬁíhody a zkazky, které nab˘valy na pikantnosti se stoupající hladinou alkoholu v krvi. Hlavnû muselo b˘t veselo. K takové pûkné
hodince patﬁily i speciálnû pﬁipravené lahÛdky. Vût‰inou to byla domácí zabíjaãka, ovar, gulá‰ek, huspenina, tlaãenka a já nevím co je‰tû. Pilo
se skoro v‰e, co teklo. B˘valo to nároãné pondûlí, a to od zaÏívacího
traktu poãínaje, po bránici, která smíchem nezÛstávala chvilku v klidu.
·koda, Ïe tou dobou nebyla tak dokonalá záznamová technika jako je
dnes, jistû by si to bylo b˘valo zaslouÏilo zaznamenat pro pﬁí‰tí generace. Pﬁijde mi, Ïe ta na‰e vesniãka
nûjak víc Ïila pospolu, nevím, tﬁeba
je to jen mÛj dojem…
Dnes je doba, kdy není skoro na
nic ãas, problém sejít se a popovídat si mají i samotní ãlenové rodin,
natoÏ pak sousedé. Je to dobou, kte-

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
POSLEDNÍ DOPIS

9. díl
Tak, milí ãtenáﬁi, a jsem tu po mûsíci opût zpátky, abychom si spoleãnû zamlsali a zafilozofovali nad Ïivotem. Pﬁi pohledu z okna se mi chce
spí‰e popﬁát veselé Vánoce, i kdyÏ
kalendáﬁovû máme je‰tû podzim.
Pﬁijde mi, Ïe se cel˘ svût zbláznil.
V dobû, kdy bychom se mûli brouzdat spadan˘m listím barevného,
sluncem zalitého podzimu, je to venku spí‰e na zimní bundu, ‰álu a rukavice. Touto dobou, kdy jsme poãasím nedobrovolnû uvûznûni ve
sv˘m obydlích, se do na‰í pﬁíznû zaãíná vkrádat „mlsná“. Tak k ní buìme shovívaví, protoÏe je pﬁed námi
posvícensk˘ víkend. I kdyÏ v Kﬁivoklátû, oproti jin˘m okolním vesniãkám, je posvícenská tradice hodnû
opomíjená, a jen my, dﬁíve narození, si pamatujeme na nezapomenutelné záÏitky, které jsme si proÏili se
sousedy bûhem „Pûkné“. Nevím,
zdali dne‰ní mladí vÛbec tu‰í, co to
je „Pûkná hodinka“. Konala se v nûkteré z kﬁivoklátsk˘ch hospÛdek
v pondûlí po posvícení, a neobe‰la
se bez dobrého jídla, pití, legrace
a muziky. Kolikrát staãil jeden harmonikáﬁ, aby bylo veselo. Se‰li jsme
se hned ráno, abychom se vespolek
dostateãnû uÏili, a záleÏelo na v˘drÏi kaÏdého jedince, kdy se od-
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rá je „vymknutá z kloubÛ“, ﬁeãeno
klasikem Williamem Shakespearem. O to více mû potû‰í, kdyÏ se i
dnes najdou v˘jimky a sousedé k sobû najdou cestiãku. Mûl jsem to ‰tûstí, a proto vám dnes mohu pﬁinést
recept na skvûlou pochoutku, kterou jsem dostal na ochutnání od nedalek˘ch sousedÛ, na kter˘ch je mi
hodnû sympatické, Ïe podobnû jako
já mají pochopení a slabost pro domácí kuchyni. Na pﬁání paní domu
nechávám její identitu v anonymitû. Tak je‰tû jednou dûkuji a pﬁeji,
abyste si pochutnali stejnû jako já
a pﬁí‰tû nashledanou.
–mb–
HOLUBKY
1,5 kg prorostlej‰ího bÛãku, 4–5
mal˘ch rajsk˘ch protlakÛ, sÛl
a pepﬁ, obyãejnou r˘Ïi, hlávku zelí
BÛãek vykostíme, nakrájíme na
malé kostiãky a dáme nasucho vypraÏit do hrnce (jako kdyÏ ‰kvaﬁíme
sádlo). R˘Ïi uvaﬁíme do polomûkka,
propláchneme ve studené vodû, do ní
vlijeme dorÛÏova opraÏen˘ bÛãek
i se v‰ím sádlem, pﬁidáme protlak,
sÛl a pepﬁ. Smûs musí b˘t hodnû ãervená a dostateãnû mastná, takÏe pokud to tak nemáte, klidnû pﬁidejte
je‰tû protlak a lÏíci sádla. Z hlávky
zelí vydlabeme ko‰Èál, a celou ji vloÏíme do hrnce asi s jedním litrem vody a dusíme, dokud listy nejdou oddûlit. Zhruba po pûti minutách
hlávku celou vyndáme a oddûlíme
listy, které jdou, a pak ji dáme zpût
vaﬁit. Takto to celé opakovat.
Z listÛ opatrnû seﬁízneme ko‰Èál,
kter˘ je uprostﬁed, naplníme pﬁipravenou smûsí a dÛkladnû zabalíme.
Poté vezmeme hrnec, na jeho dno
vloÏíme zbytek prázdn˘ch zeln˘ch
listÛ, naskládáme na nû pﬁipravené
holubky, podlijeme trochou vody,
pﬁiklopíme a dáme dusit na cca 1
hodinu na mírném ohni. MÛÏete je
také zapéct. Z celé hlávky budeme
mít asi 15 holubkÛ. Jako pﬁílohu pouÏíváme pouze zeleninové saláty,
ale fantazii se meze nekladou.

Tento dopis na‰la zdravotní sestra v nemocnici pod pol‰táﬁkem mladíka, kter˘ krátce pﬁedtím zemﬁel. „Drahá maminko, uÏ nûkolik dní se
mi nedaﬁí sedût na posteli déle neÏ pÛl hodiny
a po zbytek dne zÛstávám nehybn˘. Srdce uÏ odmítá dál pracovat. Dnes brzy ráno ﬁekl profesor nûco, co znamenalo jako „b˘t pﬁipraven˘“.
Ale na co? Je tûÏké umírat tak mlad˘! Musím
b˘t pﬁipraven˘ na to, Ïe na zaãátku t˘dne budu
uÏ mrtv˘. A pﬁipraven˘ nejsem. Bolesti jsou stále nesnesitelnûj‰í, ale opravdu nesnesitelné se
mi zdá to, Ïe nejsem pﬁipraven˘.
Nejhor‰í je, Ïe kdyÏ pozoruji nebe, je tmavé.
Pﬁichází noc, ale nade mnou nesvítí Ïádná hvûzda, na kterou bych se mohl soustﬁedit. Maminko, nikdy jsem nemyslel na Boha, ale teì cítím, Ïe existuje nûco, co neznáme, nûco záhadného, síla, do jejíchÏ rukou klesáme a které se musíme
zodpovídat. A mû souÏí to, Ïe nevím, kdo to je. Kdybych ho tak znal! Vzpomíná‰, maminko, jak jsi s námi dûtmi chodívala lesem, ve tmû, která byla
stále vût‰í, naproti tatínkovi, kdyÏ se vracel z práce? PokaÏdé jsem utíkal
napﬁed a najednou jsem zjistil, Ïe jsme sami. Ve tmû se k nám pﬁibliÏovaly kroky – jak velk˘ strach jsme mûli z tûch neznám˘ch krokÛ! A jakou jsme
mûli radost, kdyÏ jsme poznali, Ïe jsou to kroky na‰eho tatínka, kter˘ nás
má rád. A teì, kdyÏ jsem sám, sly‰ím znovu kroky, které neznám. Proã je
nepoznávám? Nauãila jsi mû, jak se mám oblékat a jak se mám v Ïivotû
chovat, jak mám jíst, jak pﬁekonávat tûÏkosti. Starala ses o mû a v‰echny
ty starosti ti nebyly na obtíÏ.
Vzpomínám si, jak jsi na ·tûdr˘ den chodívala i s námi dûtmi na pÛlnoãní
m‰i. VÏdycky jsi nás vychovávala k poctivosti. Ale tohle v‰echno se teì
v mém pﬁípadû rozpou‰tí jako sníh na slunci. Proã jsi nám ﬁíkala tolik vûcí a nikdy jsi s námi nemluvila o JeÏí‰i Kristu? Proã jsi mû nenauãila rozeznat jeho kroky, abych byl schopen rozpoznat, jestli to on ke mnû pﬁichází této poslední noci a v osamûlosti smrti? Abych vûdûl, Ïe ten, kter˘ mû
oãekává, je Otec! KéÏ bych mohl zemﬁít jinak…“
Ján Petroviã

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
P¤Í·Tù JEN SE SOUHLASEM JUBILANTÒ
Spoleãenská kronika byla dle ohlasÛ ãtenáﬁÛ jednou z nejsledovanûj‰ích
rubrik Kﬁivoklátsk˘ch novin. BohuÏel, zákon ã. 101/2000 Sb., o ochranû
osobních údajÛ, nám neumoÏÀuje získávat potﬁebné údaje na kﬁivoklátském
úﬁadû. Ten by nám je nadále mohl poskytovat pouze se souhlasem obãanÛ,
kter˘m bychom chtûli v Kﬁivoklátsk˘ch novinách popﬁát k narozeninám.
Spoleãenská kronika ve své pÛvodní podobû tedy bohuÏel po patnácti
letech skonãila.
Pokud obãané budou chtít zveﬁejnit v Kﬁivoklátsk˘ch novinách pﬁání
sv˘m blízk˘m, opravdu rádi jim v Kﬁivoklátsk˘ch novinách vyhovíme.
MÛÏeme tak ale nadále dûlat jen na jejich pﬁání.
Dûkujeme za pochopení. Za redakãní radu Kﬁivoklátsk˘ch novin
Pavel Friebert

S BOLESTÍ V SRDCI VZPOMÍNÁME
Jan Spurn˘
Eva Havlíková

+ 20. 9. 2009
+ 5. 10. 2009

âERNÁ KRONIKA
CHMATÁK SE ZÁSOBIL SUVEN¯RY
K¤IVOKLÁT (bed). Tolik suven˘rÛ, kolik se v noci z 4. na 5. ﬁíjna ztratilo ze stánku nad hradem v Kﬁivoklátû, by si asi Ïádn˘ turista nepoﬁídil.
Zlodûj, kter˘ se do stánku vloupal, si v‰ak z Kﬁivoklátu odnesl tolik pﬁedmûtÛ, Ïe na nûj bude urãitû vzpomínat hodnû dlouho. Ukradl zimní dûtské
soupravy, ‰ály a ãepice zabalené v igelitov˘ch pytlích a k nim si pﬁibral
je‰tû nûco ke zkrá‰lení – náu‰nice, prsteny a biÏuterii. Majitelka stánku pﬁi‰la o majetek za 39 tisíc korun.

P¤EVÁÎEL 5,5 KG MARIHUANY
ROZTOKY (bed). KdyÏ roztoãtí policisté zastavili pﬁi bûÏné noãní silniãní kontrole tﬁicetiletého muÏe z Rakovnicka, nestaãili se divit. V jeho
autû objevili rostlinu konopí setého.Byla je‰tû v zeleném stavu a váÏila 5,5
kg. Pro‰la testem, kter˘ potvrdil, Ïe se jedná o konopí seté, z nûhoÏ se vyrábí marihuana. MuÏ, kter˘ rostlinu pﬁeváÏel, byl obvinûn z trestného ãinu
nedovolené v˘roby a drÏení omamn˘ch a psychotropních látek a jedÛ.

MUNICI ZLIKVIDOVAL PYROTECHNIK
PUSTOVùTY (bed). Dal‰í nevybuchlá munici z druhé svûtové války
byla nalezena v lese na katastru obce Pustovûty. Objevil ji 63let˘ muÏ
z Rakovnicka, kter˘ o nálezu uvûdomil policii. Munici, která byla v havarijním stavu, zlikvidoval na místû policejní pyrotechnik. Jednalo se o jeden ruãní granát F1, jeden kumulativní pu‰kov˘ granát a kilogram pûchotní munice, které zde pravdûpodobnû odhodili nûmeãtí vojáci prchající pﬁed
postupující Rudou armádou do amerického zajetí.

OPILEC ¤ÍDIL FELICII
PUSTOVùTY (bed). I dal‰í pﬁípad se stal v Pustovûtech. Roztock˘m
policistÛm se zde podaﬁilo zadrÏet ﬁidiãe, kter˘ usedl za volant, i kdyÏ mu
v tûle kolovalo znaãné mnoÏství alkoholu. Hlídka pﬁistihla nezodpovûdného 26letého ﬁidiãe z Rakovnicka pﬁi v˘jezdu z Pustovût, kdy stavûla jeho
vÛz Felicia. ProtoÏe z ﬁidiãe „táhl“ alkoholov˘ opar, dali mu muÏi zákona
„d˘chnout“. DrägerÛv pﬁístroj ukázal, Ïe má muÏ 2,22 promile alkoholu.
Na místû pﬁi‰el o ﬁidiãsk˘ prÛkaz a navíc je podezﬁel˘ ze spáchání trestného ãinu ﬁízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky.

FOTOKRONIKA – HISTORIE
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

V nedûli 13. záﬁí 2009 se konalo posvûcení chrámu sv. Vavﬁince v Nezabudicích. Hlavním
celebrantem m‰e svaté byl Mons. Antonín DoleÏal – probo‰t Královské kapituly na Vy‰ehradû. Slavnostní atmosféru pak doplnil chrámov˘ sbor Rakovník.
Foto Jana Jirásková

První náv‰tûvníci vystoupali na novou turistickou rozhlednu na Velké Bukové. Nával byl
velik˘...
Foto Pavel Friebert

Na slavnostním otevﬁení nové turistické rozhledny ve Velké Bukové zahráli Kﬁivoklát‰tí hudci. Krátk˘ projev mûl starosta obce Josef Bumba.
Foto Pavel Friebert

Kﬁivoklátské roztleskávaãky v akci. Kﬁivoklát‰tí hasiãi mûli velkou podporu.
Foto Pavel Friebert

První roãník soutûÏe v netradiãním hasiãském sportu „O kﬁivoklátskou Dubinku“.
Roztoãtí vlevo a Kﬁivoklát‰tí vpravo po startovním v˘stﬁelu vyráÏejí do boje.
Foto Pavel Friebert

Je dobojováno. Spoleãné foto obou soutûÏních druÏstev je nutností i na památku.
Foto Pavel Friebert

V sobotu 3. ﬁíjna probûhla ve v˘stavní síni Správy CHKO ve Zbeãnû dal‰í vernisáÏ. „Nebe ãaruje“ se jmenuje v˘stava fotografií Evy Tovarové. Nûkdy stojí za
to podívat se nad sebe… Na na‰em snímku autorka Eva Tovarová pﬁi zahájení
vernisáÏe.
Foto Pavel Friebert

Po uzávûrce – V nedûli 18. ﬁíjna krátce po druhé hodinû odpolední vyjeli kﬁivoklát‰tí hasiãi k poÏáru rodinného domu v ul. Pod Lesem na Kﬁivoklátû.
Hoﬁel trám v komínu. Díky vãasnému nahlá‰ení poÏáru a rychlému zásahu obecních hasiãÛ byl poÏár na‰tûstí rychle uha‰en. K zásahu byla povolána
i v˘jezdová jednotka HZS z Rakovníka. Na na‰ich fotografiívh kﬁivoklát‰tí hasiãi po zásahu balí techniku.
Foto Pavel Friebert

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – XXVI
H¤BITOV
K¤IVOKLÁTSKÉHO
ÎELEZÁ¤STVÍ – I
Pﬁicházíme-li od severozápadu
k Novému Jáchymovu, mineme na
rozhraní lesÛ a obce Nov˘ Jáchymov zákoutí, které by se mohlo symbolicky nazvat hﬁbitovem kﬁivoklátského Ïelezáﬁství, jeho nûkdej‰í
slávy, která dosahovala evropsk˘ch
rozmûrÛ.
Na skalní vyv˘‰eninû nad Habrov˘m potokem a „niÏborskou“ silnicí byla roku 1830 z podnûtu kníÏecího dvorního rady kﬁivoklátského
panství a zakladatele Nového Jáchymova Franti‰ka Nittingera (1768
– 1839) oddûlena ãást lesa o plo‰e
400 ãtvereãn˘ch sáhÛ a obehnána
dﬁevûn˘m plotem. Ten obklopuje
místo uloÏení tûlesn˘ch pozÛstatkÛ

lidí, kteﬁí byli souãástí dûjin Kﬁivoklátska 19. století. Kteﬁí spoluvytváﬁeli historii prÛmyslového a hospodáﬁského rozmachu panství
a sv˘mi osobnostmi jej charakterizovali. Tady, v ﬁídce porostlém smí‰eném lese, se zachovaly ãetné
ukázky vyspûlé v˘roby fürstenbersk˘ch Ïelezáren. Je tu soustﬁedûna
vzácná sbírka ozdobnû formovan˘ch a ornamentem zdoben˘ch kﬁíÏÛ, nápisov˘ch basreliéfních desek
a sloÏitû ãlenûn˘ch náhrobkÛ z litiny. Mnohé kusy jsou na svou dobu
umûlecká díla vysoké úrovnû. Není
proto divu, Ïe byl hﬁbitov vyhlá‰en
kulturní památkou âeské republiky.
Uprostﬁed dominuje hﬁbitovu mohutn˘ kﬁíÏ s Kristov˘m tûlem, vztyãen˘ na zdobném podstavci. Stojí na
místû pÛvodního prostého Ïelezného kﬁíÏku. Cel˘ kﬁíÏ i jeho podsta-
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vec je vyroben z novojáchymovské v kterouÏ v‰ickni, kteﬁí v hrobích
litiny a je dílem ﬁezbáﬁe a modeláﬁe jsou, usly‰í hlas Syna boÏího, i puBedﬁicha Kocha. Podobné
kﬁíÏe byly zhotoveny tﬁi: jeden pro hﬁbitov v Novém Jáchymovû, druh˘ pro NiÏbor
a tﬁetí stojí na boji‰ti u Hradce Králové, kde do‰lo v roce 1866 ke krvavé bitvû mezi rakousk˘mi a prusk˘mi
vojsky. Tento poslední kﬁíÏ
vûnovala památce padl˘ch
vojákÛ knûÏna Leontina
z Fürstenberka.
Na podstavci kﬁíÏe v Novém Jáchymovû jsou provedeny na litinov˘ch deskách
v basreliéfech nápisy. Na
zadní stranû: „Nákladem Jeho Jasnosti Pána Pana Maxmiliana Egona, kníÏete
z Fürstenbergu. Leta Pánû
1856.“ Hlavní zásluhu na
zhotovení a postavení kﬁíÏe
mûl hutní ﬁeditel Antonín
Mayer. Na pﬁední stranû je
nápis: „Tak BÛh miloval
svût, Ïe Syna svého jednorozeného dal, aby Ïádn˘ kdo
v nûho vûﬁí, nezahynul, ale
mûl Ïivot vûãn˘. Jan, 3,16.“
Na severní stranû podstavce KníÏecí dvorní rada Franti‰ek Nittinger.
Reprofoto Tomá‰ Bednaﬁík
ãteme: „Pﬁichází hodina,

TOMÁ· BEDNA¤ÍK
jdou, kteﬁí dobré ãinili, na vzkﬁí‰ení
Ïivota: kteﬁí pak zlé ãinili, na vzkﬁí‰ení soudu. Jan, 2,28, 29.“ A koneãnû na jiÏní stranû: „ProtoÏ svaté
a spasitelné jest my‰lení, za mrtvé
se modliti, aby od hﬁíchÛ zpro‰tûni
byli. II. Mach. 12, 46.
Opodál ústﬁedního kﬁíÏe, na místû, které sv˘m vyv˘‰ením tvoﬁí pﬁirozené terénní vyvrcholení celého
hﬁbitova, nalézá se prost˘, ale dÛstojn˘ hrob, porostl˘ lesní trávou
a obloÏen˘ do obdélníku tmav˘mi
struskov˘mi „kameny“ z hutí.
V nûm odpoãívá zakladatel hutí
i hﬁbitova dvorní rada Franti‰ek Nittinger. Nad „hlavou“ hrobu je umístûn prost˘ pomník ze svûtlé Ïuly. Na
‰ir‰ím podstavci ãtvercového pÛdorysu je pak ãtyﬁbok˘ hranol zakonãen˘ nízk˘m jehlanem. O podstavec
náhrobku je opﬁena novodobá deska z modro‰edé hlazené Ïuly s vytesan˘m textem: „Zakladatel Nov.
Jáchymova 1811 – 22 i tohoto hﬁbitova 1830 Fr. Nittinger, Fürstenb.
Plnom. Inspektor, ãlen âes. Musea.
Dal podnût ku vzniku zdej‰í tehdy
nejvy‰‰í pece v ﬁí‰i a umûlec. Slévárny, první v âechách, na tûÏkou
litinu, té doby v monarchii bez konkurence.“
(Pokraãování pﬁí‰tû)

