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LISTOPAD / PROSINEC 2009
„Rok se s rokem se‰el, podzim uÏ má zase pomalu na kahánku a my jsme se chystali na
kaÏdoroãní lampiónov˘ prÛvod
do lesa, pﬁi kterém ho s pomocí
pana Huberta zamkneme na zimu“, ﬁíkají dûti z M·.
âtûte na str. 2

20 Kã

V sobotu 14. listopadu, o druhé hodinû odpolední, zaplnili Informaãní
stﬁedisko LâR opût milovníci fotografie. DÛvodem byla vernisáÏ jiÏ tﬁetího roãníku fotosoutûÏe Kﬁivoklátsk˘ch novin „Kﬁivoklátsko v hledáãku
fotoaparátu“. Více v ãlánku Pavla
Frieberta.
âtûte na str. 3

Adventní ãas je ãasem zklidnûní, rozjímání a jistû vût‰í lásky
k blízk˘m, pﬁátelÛm a láskám.
Správa hradu opût poskytuje ãtenáﬁÛm
K¤IVOKLÁTSK¯CH
NOVIN 2 ks vstupenek ZDARMA, které lze uplatnit na jak˘koli
den, kdy akce probíhá.

DVOJÍ POHLED
V‰ichni plujeme kaÏdodenním Ïivotem ve svûtû vztahÛ. S nûkter˘mi lidmi se prostû potkáváme rádi. Jsou to taková ta „sluníãka“ s paraplíãky
smíchu kolem oãí. VÏdy pﬁem˘‰lím o tom, zda jsou to obdaﬁení ‰Èastlivci,
kter˘m se problémy vyh˘bají. A ono ne, vût‰inou je to právû naopak. Tito
lidé toho mnohdy proÏili tolik, Ïe by to vydalo na nûkolik lidsk˘ch ÏivotÛ.
KaÏdá událost má v‰ak i svou opaãnou stranu. Existuje svûtlo a tma, záleÏitosti ãerné i bílé, kladné i záporné. V‰e se mÛÏe vych˘lit buì na jednu nebo druhou stranu. U tûch, které „rádi potkáváme“, si uvûdomuji jednu podstatnou vûc. Tito lidé si v kaÏdé Ïivotní situaci dopﬁávají moÏnost v˘bûru,
jak se k ní postavit. Pokud se totiÏ ãlovûk rozhodne, Ïe je pouhou obûtí okolností, tak se tou obûtí nakonec opravdu stane. Pokud v‰ak ãlovûk usoudí,
Ïe v‰echno zlé je k nûãemu dobré a vyhodnotí (mnohdy proti v‰í logice), Ïe
to, co se pﬁihodilo, mÛÏe mít i svou pozitivní stránku, má ‰anci se daleko
rychleji dostat na pﬁíjemnou odboãku cesty Ïivotem. A naopak, sklon k negativismu ãlovûka nutí, aby svému okolí dával najevo nespokojenost a vybíral si odboãku nepﬁíjemnou. ¤etûz nepﬁíjemností pak následuje NE kvÛli prvnímu ne‰tûstí, ale kvÛli na‰emu postoji k nûmu. Úsloví se pﬁeci
neobjevila zbÛhdarma: „Není zla bez dobra“ anebo „Nebylo by ‰tûstí, kdyby ne‰tûstí nepomohlo“. Pokusme se i v nepﬁíjemné události vypátrat kladné zrnko. Je to mnohem veselej‰í, neÏ kdybychom se mûli kvÛli v‰emu jen
rozãilovat. A i kdyby tomu tak nebylo, díky svému pozitivnímu postoji se
nám mÛÏe podaﬁit ocitnout se na „v˘hodné“ Ïivotní odboãce a vyvarovat
se tak nepﬁíjemností dal‰ích. Zasmûjme se své nedokonalosti i tomu, Ïe nám
vûci nevycházejí zrovna pﬁesnû tak, jak jsme si naplánovali. A dvojí pohled? Na‰e sklenice mÛÏe b˘t buì poloprázdná nebo poloplná. MnoÏství
nápoje se nemûní. Myslím si ale, Ïe mnohem pﬁíjemnûji se nám bude pít
i Ïít, ﬁekneme-li si, Ïe na‰e sklenice je poloplná.
PaP

SLAVNOSTNÍ P¤ÍSAHA
ST¤EDOâESK¯CH HASIâÒ
Jedna z dal‰ích velk˘ch slavností
leto‰ního roku s v˘znamem pﬁesahujícím ná‰ region se konala v den
vzniku âeskoslovenského státu, 28.
ﬁíjna. V prostorách Královského sálu hradu pﬁísahalo vûrnost hasiãskému povolání více jak padesát nov˘ch
profesionálÛ. Slavnosti se mimo nové profesionální hasiãe úãastnilo
mnoho jejich rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ
a v˘znamní hosté. Na hrad asi popr-

vé rovnûÏ zavítal stﬁedoãesk˘ hejtman dr. Rath, dále velitelé stﬁedoãesk˘ch stﬁedisek HZS vãetnû krajského ﬁeditele ing. Svato‰e. Ná‰
region zastupovali kﬁivoklát‰tí a roztoãtí dobrovolníci Vladimír Fuksa,
Pavel Friebert, Vladimír Melã a Ludûk Egert. Vûﬁím, Ïe slavnostní pﬁísaha bude novou tradicí, která je pro
hrad více jak symbolická.
Ludûk Frencl

Hejtman Stﬁedoãeského kraje MUDr. David Rath v závûru slavnostní pﬁísahy pﬁedal kaÏdému novému profesionálnímu hasiãi mal˘ dárek a popﬁál v‰em úspûch v nové práci.
Foto Monika Frencl

Moudrá slova
·tûstí není nic jiného, neÏ mít dobré zdraví a ‰patnou pamûÈ.
(Ernst Hemingway)

PF 2010
Pﬁíjemné proÏití vánoãních svátkÛ, pevné zdraví, ‰tûstí a mnoho osobních úspûchÛ v roce 2010 pﬁeje v‰em vûrn˘m ãtenáﬁÛm Kﬁivoklátsk˘ch
novin redakãní rada s t˘mem sv˘ch spolupracovníkÛ.
Foto Milan Bednaﬁík

VZPOMÍNKY NA VÁNOCE NA·EHO DùTSTVÍ
Z povûﬁení redakãní rady jsme se
s Milanem Bednaﬁíkem vypravili za
dvûma mil˘mi kﬁivoklátsk˘mi dámami, abychom si s nimi zavzpomínali na Vánoce jejich dûtství. Byly to paní Jarmila Pouznarová
z Amalína a paní Drahomíra ·ulcová z Bud, pﬁesnûji z ulice Na chmelnici.
Paní Pouznarová se zpoãátku
zdráhala, nemá totiÏ na Vánoce
zhruba pﬁed dvaceti lety dobré vzpomínky, protoÏe manÏel, se kter˘m
proÏila ãtyﬁicet jedna ‰Èastn˘ch let,
jí umíral. Paní ·ulcovou ãekal zase
pﬁesun „na zimu“ do Prahy a mûla
v‰e jiÏ sbalené. Nakonec ale obû
souhlasily, a byl to opravdu pohodov˘ ãas, kter˘ jsme s nimi proÏili,
za coÏ jim jménem ãtenáﬁÛ moc dûkujeme.
Zajímá nás, kde se narodily, jací byli jejich rodiãe, celá rodina.
J. P. Narodila jsem se v domû, ve
kterém s dcerou a její rodinou Ïiji
dodnes. Byli jsme tu do m˘ch ‰esti
let. Tatínek, jako b˘val˘ legionáﬁ,
kter˘ pro‰el celou sibiﬁskou anabází aÏ do Vladivostoku a pak domÛ,
dostal zamûstnání v Lánech u pana
prezidenta T. G. Masaryka. I byt tam
dostal, ale maminka chtûla b˘t v Kﬁivoklátû, tak tatínek do Lán dennû
dojíÏdûl na kole. Pozdûji dostal práci v Praze, setrval v rÛzn˘ch funkcích na PraÏském hradû aÏ do dÛchodu. Asi to bylo hlavnû proto, Ïe
byl v˘born˘ muzikant, hrál s kapelou legionáﬁského Prvního stﬁeleckého pluku „Jana Husi“, která koncertovala je‰tû dlouho po skonãení
války. Pro zamûstnance PraÏského
hradu a jejich dûti se kaÏdé Vánoce, v˘jimkou nebyly ani ty za okupace, poﬁádala slavnost, pﬁi které se
rozdávaly dárky, vût‰inou to bylo
nûco potﬁebného, napﬁíklad látka na

‰aty nebo potravinov˘ balíãek.
D. ·. Já jsem se také narodila
v Kﬁivoklátû, mnoho let Ïila na‰e rodina pﬁímo na hradû, kde byly byty
zamûstnancÛ Lesní správy Fürstenberského panství a pivovaru. Panovala tam úÏasná pospolitost, Ïili
jsme tam v‰ichni jako jedna velká
rodina. Po nádvoﬁí se vÏdy prohánûlo hodnû dûtí, od tûch nejmen‰ích
po ty nejstar‰í. Jakmile napadl sníh,
koulovali jsme se, sáÀkovali, jezdili jsme z nádvoﬁí dolÛ k pomníku, i
dál. Dospûlí byli nesmírnû tolerantní, nikdo nám nenadával, nevyhánûl
nás odtamtud, jednodu‰e se nám vyhnuli. Bruslit jsme chodili na potok,
na rybník jsme nesmûli, zvlá‰È ne na
Slaìák. I kdyÏ jsme v tomto smûru
byli ne vÏdy poslu‰ní. ÚÏasn˘m záÏitkem pro nás bylo, kdyÏ se „ledovalo“, kdyÏ se veliké bloky ledu pro
pivovar dopravovaly do sklepÛ. To
jsme se v‰ichni vyhrnuli na nádvoﬁí, aby nám nic neuniklo. Vzájemnû
jsme se nav‰tûvovali, rodiãe se nikdy nezlobili, kdyÏ jsme si pﬁivedli
domÛ své kamarády. Nav‰tûvovali
se i dospûlí ãlenové rodin, nikoho
ani nenapadlo se pﬁedem ohlásit. Na
Vánoce zamûstnanci vût‰inou za reÏijní cenu dostali zvûﬁinu, mohli si
vybrat stromek. Pivovar uvaﬁil v tu
dobu zvlá‰tní várku piva Kastelán,

pr˘ moc dobrou, a také v‰ichni dostali. VÏdy se vyhotovil seznam
v‰ech zamûstnancÛ, aby se na nikoho nezapomnûlo. Pamatuji se, jak
akademick˘ malíﬁ Röhling, kter˘
byl za války dosazen do blíÏe neurãené funkce mezi zamûstnance samotn˘m K. H. Frankem, se hroznû
rozãílil, kdyÏ zjistil, Ïe na seznamu
figuruje jako poslední. Tak si pro nûj
pﬁipravili vysvûtlení, Ïe on pﬁece
(Pokraãování na str. 3)

Al‰Ûv Betlém, kter˘ pro na‰e dûti s láskou vyﬁezal mÛj muÏ, vzpomíná paní Jarmila Pouznarová.
Foto Milan Bednaﬁík

Dûti Kﬁivoklátska, o. s. zvou 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 a (cca
v 7.45 z Roztok), návrat cca v 18.30 hod. Cena za dopravu 100 Kã / osobu.
Permanentky si kaÏd˘ úãastník hradí sám, moÏnost 10% skupinové slevy.
Pﬁihlaste se do 6. prosince 2009 na tel. ãísle 723 840 765 nebo na email deti.krivoklatska@krivoklat.net. Poplatek za dopravu musí b˘t uhrazen do
stejného data, tj. 6. 12. u Jany Rajské (Kﬁivoklát 166) nebo v trafice u Dá‰i Procházkové.
V pﬁípadû ‰patn˘ch snûhov˘ch podmínek je pﬁipraven náhradní program v˘let do Liberce, dle zájmu kaÏdého buì do Aquaparku nebo IQ parku.
Jana Rajská

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE

STRANA 2

Anketa KN
Jak to s vámi bylo? Zlobili jste,
anebo byli hodní? Pﬁijde k vám
Mikulá‰ nebo ãert?
PhDr. Tomá‰ Bednaﬁík
55 let, publicista
Úplnû zbyteãná otázka! Je jasné, Ïe jsem
byl cel˘ rok hodn˘.
Nezlobil jsem, ãistil
jsem si zuby ráno i veãer, myl jsem si u‰i,
nevyhazoval jsem svaãiny, poslouchal jsem manÏelku,
dcery, bráchu, ‰éfa v práci, televizi,
rádio, hodnû cédéãek a d˘vek. TakÏe se ãerta a Mikulá‰e vÛbec nebojím, klidnû mÛÏou pﬁijít zítra. Tro‰iãku problém mám s písniãkou
nebo básniãkou, kterou jim asi budu muset zazpívat nebo ﬁíct. Tro‰ku
uÏ na mû útoãí skleróza, a tak si ‰patnû pamatuji slova. Je‰tû, Ïe mám
z témûﬁ dvacetileté ‰kolní docházky
bohaté zku‰enosti s tím, kam si ukr˘t
tahák. TakÏe – u mû dobr˘!
Karel Breník
35 let, servisní technik
No tak to nechám na
Mikulá‰i s ãertem, kdo
z nich mû poctí náv‰tûvou… Nechám se pﬁekvapit, snad mile.
Karolína Friebertová
16 let, studentka
Myslím, Ïe jsem letos
byla pﬁeváÏnû hodná,
tak doufám, Ïe to ocení jak Mikulá‰ tak
hlavnû JeÏí‰ek. âertÛ
se nebojím, to moje obãasné zazlobení mi urãitû odpustí.
Libu‰e Vokounová
35 let, správce depozitáﬁe
Hm, tûÏké otázky. âlovûk sám svoje chování
vût‰inou vidí v lep‰ím
svûtle, neÏ jak je vidí
druzí. TakÏe snaÏím se
sice nezlobit, ale pozeptejte se asi ostatních –
m˘ch blízk˘ch, spolupracovníkÛ,
kamarádÛ…ãi rovnou tam „nahoﬁe“. Nechám se tedy pﬁekvapit, kdo
k nám letos zavítá.

PODZIMNÍ PROMÍTÁNÍ FILMÒ V IVS LâR V K¤IVOKLÁTù
Jak vznikal film ke 130. v˘roãí
SDH na Kﬁivoklátû a co v‰e pﬁedcházelo pÛldenní akci evropského
v˘znamu, která se konala na hradû
Kﬁivoklátû v dubnu leto‰ního roku?
To v‰e se mohli dozvûdût náv‰tûvníci dal‰ího spoleãenského setkání
s tvÛrci filmÛ, bratry Tomá‰em a
Milanem Bednaﬁíkov˘mi.
11. listopadu leto‰ního roku jsme
se v podveãer se‰li v budovû Informaãního a vzdûlávacího stﬁediska
LâR a mûli jsme moÏnost vidût dva
nové DVD snímky z dílny Fotostudia „B“. Veãer uvádûl Tomá‰ Bednaﬁík, pﬁítomen byl také jeho bratr
Milan a mezi diváky se objevili i nûkteﬁí z protagonistÛ, které jsme mohli v jednotliv˘ch filmech vidût.
Nejprve se promítal film ke 130.
v˘roãí zaloÏení SDH na Kﬁivoklátû. Ten vznikl právû u pﬁíleÏitosti tohoto jubilea. Byl souãástí dÛstojn˘ch oslav, které letos v kvûtnu
probûhly, a bude jistû cenn˘m archivním materiálem pro pﬁí‰tí pokolení. Mapuje historii místního
sboru, je v nûm spousta dobov˘ch
fotografií, dále pak seznamuje s ãinností souãasn˘ch dobrovoln˘ch hasiãÛ. Co v‰e obná‰í b˘t dobrovoln˘m hasiãem, nekoneãné mnoÏství
hodin pﬁi v˘jezdech, cviãeních, brigádách, ale i organizace spoleãensk˘ch akcí jako je tﬁeba pálení ãarodûjnic nebo ples. Obûma autorÛm
a jejich spolupracovníkÛm se podaﬁilo opravdu poutavû a vûrnû zachytit kus Ïivota na Kﬁivoklátû.
Druh˘ film ukazuje pﬁípravu neformálního setkání ministrÛ Ïivotního prostﬁedí ze zemí Evropské
unie. Smyslem tohoto natáãení bylo právû zviditelnûní neskonalého
mnoÏství usilovné práce zamûstnancÛ hradu a ostatních subjektÛ, jeÏ
se na pﬁípravû akce podíleli.
Na samotné jednání ministrÛ nebyl povolen pﬁístup, takÏe z této ãásti jsou poﬁízeny jen oficiální fotografie. Cel˘ film je natoãen
zajímav˘m zpÛsobem. Souãasná
dûjová linie je propojena s událostí
z roku 1381, kdy poselstvo anglickho krále Richard II pﬁijelo na hrad
Kﬁivoklát Ïádat Václava IV. o ruku
jeho dcery Anny. Tehdy se také jednalo o velkou akci provázenou
mnoÏstvím pﬁíprav. A tak král Václav IV., v podání pana Ladislava
Adama, po celou dobu sleduje ve‰keré konání v‰ech souãasn˘ch

Promítání filmu o pﬁípravû neformálního setkání ministrÛ Ïivotního prostﬁedí ze zemí Evropské unie na hradû Kﬁivoklátu doplnil nûkolika slovy kastelán hradu Ludûk Frencl. Vedle
pozornû poslouchá kameraman Milan Bednaﬁík.
.Foto Pavel Friebert

úãastníkÛ a se shovívav˘m úsmûvem proná‰í své komentáﬁe. Mnû
osobnû se toto propojení dvou historicky naprosto odli‰n˘ch pﬁíbûhÛ
velmi líbilo, stejnû tak jako hereck˘
v˘kon pana Adama.
Po uvedení snímkÛ jsme se dozvûdûli mnoho zajímavostí ze samého natáãení a zákulisí celé realizace obou filmÛ. Bratﬁi Bednaﬁíkové
urãitû nebudou pﬁes zimu zahálet a
jak jiÏ avizovali, chystají dal‰í fil-

níãko a alespoÀ trochu vysu‰ilo bláto na cestû k lesu. Podzimní paprsky pﬁilákaly mnoho kamarádÛ nejen
z Kﬁivoklátu, ale i z okolních obcí.
Lampiónov˘ prÛvod zahájila u rybníka paní Dá‰a Pavlíãková, pﬁivítala za mateﬁskou ‰kolu v‰echny
úãastníky a v ãele prÛvodu se vydala k „hasiãárnû“, kde nás ãekalo první vystoupení. Za vedení paní uãitelky Hany ¤ezáãové zde pﬁedvedly
svoje pásmo o lesních zvíﬁátkách dûti z M· Roztoky. Po pﬁíjemné zastávce jsme pokraãovali dál. U kos-

Dûti s lampiónky i dospûl˘m doprovodem pozornû sledovaly pana Huberta, kter˘ na nû ãekal
v lese.
Foto Monika Frencl

mové pﬁekvapení, tentokráte Kﬁivoklát zachycen˘ ve ãtyﬁech roãních
obdobích. Doufám, Ïe v‰e vyjde a
já vás na jaﬁe budu moci pozvat na
dal‰í setkání.
TáÀa Friebertová
VÁNOâNÍ JARMARK
A BESÍDKA
Dne 21. 12. 2009 poﬁádáme jiÏ
tradiãní vánoãní jarmark. Bûhem
celého dne si mÛÏete prohlédnout a téÏ zakoupit v˘robky dûtí Z· a M· Kﬁivoklát. Dále se
uskuteãní besídka od 9.30 a
15.00 hodin. V‰ichni jste srdeãnû zváni.
Mgr. Marcela Kasíková

ZÁPIS DO 1. ROâNÍKU
V Z· K¤IVOKLÁT
Zápis se uskuteãní v pátek
15. 1. 2010 od 13.00 do 16.00 hodin v uãebnû 1. roãníku. Tû‰íme
se na v‰echny dûti, které s námi
chtûjí proÏít krásné a nezapomenutelné chvíle ve ‰kolních lavicích. Mgr. Marcela Kasíková
Náv‰tûvníci podveãerního setkání se dozvûdûli mnoho zajímavostí z natáãení téÏ od druhého ãlena t˘mu a reÏiséra filmÛ Tomá‰e
Bednaﬁíka.
Foto Pavel Frirebert

LES MÒÎE ODPOâÍVAT, PROTOÎE JSME HO ZAMKLI
Rok se s rokem se‰el, podzim uÏ
má zase pomalu na kahánku a my
jsme se chystali na kaÏdoroãní lampiónov˘ prÛvod do lesa, pﬁi kterém
zamykáme les na zimu, aby mohl
klidnû spát, nové síly nabírat. Pﬁipravovali jsme se opravdu peãlivû,
nacviãovali ﬁíkanky, písnû a taneãky, abychom mohli prÛvod trochu
zpestﬁit. Se‰li jsme se tedy odpoledne 4. listopadu u amalínského
rybníka. Poãasí nám pﬁálo. PﬁestoÏe celé dopoledne lilo jako z konve,
odpoledne na nás vykouklo i slu-
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tela nám zazpívaly Sedmikrásky za
doprovodu paní Pavlíãkové. Poslední zastavení bylo na prostranství
pﬁed Informaãním stﬁediskem LâR,
kde vystoupily dûti z kﬁivoklátské
mateﬁinky se sv˘mi uãitelkami
Vûrou Svobodovou a Jaroslavou
Vimrovou. Dûti se na chvíli promûnily v lesní skﬁítky a zazpívaly divákÛm o tom, jak to u skﬁítkÛ vlastnû chodí. To uÏ se nad námi vzná‰el
soumrak a rozsvûcovaly se poslední lampiónky. Na lesní cestû záﬁilo
jedno svût˘lko za druh˘m. A Ïe jich
bylo opravdu nepoãítanû. KdyÏ
jsme pﬁi‰li do lesa, upoutalo nás louãemi osvûtlené místo. Pan Hubert
nás jiÏ asi oãekával. Pﬁesto jsme se
nejprve shromáÏdili na kraji hﬁi‰tû
a spoleãnû si v‰ichni zazpívali písniãku „Zamykám, zamykám les“.
Potom jsme jiÏ nemûli dÛvod otálet
a opût spoleãnû jsme zavolali pana
Huberta. Jakmile se na horizontu
kopce objevila hoﬁící louã, v‰ichni
rázem utichli. Pomal˘m krokem
k nám scházel „lesÛ pán“, pan Hubert. Pﬁivítal se s dûtmi a podûkoval
jim, Ïe se v lese chovají slu‰nû a starají se o zvíﬁátka. Potom dûti spoleãnû s panem Hubertem les zamkly kouzeln˘m klíãem. Pan Hubert
zprávu o uzamãení lesa zatroubil do
v‰ech svûtov˘ch stran. Les je zamãen˘, necháme ho v klidu odpoãívat
a aÏ napadne sníh a pﬁijde mrazivá
zima, na zvíﬁátka nezapomeneme
a nûjakou dobrotu jim do lesa urãitû zaneseme.
Jaroslava Vimrová

DNY OTEV¤EN¯CH
DVE¤Í V Z· K¤IVOKLÁT
MÛÏete nás pﬁijít nav‰tívit dne
15. 12. 2009 v dobû od 8.00 do
14.00 hod. a dále dne 11. 1. 2010
od 8.00 do 15.30 hod. Tû‰íme se
na Vás a umoÏníme Vám prohlídku celé budovy, dále mÛÏete nav‰tívit vyuãování dûtí na
1. stupni.
Mgr. Marcela Kasíková

TO JSOU MI VùCI
Rychl˘mi kroky se blíÏi Vánoce a my se pomalu ladíme do
vánoãní nálady. Je‰tû neÏ zaãne
pﬁedvánoãní shon, pﬁipomnûli
jsme si dvacet let od listopadov˘ch událostí roku 1989. Postupem doby, jak se z na‰ich dvou
chlapcÛ stali klackovití mládenci, se pro mû Vánoce zmûnily.
UÏ neãekám na to ‰tûstí v dûtsk˘ch oãích, kdy kluci v rychlém
sledu cupovali papíry na dárcích
s pochopitelnou nedoãkavostí,
co Ïe jim to JeÏí‰ek vlastnû pﬁinesl. Ne, Ïe by mû netû‰ila radost
m˘ch nejbliÏ‰ích. Ale nejvíce se
tû‰ím na okamÏik, kdy si s manÏelkou, a dnes jiÏ i s tûmi klackovit˘mi mládenci, u stromeãku
sedneme a pﬁi sklence ãerveného si uÏijeme nefal‰ovanou pohodu Vánoc. Tû‰ím se na ‰tûdroveãerní náv‰tûvu u rodiãÛ,
tû‰ím se na jiÏ tradiãní setkání
u lososa s nejbliÏ‰ími pﬁáteli a kamarády, tû‰ím se na posezení
u Milana Bednaﬁíka s jeho vynikající vánoãkou. Dárky neznamenají nic proti té „duchovní“
pohodû, hezk˘m chvílím mezi
blízk˘mi. Myslím, Ïe stejnû jako vánoce by nemûly b˘t svátkem konzumu, tak i pﬁipomenutí listopadov˘ch událostí by
nemûlo sklouznout pouze k tomu, Ïe máme banány po cel˘ rok.
Mnohem dÛleÏitûj‰í je, Ïe listopad v roce 1989 nám pﬁinesl svobodu. Jakkoliv vÛbec není lehké
v ní Ïít. A myslím, Ïe svoboda
není ani samozﬁejmá, ani hotová. Stále si ji musíme stﬁeÏit, stále se o ni musíme snaÏit. Proã?
ProtoÏe stojí za to o ni bojovat
a usilovat.
Mít svobodu v‰ak znamená na
sebe vzít i zodpovûdnost, o nûco
se snaÏit, nemyslet jen na peníze a rÛzné prebendy, dûlat nûco
pro druhé. Rád v Kﬁivoklátû potkávám takové, kteﬁí se nebojí
zodpovûdnosti, kteﬁí o nûco usilují a dûlají nûco pro druhé. Posledních dvacet let se u nich nesmrsklo do snahy kde, co a z ãeho
urvat. Za dÛleÏité povaÏují i jiné
vûci neÏ peníze v penûÏence.
MoÏná ãekáte jména. Je jich dost
a opravdu nechci na nikoho zapomenout. KoneckoncÛ, známe
je v‰ichni. Staãí se podívat kolem sebe, staãí listovat Kﬁivoklátsk˘mi novinami, o kom se pí‰e. V‰em jim ale chci podûkovat
za to, co pro Kﬁivoklát a tedy i pro
mû dûlají. Mám rád Kﬁivoklát,
kde tací Ïijí.
Pavel Friebert

DEN STROMÒ NA K¤IVOKLÁTSKU
Den stromÛ na Kﬁivoklátsku, kter˘ se konal v sobotu 17. 10. 2009,
byl letos de‰tiv˘, ale pﬁesto se stal
záÏitkem pro dvacet úãastníkÛ. Trasa vzhledem k poãasí byla trochu
pozmûnûna.
Autobus dovezl zájemce
o pﬁírodu v CHKO Kﬁivoklátsko do Mûsteãka, kde si prohlédli soukromou ‰kolku, pﬁe‰li do Velké Bukové – zde
sloÏili hold památné jedli.
Trasa vedla dále pﬁes Kalubice – v˘znamné a památné stromy, do MíãÛ – v˘sadba a po‰kozená zeleÀ aÏ na pilaﬁsk˘
provoz a truhlárnu zpût do
Kﬁivoklátu. Cel˘ program vedl Ing. Pavel Moucha, lektor
ze Správy CHKO Kﬁivoklátsko, a sv˘m v˘kladem vysvûtlil Ïivot stromu od semínka po v˘robek. ¤editelka o. p.
s. Jiﬁina Pro‰ková pﬁedala
úãastníkÛm leták Památné
stromy a informaci o oslavû
Dne stromÛ.
Dûkuji v‰em pﬁíznivcÛm,
Ïe podpoﬁili svou úãastí
tento DEN STROMÒ, kter˘ se v âeské republice ob-

novil 20. 10. 2000 (dﬁíve Stromové slavnosti od r. 1906).
Tento program byl finanãnû podpoﬁen NSEV Kladno-âabárna, o. p. s.
Jiﬁina Pro‰ková,
Kﬁivoklátsko o. p. s.
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(Dokonãení ze str. 1)
není jen obyãejn˘ zamûstnanec,
ale má zcela v˘sadní postavení mezi v‰emi, tak by bylo pﬁeci nevhodné ho míchat mezi obyãejné lidi.
Ptáme se na samotn˘ prÛbûh
·tûdrého dne.
J. P. V Kﬁivoklátû v domû, kam
jsme se je‰tû vrátili v dobû, kdy jsem
chodila do druhé a tﬁetí tﬁídy, jsme
nemûli zavedenu elektﬁinu, svítilo
se petrolejkou, brzy se setmûlo, takÏe ta atmosféra byla opravdu tajemná. Stromek asi tatínek uﬁízl nû-

losti z nudlového tûsta vyválené, rádlíãkem vykrojené, na rozpáleném
tuku upeãené a v cukru obalené. To
to vonûlo! Rozhodnû nám nehrozilo Ïádné pﬁejídání, Ïili jsme skromnû. Je‰tû si vzpomínám na rumové
ﬁezy, spí‰ v troubû usu‰ené neÏ peãené, pro kaÏdého jen nûkolik kouskÛ, ale na recept uÏ si nevzpomínám. Na dezertní talíﬁky maminka
naaranÏovala su‰ené ‰vestky a kousky ovoce, bylo to velice dekorativní. Jeden talíﬁek mi je‰tû zÛstal. NeÏ
jsme dostali dárky, tatínek odehrál
na trubku koledy, maminka zpíva-

Unikátní vánoãní rodinná fotografie, kdyÏ paní Drahu‰ce, tehdy je‰tû Houbové, byl jeden rok.
Reprofoto Milan Bednaﬁík

Bez Al‰ova Betlému si Vánoce u PouznarÛ snad ani neumí pﬁedstavit. Foto Milan Bednaﬁík

kde v lese, moÏná ho vezl aÏ z Lán,
ale urãitû to mûl dovoleno. Na
stromku visela jablíãka a pﬁekrásné,
mou ‰ikovnou maminkou z papíru
vyrobené ko‰íãky, do kter˘ch se dávaly oﬁechy. Ty jsem se nikdy nenauãila dûlat. K veãeﬁi byla samo
sebou rybí polévka a kapr s bramborov˘m salátem. StÛl byl slavnostnû prostﬁen˘, byly tam smrkové vûtviãky a jmelí. Mûli jsme vánoãku a
‰trúdl, slepované peãivo a boÏí mi-

la, a my s bratrem poslouchali s otevﬁenou pusou. Vidûli jsme i do ostatních oken na‰ich sousedÛ, kde se
míhalo teplé svûtlo svíãek, ne jako
dneska, kdy se kaÏd˘ uzavírá pﬁed
svûtem za sv˘mi nepropustn˘mi roletami. Trubka zaznûla i venku, to
po Kﬁivoklátû chodil ponocn˘, myslím, nûjak˘ pán ze Zbeãna, zastavil
se u kaÏdého domu, zatroubil a dostal v˘sluÏku.
D. ·. Stromek jsme mûli vÏdy

hodnû vysok˘, dosahoval skoro do
stropu, a Ïe stropy v hradních místnostech byly vysoké! Moji bratﬁi si
pochvalovali, Ïe se pod nûj celí mohou schovat a pozorovat krásnû se
tﬁpytící ozdoby z foukaného skla a
z korálkÛ z Jablonce. Na vr‰ku b˘vala figurka andûla z tvrdého papíru, kterou snad je‰tû doma nûkde
máme. Stromek s dárky b˘val zamãen˘ v hostinském pokoji, neboÈ na
Vánoce k nám jezdívali pﬁíbuzní,
takÏe nás u ‰tûdroveãerního stolu
b˘valo nejménû osm. Veãeﬁeli jsme
rybí polévku, kapra peãeného, smaÏeného a na modro, toho jsme my
dûti nemûly rády, protoÏe nám stolování pﬁipadalo moc dlouhé, a uÏ
jsme se nemohli doãkat, aÏ pÛjdeme ke stromeãku. Maminka pekla
nûkolik vánoãek, aby mohla podarovat i potﬁebné. Neumím si pﬁedstavit, z ãeho, hlavnû ve válce, ale
vÏdy si nûjak poradila. Vzpomínám

K¤IVOKLÁTSKO V HLEDÁâKU FOTOAPARÁTU POT¤ETÍ
K¤IVOKLÁT (paf). V sobotu
14. listopadu o druhé hodinû odpolední zaplnili informaãní stﬁedisko
LâR opût milovníci fotografie. DÛvodem byla vernisáÏ jiÏ tﬁetího roãníku fotosoutûÏe Kﬁivoklátsk˘ch novin
„Kﬁivoklátsko v hledáãku fotoaparátu“. Na úvod vernisáÏe zahráli a zazpívali Dá‰a Pavlíãková se sv˘m manÏelem Karlem a Gudrun Humlovou,
úvodní slovo pronesl na Kﬁivoklátsku
jeden z nejpovolanûj‰ích Milan Bednaﬁík. Zaplnûn˘ nov˘ v˘stavní sál informaãního stﬁediska pak byl svûdkem vyhlá‰ení vítûzÛ v jednotliv˘ch
kategoriích. Celkem 86 snímkÛ zaslalo 12 fotografÛ. Vítûzné snímky vybírala odborná porota ve sloÏení Petr
HÛla, umûleck˘ fotograf z Berouna
Jan ·roubek, a místo pÛvodnû osloveného v˘tvarného fotografa Jana
Jedliãky, kterého na poslední chvíli
skolila chﬁipka, byl tﬁetím ãlenem odborné poroty Milan Bednaﬁík. Redakãní rada pak vybrala v kaÏdé kategorii jednu fotografii, která získala
cenu Kﬁivoklátsk˘ch novin. FotosoutûÏ „Kﬁivoklátsko v hledáãku fotoaparátu“ má tyto vítûze:
Kategorie Lidé Kﬁivoklátska
1. Poslední lesní lidé
(Milou‰ Kopeck˘)
2. A pûknû zvesela (Jana Jirásková)
3. Milovník ‰v˘carsk˘ch hor
(Milena Písaãková)

Cenu za 2. místo v kategorii „Lidé Kﬁivoklátska“ pﬁevzala paní Jana Jirásková. Foto –FJ–

Cena KN – Pan Hugo Pavel
(Alan Breník)
Kategorie
Z kﬁivoklátsk˘ch luhÛ a hájÛ
1. Berounka (Jiﬁí Îák)
2. VyhlíÏím soumrak
(Martin Kopeck˘)
3. Tráva (Jaroslav Konrád)
Cena KN – Svítání u rybníka
na Novinû (Karel Pavlíãek)
Kategorie
Svûdkové dávn˘ch ãasÛ
1. UÏ mi rostou vousy
(Martin Kopeck˘)
2. Dva Franzové (Dagmar Pavlíãková)
3. Vesel˘ staﬁík z Armitsaru
(Milena Písaãková)

Závûr vernisáÏe byl ve znamení prohlídky v‰ech vystaven˘ch fotografií. V popﬁedí jeden z vítûzn˘ch fotografÛ Martin Kopeck˘.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Cena KN – Dva Franzové
(Dagmar Pavlíãková)
Kategorie
MÛj miláãek
1. Zahraniãní turista
(Jaroslav Konrád)
2. MÛj miláãek (Alan Breník)
3. Babi, pojì (Karel Pavlíãek)
Cena KN – Hladké pﬁistání
(Jana Jirásková)
Fotografie úãastníkÛ soutûÏe budou
v informaãním stﬁedisku LâR vystaveny nejménû do konce prosince a urãitû stojí za zhlédnutí. ProtoÏe v‰ak ne
v‰ichni mají moÏnost fotografie
zhlédnout, stejnû jako loni vítûzné fotografie najdou ãtenáﬁi postupnû na
stránkách Kﬁivoklátsk˘ch novin.
Závûrem by redakãní rada opûtovnû chtûla podûkovat sponzorÛm: Mûstysu Kﬁivoklát, LesÛm âR, Obci
Zbeãno, Správû CHKO Kﬁivoklátsko,
Správû hradu Kﬁivoklát, Janu ·roubkovi, Gudrun Humlové, Annû Friebertové, Milanu Bednaﬁíkovi a SDH
Kﬁivoklát. Zvlá‰tní podûkování si pak
zaslouÏí v míﬁe vrchovaté TáÀa Friebertová.
V˘stavu pak instalovali Gudrun
Humlová, Pavel Friebert a Milan
Bednaﬁík. Vkusnou v˘zdobou ji doplnila Îaneta Friebertová.
Vítûzné fotografie z 1. kategoriebudou oti‰tûny v pﬁí‰tím ãísle Kﬁivoklátsk˘ch novin.
Pavel Friebert

si taky na v˘borné ‰kvarkové pracny. K tajuplné atmosféﬁe Vánoc patﬁilo i troubení ponocného na nádvoﬁí. Po nadílce jsme se my, dûti,
rozbûhly k sousedÛm, podívat se, co
dostali pod stromeãek ostatní. Nikdo nikomu nic nezávidûl, hráli
jsme si se v‰ím spoleãnû. Atrakcí
pro v‰echny dûti byly Vánoce u StrádalÛ. Pocházeli z Chodska a podle
tamních zvykÛ se u nich vû‰el vánoãní stromek za ‰piãku na strop.
Bylo nám líto jejich dûtí, Ïe tak nedosáhnou na cukroví.
Vzpomínáte na dárky, které jste
dostávali, a na ten nejmilej‰í?
J. P. Dokud jsme byli malí, tak to
byly vût‰inou dﬁevûné hraãky, pro
bratra nûjaké to autíãko, flinta, pro
mne panenka. Pamatuji na úÏasn˘
kufﬁíãek s pﬁihrádkami, ve kter˘ch
byly ‰atiãky pro panenku, co mi u‰ila maminka, a pokojíãek, kter˘ vyrobil táta. Pozdûji jsme dostávali stavebnice a hry, kníÏky, rÛzné ‰kolní
potﬁeby a aÏ na posledním místû nûjaké to obleãení. KdyÏ mi bylo 15
let, dostala jsem zlat˘ prst˘nek s rubínem. Pﬁipadala jsem si nesmírnû
bohatá a mûla jsem pocit, Ïe ho nesmím nikdy sundat s prstu. A taky
jsem ho dlouhé roky nesundávala,
aÏ se krouÏek stal tak tenk˘m, Ïe by
byl praskl. Mám ho je‰tû dnes. Skoro jsem ale ty Vánoce oplakala, protoÏe malá krabiãka s prst˘nkem se
zakutálela a já myslela, Ïe na mne
na‰i s dárkem zapomnûli.
D. ·. Dokud jsme byli malí, dostávali jsme hraãky, leporela, pozdûji jednoznaãnû vítûzily hodnotné knihy, kaÏd˘ jich dostal nûkolik.
I já jsem dostala pokojíãek pro panenky a kufﬁíãek se ‰uplátky s v˘bavou pro panenky a koãárek na panenku. NejúÏasnûj‰ím dárkem bylo
loutkové divadlo. Kulisy vyrobil tatínek, loutky se koupily, nábytek byl
z pokojíãku pro panenky. Hráli jsme
divadlo pro v‰echny dûti ze sousedství. Obdivovali jsme i Laternu magiku s kouzeln˘mi obrázky. Taky si

vzpomínám na své první dárky, které jsem poﬁídila z u‰etﬁen˘ch penûz
pro rodiãe. V té dobû byla v Kﬁivoklátû spousta mal˘ch krámeãkÛ i
vût‰ích obchodÛ, i ty byly vánoãnû
vyzdobené, ale srovnám-li to s dne‰ní dobou, tak jen pár vûtviãkami a
jmelím, a rozhodnû ne uÏ v ﬁíjnu.
Pro tatínka jsem u hodináﬁe pana
Zaspala koupila ﬁetízek k hodinkám
a mamince baãkory u Bati.
MÛÏu se zeptat, do kdy jste vûﬁily na JeÏí‰ka? A chodily jste na
pÛlnoãní?
J. P. Já asi tak do 11 let. Rodiãe
byli vûﬁící, vychovávali tak i nás.
Vystﬁídali jsme v Praze nûkolik bytÛ, takÏe jsme nejprve chodili do
Strahovského kostela na Hradãanech, pozdûji do kostela sv. Markéty v Bﬁevnovû. V dobû v‰ech náboÏensk˘ch svátkÛ b˘valy kostely
nádhernû vyzdobeny, moc to na mne
pÛsobilo.
D. ·. Víru v JeÏí‰ka mi vzala ‰kola a spoluÏáci. Patﬁila jsem k prvním
ÏákÛm nové ‰koly v Kﬁivoklátû v roce 1931. Do amalínského kostela na
pÛlnoãní jsme obvykle za‰li. Taky
záleÏelo na poãasí.

Paní Drahomíra ·ulcová je velikou pamûtnicí kﬁivoklátské historie. Foto Milan Bednaﬁík

Co byste chtûly ﬁíci ãtenáﬁÛm na
závûr?
J. P. Pﬁála bych v‰em rodinám takovou vánoãní pohodu, kterou jsme
zaÏili my a máme na ni ty nejhezãí
vzpomínky. Já si to v‰echno vÏdy
znovu pﬁipomenu, kdyÏ si poskládám star˘ Al‰Ûv Betlém, kter˘ pro
na‰e dûti s láskou vyﬁezal mÛj muÏ.
D. ·. Já se pﬁipojuji. VÛbec nám
nescházelo rádio, ani televize. Tehdej‰í hradní elektrárna by si s nimi
ani neporadila, a dobﬁe Ïe tak.
Za v‰echny ãtenáﬁe moc dûkujeme za to, Ïe jste nám dovolily nahlédnout do va‰ich vzpomínek, paní ·ulcové za uÏ vánoãní poho‰tûní,
které pro nás pﬁipravila a o kterém
se Milan urãitû je‰tû zmíní, a hlavnû vám pﬁejeme pohodové Vánoce
v kruhu va‰ich rodin.
Gudrun Humlová

Jakmile napadl sníh, koulovali jsme se, sáÀkovali, jezdili jsme z nádvoﬁí dolÛ k pomníku, i
dál, vzpomíná paní ·ulcoá.
Reprofoto Milan Bednaﬁík

ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA

STRANA 4

Z P R ÁV Y O B E C N Í H O B U B E N Í K A
Poslední veﬁejné zasedání zastupitelstva probûhlo 9. listopadu na
Úﬁadû mûstyse Kﬁivoklát. Pﬁítomno
bylo ‰est ze sedmi zastupitelÛ.
JUDr. T. DráÏníková se omluvila
pro nemoc. Jedin˘m hostem z ﬁad
obãanÛ byl Karel Breník ml. Na programu bylo patnáct bodÛ k jednání.
Pﬁi kontrole úkolÛ z posledního zasedání starosta informoval ZM
o vloÏení ãástky 1.200.000 Kã do
otevﬁeného podílového fondu Sporoinvest, o podepsání Darovací
smlouvy na bezúplatné pﬁedání souãásti dûtského hﬁi‰tû s obãansk˘m
sdruÏením Dûti Kﬁivoklátska, o jednání s manÏeli Moravcov˘mi ve vûci pﬁipojení na veﬁejn˘ vodovod.
Pﬁedmûtem hovoru bylo pﬁedev‰ím
technické ﬁe‰ení napojení se na stávající potrubí veﬁejného vodovodu
ve sklepû pana V. Moravce st., a osazení vodomûru. Po diskusi ZM
schválilo jejich napojení v‰emi hlasy. Dále starosta informoval ZM
o podepsání Smlouvy na provedení
poﬁadatelské sluÏby a odvoz komunálního odpadu na akci „Kﬁivoklání 2009“ se spoleãností Merlet,
s.r.o., o sepsání a podání Ïádosti
o koupi pozemku p. ã. 405/6 v k. ú.
Kﬁivoklát – areál v okolí ãerpací stanice. Podepsána byla objednávka
s firmami BE-MI CZ s.r.o. a
RELSIE, s.r.o., které zpracovávají
atest informaãního systému veﬁejné
správy dle zákona ã. 365/2000 SB.,
o IVSV. Ve fázi pﬁíprav jsou jednání ve vûci zpracování Ïádostí na dotaãní tituly Stﬁedoãeského kraje
v souvislosti se zateplením obecních
budov. Mezi úkoly, které nadále trvají, patﬁí jednání o odprodeji sedmi
pozemkÛ v katastrálním území Kﬁivoklát. Vût‰ina ÏadatelÛ ãeká na vypracování geometrického zamûﬁení.
Schváleny byly rozpoãtové zmûny
dle seznamu, kter˘ si mÛÏete prohlédnout v zápisu z jednání ZM, napﬁíklad na www.mestys-krivoklat.cz, vût‰inou se jedná pouze
o úãetní pﬁesuny. V‰emi hlasy byla
schválena smlouva o uzavﬁení budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného
bﬁemene s firmou âEZ Distribuce,
a. s. Jedná se o uloÏení elektrick˘ch
sítí na obecních pozemcích ve smûru k ﬁece do lokality Dûãe. Starosta
byl dále povûﬁen podpisem smlouvy o dílo s SOU Lesnické Písky na
v˘robu dﬁevûné konstrukce pro
opravu hospodáﬁské kolny v M·
Kﬁivoklát ve v˘‰i 140.000 Kã.
Schválen byl i pﬁíspûvek ve v˘‰i
2.000 Kã na provoz o.p.s. Domov
Ráãek v roce 2010. Starosta pﬁedloÏil ZM také dotaãní tituly Stﬁedoãeského kraje, oblasti podpory a harmonogram dotaãních ﬁízení a zahájil
diskusi k danému tématu, potﬁebám
obce a finanãním moÏnostem v roce 2010. Po diskusi ZM schválilo
v‰emi hlasy podání Ïádosti na základû v˘zvy hejtmana Stﬁedoãeské-

KuchyÀku paní Pavlíãkové v M· ãekají v pﬁí‰tím roce stavební úpravy.
Foto Eli‰ka Tﬁísková

ho kraje v rámci Programu obnovy
venkova na zateplení pÛdy v Z·
a povûﬁilo starostu sepsáním Ïádosti a jednáním v dané vûci. V˘hodou
je opûtovná pouze 5% spoluúãast.
Schváleno bylo i udûlení ãestného
obãanství mûstyse Kﬁivoklát v roce
2009 panu Josefu Fouskovi. Dále
starosta informoval ZM o nutnosti
poﬁízení elektronické spisové a archivaãní sluÏby s vazbou na datové
schránky a moÏností poﬁízení spisové sluÏby z dotace ORP Kladno.
Jedná se o spisovou sluÏbu KEO-X,
která by byla profinancována pﬁes
technologické centrum Mûsta Kladna, finanãní spoluúãast mûstyse je
15%. Po diskusi ZM schválilo v‰emi hlasy poﬁízení elektronické spisové a archivaãní sluÏby a povûﬁilo
starostu podpisem smlouvy. Pan Josef K˘na, DiS ze Senomat daroval
na‰emu úﬁadu PC sestavu vãetnû
softwarového vybavení v hodnotû
29.000 Kã. Byla podepsána darovací smlouva a sponzorsk˘ dar byl pﬁijat s otevﬁenou náruãí. Vzhledem
k úãinnosti zákona ã. 300/2008 Sb.,
o elektronick˘ch úkonech a autorizované konverzi dokumentÛ byl
schválen potﬁebn˘ dodatek ã. 1 k Organizaãnímu ﬁádu mûstyse Kﬁivoklát. Pan Karel Breník ml. pﬁedloÏil
ZM Ïádost o umístûní pﬁípojky na
kanalizaci a vodovod na pozemku
p. ã. 376/1 v k. ú. Kﬁivoklát, kter˘
je ve vlastnictví mûstyse a na kterém bude ukonãena jako pﬁíprava na
budoucí pﬁipojení novostavby na
veﬁejn˘ vodovod a kanalizaci. Po
diskusi ZM v‰emi hlasy souhlasilo.
Dále starosta pﬁednesl ZM návrh na
rozhodnutí o nav˘‰ení stavu majetku budov Z· a M· Kﬁivoklát, vzhledem k v˘mûnû nov˘ch oken a rekonstrukci stávajících elektrick˘ch
rozvodÛ, které pﬁesáhlo opravy ve
finanãní v˘‰i vût‰í neÏ 40.000 Kã za
rok. Po diskusi ZM rozhodlo v‰emi
hlasy o nav˘‰ení stavu majetku
budov Z· a M· Kﬁivoklát
o 3.034.319.51 Kã. V rámci rÛzného starosta informoval ZM o podû-

kování Tûlocviãné jednoty Sokol
Kﬁivoklát za pomoc pﬁi zaji‰Èování
závodu „Malá Kﬁivoklátská“, kter˘
se konal dne 31. 10. 2009, a o dílãím auditu (pﬁezkoumání hospodaﬁení mûstyse) od Krajského úﬁadu
Stﬁedoãeského kraje, kter˘ probûhl
dne 14. 10. 2009. Kontrola probûhla s v˘sledkem – bez závad. Pﬁednesena byla i informace o kontrole
Krajské hygienické stanice v M·
Kﬁivoklát, která se t˘kala kuchynû.
KHS uvedla ve svém protokolu, Ïe
kuchyÀ v M· Kﬁivoklát nesplÀuje
poÏadavky a hrozí její uzavﬁení. Po
jednání s KHS v Rakovníku bylo dohodnuto, Ïe o letních prázdninách
bude provedena úprava kuchynû
tak, aby vyhovovala poÏadavkÛm
KHS. Diskuse byla vedena i v otázce dal‰í námitky pana P. Frieberta
k Územnímu plánu mûstyse Kﬁivoklát, které bylo adresováno na Ministerstvo pro místní rozvoj âR.
Nepﬁíznivou zprávou byla Stﬁedoãesk˘m krajem neschválená dotace
na poﬁízení mûﬁiãÛ rychlosti. Projednáván byl také program vánoãní
besídky pro seniory, která se bude
konat dne 2. 12. 2009 v restauraci
Nad hradem. Na besídce vystoupí
dûti ze Z· a M· Kﬁivoklát, mluvãí
rakovnického oddûlení Policie âR
pan René âern˘, pﬁedá se ãestné obãanství mûstyse Kﬁivoklát a podûkování mûstyse Kﬁivoklát. K tanci
a poslechu zahraje pan V. Chaloupka. Závûrem starosta informoval
ZM o stavu financí k 9. 11. 2009.
Na bûÏn˘ch úãtech je 693.750 Kã,
byly zakoupeny podílové listy Sporoinvestu, nyní je v nich uloÏeno
2.500.000 Kã a v pokladnû je v hotovosti 104.054 Kã. Diskuse byla
vedena v rámci projednávan˘ch bodÛ. Pﬁí‰tí zasedání zastupitelstva se
bude konat dne 7. 12. 2009 v 16.00
hod na Úﬁadû mûstyse Kﬁivoklát.
Mimo jiné se bude projednávat návrh rozpoãtu na rok 2010. V‰ichni
jsou srdeãnû zváni.
Milan Naì,
Petr Tﬁíska

âERNÁ KRONIKA
DRAHÁ
ZAPOMNùTLIVOST
K¤IVOKLÁT (bed). O osobní
automobil ·koda Forman pﬁi‰el na
Kﬁivoklátû zapomnûtliv˘ ‰edesátník
z Hodonínska. Vozidlo totiÏ nechal
na parkovi‰ti odemãené a dokonce
s klíãky v zapalování. KdyÏ si svoji chybu uvûdomil a k autu se vrátil, bylo fuã. Neznámému chmatákovi staãilo k jeho odcizení pouh˘ch
pár minut. Drzost, s jakou ‰kodovku ukradl, svûdãí o jeho otrlosti.
OPILEC SKONâIL NA
STROMù
ROZTOKY (bed). Pod vlivem
alkoholu ﬁídil padesátilet˘ cizinec,
kter˘ havaroval na silnici mezi Roztokami do Karlovou Vsí. MuÏ jel ve
veãerních hodinách smûrem na Karlovu Ves. Pﬁi projíÏdûní prudké levotoãivé zatáãky nezvládl ﬁízení a
vyjel s automobilem vpravo mimo

silnici. Tam se jeho Seat zastavil nárazem do stromu. ¤idiã utrpûl lehké zranûní a byl pﬁevezen do rakovnické nemocnice. Po nehodû
nad˘chal 2 promile, pﬁi opakované
zkou‰ce v nemocnici klesla hladina
na 1,92 promile. MuÏ pﬁi‰el o ﬁidiãsk˘ prÛkaz a bylo mu sdûleno podezﬁení ze spáchání trestného ãinu
obecného ohroÏení pod vlivem návykové látky.
CHATA PLNÁ
KOSOâTVERCÒ
ÚJEZD NAD ZBEâNEM (bed).
V chatové oblasti v Újezdu nad
Zbeãnem se kdosi zamûﬁil na po‰kozování chat i jejich majitelÛ. S
krádeÏí vûcí se musela pot˘kat 46letá cizinka, které neznám˘ zlodûj
ukradl z odemãené chaty mobil, notebook, ãtyﬁi platební karty a osobní doklady, ãímÏ jí zpÛsobil ‰kodu
za 40 800 korun. To na 57letého cha-

taﬁe z Berouna ãekalo jiné pﬁekvapení. Na fasádu, okenice a dveﬁe mu
kdosi namaloval ãervenou a ‰edou
barvou deset kosoãtvercÛ. Majitel
‰kodu vyãíslil na 5 500 korun.
OPIL¯ VEZL HLEDANÉHO
ZBEâNO (bed). Roztoãtí policisté mûli opût jednou ‰Èastnou ruku pﬁi v˘bûru kontrolovan˘ch aut.
Pûtadvacetilet˘ ﬁidiã automobilu,
kterého hlídka zastavila ve veãerních hodinách ve Zbeãnû, pﬁi‰el
hned na místû o ﬁidiãsk˘ prÛkaz. Pﬁi
dechové zkou‰ce totiÏ nad˘chal
0,62 promile alkoholu. Je‰tû vût‰í
rybou byl ale jeho 55let˘ spolujezdec z Prahy. Policisté prolustrovali
i jeho a zjistili, Ïe na nûj vydal
Okresní soud pro Prahu 3 pﬁíkaz k
zatãení. NaloÏili ho tedy do sluÏebního vozidla a pﬁevezli do policejní
cely. Odtud byl druhého dne eskortován do Prahy a pﬁedán soudu.
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VáÏení spoluobãané, rádi bychom
Vás seznámili se sumáﬁem investic,
které mûstys Kﬁivoklát provedl
v uplynulém roce. Na základû finanãní anal˘zy Ministerstva financí âR byl rozpoãet na rok 2009 sníÏen o zhruba 16%, tj. 1.758.326 Kã.
Îádosti o dotace byly podány na Stﬁedoãesk˘ kraj v rámci programu
FROM na „V˘mûnu oken v Z· a M·
Kﬁivoklát“, programu POV na
„Úroky z úvûru, splátky na kiosek
na parkovi‰ti“ a z Fondu dopravnû
bezpeãnostních opatﬁení na silnicích
Stﬁedoãeského kraje na rok 2009 na
„Osazení informaãních panelÛ mûﬁení rychlosti“. Dále bylo zaÏádáno
o dotaci z programu Strom Ïivota
Nadace Partnerství na „Ozelenûní
dûtského hﬁi‰tû a pﬁilehlého parku“
a o Sponzorsk˘ dar z programu Nadaãní sluÏby LâR, s. p. na „Obnovu dﬁevûného pﬁístﬁe‰ku vyuÏívaného k ekologické v˘chovû dûtí v M·
Kﬁivoklát“. A poslední dotace z Ministerstva vnitra âR na „e-Government – CzechPoint“.

OPRAVA HOSPODÁ¤SKÉ
KOLNY V M·
Dlouhá léta pr‰elo do kolny v M·,
a to tak, Ïe nemohla b˘t vyuÏívána
jak její horní ãást, tak ãást spodní.
Stav dﬁevûn˘ch konstrukcí byl havarijní. Koncem roku 2008 mûstys
nechal zpracovat projektovou dokumentaci na její opravu. Po vypracování rozpoãtu pro její rekonstrukci nás ohromila ãástka blíÏící
se k 800.000 Kã. Oslovené firmy
pouze potvrdily v˘‰i rozpoãtované
ãástky. Za tûchto okolností nelze
projekt realizovat. Starosta mûstysu
si rozfázoval cel˘ projekt a zaãal
jednat o rekonstrukci celého objektu s SOUL Písky – dﬁevûná konstrukce, LâR, s. p. – Ïádost o sponzorsk˘ dar, kterému bylo laskavû
vyhovûno. Zednické práce a ve‰keré práce pomocné byly realizovány
svépomocí pracovníky mûstysu
Kﬁivoklát. V souãasné dobû se stavba ch˘lí k dokonãení a spûje ke kolaudaci. V dobû uzávûrky Kﬁivoklátsk˘ch novin nebyla je‰tû
k dispozici koneãná suma celé realizace, nemûla by v‰ak pﬁesáhnout

Pﬁedev‰ím díky ‰tûdré dotaci Stﬁedoãeského kraje jsou dnes ve v‰ech tﬁídách nová okna.
Foto Eli‰ka Tﬁísková

V¯MùNA OKEN V Z· A M·
K¤IVOKLÁT
K na‰í velké radosti jsme jako jedna z 300 obcí Stﬁedoãeského kraje
z celkového poãtu cca 1.100 obcí
dotaci získali a to ve v˘‰i 1.985.360
Kã s na‰í 5% finanãní úãastí, coÏ ãinilo 99.268 Kã. Ve v˘bûrovém ﬁízení byla vybrána z 8 uchazeãÛ firma Hamiroplast, a. s., Nové Stra‰ecí
pro provedení v˘mûny plastov˘ch
oken v Z· Kﬁivoklát. Hlavním kritériem byla nejniÏ‰í cena. Pro v˘mûnu oken v M· Kﬁivoklát byl
stanoven poÏadavek Státním památkov˘m úﬁadem na dﬁevûná Euro okna, protoÏe budova M· se nachází
v ochranném pásmu hradu. Na základû cenové nabídky byla vybrána
firma Truhláﬁství Jiﬁí Ho‰ek, Kublov. Stavební práce probíhaly v souladu se smlouvou o dílo, která byla
uzavﬁena s obûma firmami. V‰e probíhalo bez vût‰ích problémÛ a termíny pﬁedání díla byly dodrÏeny.
Hodnota majetku obce se tak nav˘‰ila o témûﬁ 2 miliony Kã.

250.000 Kã. Takové radikální sníÏení ceny umoÏÀuje pouze pﬁesnû naplánovaná a dobﬁe zorganizovaná
práce dobrovolníkÛ a samotn˘ch zamûstnancÛ mûstysu. Tûm v‰em patﬁí
ná‰ dík, protoÏe dokázali vytvoﬁit dílo s daleko vy‰‰í hodnotou, neÏ byly
náklady s rekonstrukcí spojené. Za
prvé dûti mohou vyuÏívat kryt˘ pﬁístﬁe‰ek, navíc získala M· je‰tû skladovací prostor pro zahradní náãiní
a hraãky. Za druhé mûstys bude vyuÏívat spodní ãást jako zázemí pro
techniku potﬁebnou k údrÏbû komunikací a veﬁejné zelenû.
ÚROKY Z ÚVùRU
Dal‰í z dotací, ve které obec uspûla, byla dotace z programu POV
Stﬁedoãeského kraje. JiÏ po dobu tﬁí
let se nám daﬁí tímto zpÛsobem u‰etﬁit z obecního rozpoãtu ãástku
74.017 Kã. Mûstys splácí od roku
2007 tﬁímilionov˘ úvûr, kter˘m byla financována stavba kiosku na parkovi‰ti. Roãnû je vynakládáno
529.410 Kã na splátku úvûru. Za
tûchto podmínek bude splácení pokraãovat aÏ do roku 2012.
(Pokraãování na str. 5)

Dﬁevûné konstrukce jsou dílem mistra Martina Libovického a jeho ÏákÛ ze SOUL Píska.
Foto Eli‰ka Tﬁísková

ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA
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(Dokonãení ze str. 4)
SLUÎBA CZECH POINT
Mûstys Kﬁivoklát je zaﬁazen do celorepublikového programu sluÏby
obãanÛm Czech Point od 1. 1. 2008.
V leto‰ním roce byla sluÏba roz‰íﬁena o datové schránky a s tím souvisela státní dotace ve v˘‰i 68. 540 Kã
s 15% spoluúãastí. Úﬁad mûstysu
Kﬁivoklát tak mûl moÏnost dovybavit pracovi‰tû Czech Pointu o odpovídající technické zaﬁízení. V praxi
to znamená, Ïe si na kﬁivoklátském

ELEKTROINSTALACE V Z·
Krajská hygienická stanice Rakovník upozornila mûstys Kﬁivoklát
na dlouhodobû nevyhovující intenzitu osvûtlení celé Z· Kﬁivoklát. PÛvodnû jsme se domnívali, Ïe postaãí v˘mûna stávajících zastaral˘ch
osvûtlovacích tûles za moderní vysoce svítivé. Pﬁi v˘mûnû osvûtlení
bylo zji‰tûno, Ïe ve‰keré vedení
elektrick˘ch rozvodÛ je v havarijním stavu, coÏ jsme netu‰ili, neboÈ
budova ‰koly byla pﬁed rokem 2002

Leto‰ní turistická sezóna konãí, stavbu kiosku v‰ak splatíme aÏ v roce 2012.
Foto Eli‰ka Tﬁísková

úﬁadû mÛÏete vyﬁídit v˘pis z katastru nemovitostí, obchodního a Ïivnostenského rejstﬁíku, v˘pis z rejstﬁíku trestÛ, v˘pis z bodového
hodnocení dopravních pﬁestupkÛ,
v˘pis z insolventního rejstﬁíku. MÛÏeme obãanÛm vydat ovûﬁen˘ v˘stup ze Seznamu kvalifikovan˘ch
dodavatelÛ, mÛÏete provést podání
do registru úãastníkÛ provozu modulÛ autovlakÛ ISOH. Novû je moÏné z datov˘ch schránek na na‰em
pracovi‰ti konvertovat dokumenty
z va‰ich datov˘ch schránek.
Mù¤IâE RYCHLOSTI
V bﬁeznu leto‰ního roku vyhlásil
Stﬁedoãesk˘ kraj v˘zvu na dotaci
z Fondu dopravnû bezpeãnostních
opatﬁení na silnicích Stﬁedoãeského
kraje. Dotace se t˘kala poﬁízení, instalace a zprovoznûní dopravnû bezpeãnostního zaﬁízení v podobû mûﬁiãÛ a ukazatelÛ rychlosti vozidel.
Vytipovány byly tﬁi lokality v mûstysu, u Z·, u Sokolovny a v Lánské
ulici. Maximální ãástka, kterou bylo moÏné z dotace získat, ãinila
150.000 Kã. Dofinancování ve v˘‰i zhruba 50.000 Kã by zÛstalo na
obecní pokladnû. Zastupitelstvo
Stﬁedoãeského kraje bohuÏel na
svém ﬁíjnovém zasedání rozhodlo
o nepﬁidûlení dotace pro ná‰ mûstys. Pﬁesto se do budoucna budeme
snaÏit o získání finanãních prostﬁedkÛ, které by zajistily instalaci
tohoto zaﬁízení v Kﬁivoklátû. Jiné investice do místních komunikací
souãasné ZM neplánuje a to z dÛvodu pﬁipravovaného projektu Kanalizace a voda Kﬁivoklátsko. Dle
projektové dokumentace je jasné, Ïe
minimálnû 95 % místních komunikací bude rozkopáno za úãelem uloÏení inÏen˘rsk˘ch sítí. Z tohoto
dÛvodu nám pﬁijde velmi neekonomické a nelogické jakkoliv investovat do tûchto komunikací. Provádûny budou pouze nutné
udrÏovací práce, a to aÏ do doby,
kdy bude jasno, zda se kanalizace
a vodovod budou v Kﬁivoklátû realizovat.
OZELENùNÍ PARKU
Z programu Strom Ïivota Nadace
Partnerství jsme Ïádali o ãástku
200.000 Kã na ozelenûní dûtského
hﬁi‰tû a pﬁilehlého parku. Na‰im cílem bylo realizovat III. etapu obnovy centrálního parku. Projekt byl
zpracován spoleãnû s firmou
K WOODS. Na projektu se podíleli také Ïáci Z· Kﬁivoklát se sv˘mi
nápady. BohuÏel v tomto dotaãním
titulu jsme neuspûli.

rekonstruována. Ponechání elektroinstalace ve stávající podobû by zv˘‰ilo nebezpeãnost vedení a mohlo se
stát pﬁíãinou havárie a ohroÏení Ïivota a zdraví osob, coÏ potvrdil i revizní technik. Vzhledem ke vzniklé
situaci a ãasovému omezení, kdy se
rekonstrukce musela provést bûhem
letních prázdnin, pﬁistoupilo Zastupitelstvo mûstysu Kﬁivoklát k zadá-

ãi‰tûní a revizní zprávy stály mûstys Kﬁivoklát 1.045.859 Kã. O tuto
ãástku byla nav˘‰ena i hodnota majetku mûstysu Kﬁivoklát.
DAL·Í âINNOSTI
PROVÁDùNÉ BùHEM ROKU
V leto‰ním roce pokraãovaly práce na návrhu územního plánu pro
Kﬁivoklát. Dal‰í fáze stála obecní
pokladnu bezmála 400.000 Kã.
Úﬁední postup bohuÏel brzdí opakované námitky pana Pavla Frieberta. Ta poslední je opût stejného
znûní a tentokráte byla adresována
ministerstvu pro místní rozvoj. Investicí, se kterou mûstys nepoãítal,
byla srpnová havárie vodovodního
pﬁivadûãe v lese za Nechlebárnou.
Podrobnosti jsme jiÏ napsali v záﬁijovém ãísle KN. Zji‰tûní, Ïe vodovodní pﬁivadûã je na konci své Ïivotnosti, nám potvrdila i v˘mûna
vodovodní pﬁípojky k nemovitosti
pana Somra a pana Beránka na Amalínû. Investice do pﬁivadûãe nás letos stála necel˘ch 80.000 Kã.
Bûhem roku jsme museli vyhovût
i nûkolika zákonn˘m normám, které ukládají úﬁadÛm zpracování urãit˘ch dokumentÛ. Prvním z nich je
zákon ã. 262/2006 Sb., zákoník práce, kter˘ ukládá kaÏdé instituci mít
zpracovanou Anal˘zu BOZP a poÏární ochrany, tuto anal˘zu zpracovala spoleãnost BSP Consulting,
s.r.o, Brno. Druh˘m je zákon ã.
365/2000 Sb., o informaãních systémech veﬁejné správy, kter˘ jiÏ 9 let
ukládá veﬁejn˘m institucím mít
zpracovan˘ Atest informaãního
systému veﬁejné správy, coÏ znamená, Ïe v Ïádné veﬁejné instituci
nesmí b˘t pouÏíván nelegální software a hardware. Tuto anal˘zu zpracovala firma BE-MI.CZ, s.r.o.
a atest vydalo atestaãní stﬁedisko
RELSIE, s.r.o. âeká nás je‰tû do

Paní Hru‰ková je povûﬁena administrací programu CzechPoint.

Foto Eli‰ka Tﬁísková

Jednou z lokalit, kde mûl b˘t letos osazen mûﬁiã rychlosti, je Lánská ulice.
Foto Eli‰ka Tﬁísková

Nová svítidla ve ‰kole si pochvalují v‰ichni: Ïáci, uãitelé, paní ﬁeditelka Marcela Kasíková
i starosta Milan Naì.
Foto Eli‰ka Tﬁísková

ní veﬁejné zakázky v jednacím ﬁízení bez uveﬁejnûní dle zákona
ã. 137/2006 Sb., o veﬁejn˘ch zakázkách, jednomu dodavateli Elektro
Seidl Rakovník, kter˘ jako jedin˘
byla schopna v tomto ãasovém horizontu nastoupit ihned a provést
celkovou rekonstrukci elektrorozvodÛ v Z· Kﬁivoklát. Ve‰keré práce, vãetnû projektu, zednického za-

konce roku s vazbou na datové
schránky ﬁe‰ení elektronické spisové a archivaãní sluÏby, kterou pro
ná‰ úﬁad bude zprostﬁedkovávat
Technologické centrum mûsta
Kladna. Kromû bûÏné sezónní údrÏby veﬁejné zelenû jsme vysadili pás
keﬁÛ, kter˘ jako Ïiv˘ plot v budoucnu oddûlí park u kostela od komunikace a vyfrézovali jsme staré

Na dûtském hﬁi‰ti letos pﬁibyly nové herní prvky – tzv. koníci.

Foto Eli‰ka Tﬁísková

paﬁezy v parcích. Roz‰íﬁili jsme oﬁezáním veﬁejné zelenû komunikaci
od rybníka k hasiãské zbrojnici a dále budou práce pokraãovat údrÏbou
pﬁerostl˘ch stromÛ od hﬁbitova aÏ
do Bud tak, jak nám ãas vegetaãního klidu dovolí. Oﬁezané vûtve a listí bylo po dohodû s LâR, s. p. uloÏeno ve vytipovan˘ch lokalitách na
pozemky lesÛ. Na Ïádost pana J. Hovorky byla osazena nová lampa veﬁejného osvûtlení u jeho nemovitosti a dále na Ïádost byl opraven kanál
v Budech a na Sokolí. Ze sponzorského daru se podaﬁilo opravit a zachránit vstupní dveﬁe do budovy
Úﬁadu mûstysu Kﬁivoklát a díky
vstﬁícnosti dal‰ího sponzora jsme
mohli poﬁídit novou PC sestavu
v hodnotû 29.000 Kã. Díky iniciativû o. s. Dûti Kﬁivoklátska bylo dûtské hﬁi‰tû doplnûno o dal‰í herní prv-

ky a následnû pﬁedáno do majetku
obce. Svépomocí na‰eho zamûstnance byl adaptován obecní byt
v ã.p. 92 a ãeká nás adaptace bytu
v pﬁízemí v téÏe nemovitosti. Díky
SOUL Písky a mistru panu Petrovi
Izajovi byl stavební úﬁad vybaven
odpovídajícím nov˘m nábytkem.
V oblasti kultury mûstys Kﬁivoklát
podpoﬁil koncert na poãest operní
pûvkynû Irmy Reichové, uspoﬁádal
Masopust 2009, jako kaÏd˘ rok „Vítání obãánkÛ“, „Vyﬁazení dûtí z M·
a Z· Kﬁivoklát a SOUL Písky“
a „Setkání seniorÛ“. Sponzorsky
mûstys podporuje oblast sportovní,
jako jsou akce Malá Kﬁivoklátská,
Kﬁivoklátské peklo, Turnaj seniorÛ
v odbíjené, dûtské dny a jiné.
Milan Naì,
Petr Tﬁíska

POSTOJ ZM KE KRITICE PANA P. FRIEBERTA
VáÏení spoluobãané, protoÏe kritika, námitky a stíÏnosti pana Frieberta
jiÏ dlouhou dobu plní stránky Kﬁivoklátsk˘ch novin, cítíme povinnost vysvûtlit ná‰ postoj k tûmto ãlánkÛm. Po projednání se v‰emi ãleny zastupitelstva jsme se rozhodli na kritiku v novinách nereagovat. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe hádky pﬁes noviny nejsou vhodné a pﬁiná‰ejí pouze rozbroje mezi
obãany. KaÏd˘ z nás má sice právo na svÛj názor, na druhou stranu nic se
nemá pﬁehánût. ProtoÏe v‰ak ctíme svobodu slova, vycházejí v KN v‰echny ãlánky, které jsou redakãní radû pﬁedloÏeny. Cenzuru v jakémkoli smûru odmítáme a je na samotném stûÏovateli, zda budou podobné ãlánky vycházet i nadále. Proto vítáme poslední rozhodnutí pana Frieberta financovat
si vlastní dvojlist nebo zaloÏení diskusního blogu jako pﬁijatelnou variantu prosazování jeho názorÛ. Na‰e reakce ale v novinách nenajdete. Budeme Vás rádi informovat o dûní v obci a v˘voji dlouhodob˘ch projektÛ, které jsou v souladu se schválen˘m Aktualizovan˘m programem mûstyse
Kﬁivoklát na období 2007 – 2010. Dal‰í disputace uÏ absolvovat nehodláme. Pokud by Vás pﬁece jenom zajímalo, jak˘ je ná‰ názor nebo argumenty k obhájení na‰eho jednání, pﬁijìte prosím na jakékoli veﬁejné zasedání,
pﬁípadnû kontaktujte nûkterého ze zastupitelÛ. Pokud budete mít zájem nahlédnout do dokumentace Úﬁadu mûstyse, kontaktujte nûkterého ze zamûstnancÛ úﬁadu. Na‰e svûdomí je ãisté a rozhodnû nemáme co skr˘vat,
pouze máme na spoustu vûcí jin˘ pohled, kter˘ je podpoﬁen zákony, dokumenty a kontrolami v‰eho druhu. Dûkujeme za pochopení a brzy na vidûnou.
P. Tﬁíska, M. Naì, T. DráÏníková, G. Humlová,
A. Pavlík, J. Rajni‰ová, J. Jungmann.
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K¤IVOKLÁTSK¯ PALEC

P O D ù K O VÁ N Í



Nevím, jak to má uboh˘ Bivoj s tím cestováním po komunikacích, ale dokázal pﬁivézt do kostela naráz 15 Ïidlí
i s ochotn˘m ﬁidiãem a já jsem zatleskala radostí, Ïe se bude
mít na co posadit orchestr pﬁi Svatováclavském koncertû. Za to
posílám Bivojovi palec nahoru a i tûm ostatním, kteﬁí mi pomáhali. Díky moc.
Dagmar Pavlíãková



Touto cestou bych ráda podûkovala jménem sv˘m a dal‰ích rodiãÛ
v‰em, kteﬁí se bûhem roku podílejí
na organizaci rÛzn˘ch aktivit pro dûti a rodiãe v Roztokách i na Kﬁivoklátû, a to hlavnû jmenovitû paní Jitce Hu‰kové, Martinû Koudelkové,
Janû Rajské a Lindû Komendové.
Bûhem posledních dvou mûsícÛ jich
nebylo málo.
Jedno záﬁijové sobotní dopoledne
to byla v Roztokách zajímavá Cesta za zvíﬁátky, plná úkolÛ a her. Dal‰í nedûlní odpoledne vyplnila pohádka, hraná na dûtském hﬁi‰ti na
Amalínû, kde se dûti ochotnû zapojily do pohádkového dûní.
Neodmyslitelnou souãástí Havelského posvícení v Roztokách byla
jiÏ tradiãnû dûtmi netrpûlivû oãekávaná Drakiáda. Neodradilo nás ani
aprílové poãasí a mezi pﬁepr‰kami
zaplnilo nebe spousta drakÛ. Nechybûl opût ani vlastnoruãnû doma
vyroben˘ „kulíkovsk˘“ drak v podobû vûtrného ml˘na.
JelikoÏ nám ﬁíjnové poãasí skuteãnû pﬁálo, mohlo se uskuteãnit

SvÛj palec dolÛ dávám prozatím anonymnímu majiteli psa,
kter˘ si opakovanû plete chodník a ozdobné kvûtináãe pﬁed
m˘m domem se psím záchodem. Psovi vinu nedávám, je to zvíﬁe, ale jeho páníãek je dobytek a pokud své chování nezmûní
a nezaãne po svém psím miláãkovi hromádky psích v˘kalÛ uklízet, bude mít se mnou problém. Zatím to vzkazuji v klidu. JelikoÏ mám jiÏ
typ na pachatelku, slibuji, Ïe bude-li se to opakovat, nebude pro ni poru‰ování sousedsk˘ch vztahÛ ani pﬁíjemné ani voÀavé. Své sliby plním!
Milan Bednaﬁík, Kﬁivoklát 87
koncem ﬁíjna i sportovní odpoledne, poﬁádané opût na dûtském hﬁi‰ti na Amalínû. Dûti se vyﬁádily pﬁi
rÛzn˘ch disciplínách jako je stﬁelba
z luku, rytíﬁské klání, boj s drakem.
Vidûli jsme ukázky cviãení s barevn˘m padákem, ale urãitû nejvût‰í úspûch mûla „ponoÏková“ bitva,
kde se pﬁes hradby utkaly dûti spo-

lu s rodiãi. Sluníãko krásnû svítilo,
ale tepl˘ ovocn˘ ãaj pﬁi‰el v‰em
k chuti a opût nechybûly ani zaslouÏené odmûny.
Je‰tû jednou dûkujeme a tû‰íme se
na dal‰í akce.
Za spokojené rodiãe Martina
Krumniklová, Renata Kopﬁivová,
Michaela Záleská.

L I D I , M ÁT E R O Z U M ?
Posílám dvû aktuální fotky, na nichÏ je vidût, jaké máme v obci „píp“,
kteﬁí do kontejneru na smûsn˘ komunální odpad odhodí stavební suÈ vãetnû záchodové mísy! Pak se tam má nûco vejít a toulaví psi si uÏijí! Kdyby
se to je‰tû do KN ve‰lo, tak to tam dejte se vzkazem, Ïe aÏ tam nûkoho nachytám, tak mu nakopu zadek!
Ivan Kasalick˘

AKCE DùTÍ K¤IVOKLÁTSKA, O. S. PODPOROVANÉ
ST¤EDOâESK¯M KRAJEM
V leto‰ním roce se nám podaﬁilo
nabídnout ãlenÛm sdruÏení, ‰iroké
veﬁejnosti, rodiãÛm, ale hlavnû dûtem více akcí z oblasti spoleãenské,
vzdûlávací, tvoﬁivé a sportovní, neÏ
tomu bylo v pﬁede‰l˘ch letech. Stalo se tak díky dotaci z grantu pro
sport a voln˘ ãas z rozpoãtu Stﬁedoãeského kraje na rok 2009. Na
podzim loÀského roku jsme vypracovali projekt Podpory provozu
a materiálního zabezpeãení, podali
Ïádost o dotaci a získali tak podporu ve v˘‰i 22 800 Kã.
V bﬁeznu 2009 jsme spolu s Z·
a M· Kﬁivoklát uspoﬁádali mezi dûtmi jiÏ velmi oblíben˘ dûtsk˘ karne-

val v kﬁivoklátské sokolovnû.
S mlad‰ími dûtmi ze Îelviãky jsme
na den dûtí nav‰tívili dopravní hﬁi‰tû v Rakovníku. Pﬁi akci „Táto, mámo, jezdíme“ se dûti seznámily
s pravidly silniãního provozu, vyzkou‰ely si jízdu na tﬁíkolkách a za
rychlostní soutûÏ byly odmûnûny
balíãky s dáreãky a diplomem.
V ãervnu se konal tradiãní vodáck˘
v˘let po ﬁece Berounce s hojnou
úãastí místních i pﬁespolních. V záﬁí mohly dûti na dûtském hﬁi‰ti na
Kﬁivoklátû shlédnout humorné divadelní pﬁedstavení Spící zámek,
které pro nû, a hlavnû spolu s nimi,
zahrál Ondﬁej Bednáﬁ z Divadélka

FEJETON „PR¯ SE TADY NIC NEDùJE“

Ondﬁej. V rámci ﬁíjnového dûtského sportovního dne, kter˘ jsme pﬁipravili spolu s TJ Roztoky, si dûti
vyzkou‰ely napﬁ. stﬁelbu z luku, kroket, slalom, rytíﬁské klání, a na závûr i zábavnou hru s padákem.
V‰echny dûti si pak domÛ odná‰ely
odmûnu - balíãek s dáreãky a dobrotami. Pro rodiãe jsme pﬁipravili
dvû populárnû nauãné pﬁedná‰ky.
Jednu v kvûtnu, v M· Kﬁivoklát,
s logopedkou Mgr. Helenou Sparovskou – BoráÀovou. Druhá pﬁedná‰ka probûhla v ﬁíjnu spolu s Z·
a M· Roztoky na téma První pomoci
s paní Lucií Koláﬁovou. Bûhem roku jsme zorganizovali ãtyﬁikrát plavání rodiãÛ a dûtí v tuchlovickém
bazénu. Pobyt ve vodû pﬁiná‰í dûtem radost z pohybu, otuÏování a napomáhá v‰estrannému rozvoji.
âást financí byla pouÏita i na provoz Klubu maminek Îelviãka a V˘tvarn˘ch dílen pro dûti a veﬁejnost
– Tvoﬁiv˘ch podveãerÛ. Pro dûti
z Îelviãky jsme zakoupili nové
hraãky a v˘tvarn˘ materiál vhodn˘
nejen pro zaãínající malíﬁe. Velmi
oblíbené je i pravidelné Zpívání maminek a dûtí s muzikoterapeutick˘mi prvky pod vedením Dá‰i Pavlíãkové. Na Tvoﬁiv˘ch podveãerech si
mohli v‰ichni dospûlí a dospívající
bûhem celého roku vyzkou‰et známé i netradiãní techniky, napﬁ. Twist
Art, hedvábné i korálkové ‰perky,
Frost efekt na skleniãky a dal‰í. Zb˘vá uÏ jen poslední akce projektu –
prosincov˘ ozdravn˘ jednodenní lyÏaﬁsk˘ pobyt pro dûti a rodiãe, tak
neváhejte a pﬁihlaste se.
Jana Rajská,
Dûti Kﬁivoklátska, o. s.

¤íjnov˘ sportovní den si dûti spoleãnû uÏily.

Foto archiv Dûti Kﬁivoklátska, o.s.

Poslední dobou sl˘chávám, Ïe se
na Kﬁivoklátû nic moc nedûje. Po záÏitku, jak˘ jsem absolvoval druhou
listopadovou sobotu, s tímto názorem moc nesouhlasím. Tak hezky popoﬁádku. Jako kaÏd˘ t˘den jsem se
vracel okolo pÛlnoci z Roztok, kde
pravidelnû se sv˘mi pﬁáteli posedím
nad nûkolika sklenicemi léãivého
Prazdroje a probíráme záÏitky uplynulého t˘dne. Vût‰inou, kdyÏ se vracím, nepotkám lidskou du‰i. Pouze
za celou cestu mû mine pár aut. AÏ
k viaduktu jsem si myslel, Ïe podobnû tomu bude i onu sobotu. Kdo
touto cestou v noci chodívá sám, dá
mi za pravdu, Ïe cesta okolo ‰kolního parãíku není moc pﬁíjemná. Byl
by ãlovûk snadnou koﬁistí, kdyby si
tam na nûj poãíhal nûjak˘ lapka. Proto jsem zpozornûl, kdyÏ jsem v zrcadle pod viaduktem zahlédl, jak se
velmi rychle mihla muÏská postava
a na chvilku mi zmizela z oãí. Fantazie se rozbûhla na plné obrátky a já
si v kapse zaãal do dlanû pﬁipravovat
svazek klíãÛ, abych si pﬁípadného
útoãníka alespoÀ oznaãil. Jaká byla
moje úleva, kdyÏ jsem se s postavou

mlasklo. Radûji jsem pﬁe‰el na druhou stranu silnice, abych taky jednu
neslíznul. Téma hovoru se nezmûnilo. První, co projevoval pﬁízeÀ, ve své
snaze nepﬁestával, druh˘ v rozdávání facek také ne. Nevím bliÏ‰í souvislosti, ale hlava mi to jejich poãínání nebrala. KdyÏ jsem pﬁi‰el pﬁed
Hotel S˘kora, postávalo tu pár lidí
v chladné noci a cosi ﬁe‰ilo, mû nevnímaje. Já byl v bundû a ãepici, oni
v triãkách s krátk˘mi rukávy. Klepal
jsem se zimou i za nû, ale je je‰tû hﬁálo mládí. Byli to nejpí‰ nûjací spoluÏáci, co u S˘korÛ mûli sraz. Pﬁecházím na cestiãku pod zahrádkou
Restaurace Pod Hradem, která je na
mém pozemku, a zji‰Èuji tam pﬁítomnost dvou postav. „Îe bych ‰el
bránit svÛj majetek“, tady nemají co
dûlat, napadlo mû. Mûli. Zvuky ze
tmy se oz˘vající mi prozradily, Ïe
stolky tonoucí ve tmû poskytly útoãi‰tû pro splnûní zﬁejmû nûjakého
dávného erotického slibu… I my
jsme byli mladí, tak jsem radûji neru‰il. „Je‰tû pár krokÛ a jsem doma“,
ﬁíkám si, kdyÏ v tom vidím, Ïe na
m˘ch vrátkách do dvora visí mladá

za pár okamÏikÛ míjel a zjistil, Ïe má
co dûlat se udrÏet na nohou. Mladíkova opilecká chÛze s ním zmítala
od krajnice ke krajnici. Pﬁi míjení mû
pﬁátelsky pozdravil „ãau vole“ a zarazil se o zeì viaduktu, která mu zabránila v pﬁímé chÛzi. Radûji jsem
neãekal, jak to dopadne, a srabácky
pﬁidal do kroku smûr Kﬁivoklát.
U CedlÛ jsem potkal skupinku znám˘ch roztock˘ch fotbalistÛ, se kter˘mi jsem se pozdravil a pokraãoval
dál. KdyÏ jsem pﬁicházel na úroveÀ
telefonní ústﬁedny v Budech, zaslechl jsem v ‰eru pláãem pﬁer˘van˘
monolog. Stála tam silueta mladíka
a komusi zhor‰enou artikulací vysvûtlovala, Ïe ho má ráda a Ïe má
o nûj strach a zda to chápe… Jak
u‰lechtilá vlastnost, mít nûkoho
rád… akorát ten pláã mi k tomu nûjak nesedûl. Vím, Ïe nûkteﬁí kluci,
kdyÏ mají upito, se stávají mûkkotami. O to víc jsem nechápal, kdyÏ se
zpoza rohu objevila postava dal‰ího
mládence, kterému byla slova nepochybnû adresována. Beze slova dovrávoral k tomu lítostivci a vrazil mu
takovou facku, aÏ to v noãním tichu

K snímkÛm snad není ani potﬁeba nic dodávat.

klukovská postava v ãervené bundû
s baÈÛÏkem na zádech. V hlavû mnû
bleskla my‰lenka, zda jsem nezapomnûl na nûjakou ohlá‰enou náv‰tûvu. Opatrnû mladíka zprava obejdu
a zdvoﬁile se ho zeptám, zdali nemá
nûjak˘ problém a zda mû pustí domÛ. Nevûﬁícnû se po mû podíval a státotvornû pronesl: „V‰echno je v pohodû, ‰éfe“, a já uvidûl jeho kaln˘
pohled. S vypûtím posledních sil se
otoãil, aby mi uvolnil cestu, pﬁiãemÏ
ztratil balanc a „ustlal“ si na chodníku pﬁed m˘mi vraty. „Trp, blbeãku“,
pomyslil jsem si a ani se mu nesnaÏil pomoci vstát. I pﬁes svoji notnou
opilost zﬁejmû poznal, Ïe to na zámkové dlaÏbû zrovna moc pohodlné
není, tak se zvedl a posadil se na okraj
zahradního kvûtináãe. Na jeho stav
byl ale okraj moc úzk˘, tak se pro jistotu posadil pﬁímo do nûj. Je‰tû Ïe
uÏ v nûm nemám kvûtiny. Jen ‰koda, Ïe v nûm je‰tû nebylo nadûláno
od psa, jak tomu bylo ãerstvû z rána. KdyÏ jsem odemykal, zjistil jsem,
Ïe si z té oslavy toho hoch domÛ moc
neodnese, protoÏe obsah sv˘ch útrob
mi zanechal na vrátkách i schodech

Foto Ivan Kasalick˘

do dvora. „No co, to nestojí za ﬁeã,
hlavnû Ïe bude mít kluk o ãem povídat zítra kamarádÛm“, pomyslím si
pﬁejícnû. KdyÏ jsem pﬁi‰el domÛ, jiÏ
jsem jen oknem zahlédl, jak pro ne‰Èastníka pﬁijelo auto a zﬁejmû starostlivá mamina se svého mazánka
snaÏila narvat na zadní sedadlo. To
se jí nakonec povedlo, zabouchla
dvíﬁka „fáãka“ a uhánûli k domovu.
Ulevilo se mi, protoÏe jsem mûl o kluka strach, aby se tak je‰tû o mÛj dÛm
poranil? Ráno jsem si pﬁivstal a radûji je‰tû nalaãno vzal dvû konve
s vodou, staré ko‰tû a ‰el tu spou‰È
uklidit. Sotva jsem dometl do kanálu i tûch pár posledních provinile se
tváﬁících nestráven˘ch hranolkÛ, zaãali se trousit první ranní chodci.
„S tím zametáním listí je‰tû poãkej,
neÏ to v‰echno spadne ze stromÛ“,
dostal jsem radu od dobrosrdeãného
souseda, na kterou jsem mu ani radûji neodpovûdûl. Vím totiÏ své, ono
bydlet na dohled od vûhlasného a oblíbeného hotelu má i svá úskalí, kter˘m se prostû obãas nevyhnete.
…a Ïe se pr˘ na Kﬁivoklátû nic nedûje!
Milan Bednaﬁík
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
ADVENTNÍ K¤IVOKLÁT – CO A KDY NA HRADù

„Není málo ãasu, kter˘ máme, ale
mnoho ãasu, kter˘ nevyuÏijeme.“
(Seneca Lucius Annaeus)

Tak jako kaÏd˘ rok, pﬁijde malé náv‰tûvníky Adventu na hradû potû‰it Mikulá‰. Foto –bed–

Adventní ãas je ãasem zklidnûní,
rozjímání a jistû vût‰í lásky k blízk˘m, pﬁátelÛm a láskám. Urãitû to
stojí za zamy‰lení, nechat shonu a
nakupování, „vzít se za ruce“ a uÏít
si tuto dobu jinak neÏ jsme asi byli
zvyklí.
Adventní ãas nastává letos 29. listopadu, první adventní nedûlí. V tento den, i kdyÏ to není Ïádn˘ zvyk ãi
dávná tradice, rozsvítíme na dolním
nádvoﬁí „strom republiky“.
Tradiãní KníÏecí Advent na Kﬁivoklátû opût pﬁivítá na svém historickém jarmarku náv‰tûvníky 5. a 6.
prosince a rovnûÏ také 12. a 13. prosince. Program je urãitû velmi pest-

r˘ a nebude chybût nic pro v‰echny
malé i velké, mladé i staré. Dobov˘
jarmark s témûﬁ 80 trhovci, z nichÏ
urãitû polovina své ﬁemeslo rovnûÏ
pﬁedvádí, dokáÏe pﬁispût krásn˘mi
vûcmi pod vánoãní stromek.
Vzdejme se útokÛ na hypermarketové katedrály, kde ztrácíme
mnohdy i soudnost, a zajdûme tam,
kde je nám v‰e dobﬁe známé, zajdûme tam s rodinou a pﬁáteli. Správa
hradu opût poskytuje ãtenáﬁÛm
K¤IVOKLÁTSK¯CH NOVIN
2 ks vstupenek ZDARMA, které lze
uplatnit na jak˘koli den, kdy akce
probíhá.
Ludûk Frencl

·P¯CHAR NA HAMOUSOUVù STATKU VE ZBEâNù
HamousÛv statek ve Zbeãnû se od
leto‰ního prosince mÛÏe pochlubit
novou kulturní památkou, která byla pﬁed osmi lety rozebrána v nedalek˘ch Bratronicích a pﬁevezena do
Zbeãna za úãelem záchrany. Jde o
rouben˘ ‰p˘char, kter˘ se od záﬁí
2009 zaãal stavût v zadní ãásti dvora areálu statku. Stavební spoleãnost
Fajstavr se ve spolupráci s tesaﬁem
Janem Koláﬁem a dal‰ími dodava-

teli zhostila díla s pﬁíznaãn˘m umem
a fortelem. Je potû‰ující, Ïe klasické ﬁemeslo zednické a tesaﬁské snad
úplnû nezaniklo. ·p˘char má kamennou pﬁízemní ãást postavenou
z lomového kamene, nahoﬁe zaklenutou se vstupními dveﬁmi. Obvodové stûny patra jsou plnû dochovány z bratronického originálu.
Krov a stﬁecha je nové, ruãnû tesané dílo. Stavba probíhala velmi

PÛvodní dﬁevûná ãást je nejprve sestavena „nasucho“ na dvoﬁe rychty.
Foto Ludûk Frencl

ADVENTNÍ
ZBEâENSKÁ RYCHTA
HamousÛv statek v nedalekém
Zbeãnû jiÏ má jeden velmi úspû‰n˘
adventní víkend za sebou a mnoÏství spokojen˘ch náv‰tûvníkÛ signalizuje, Ïe klid a pohoda malého
a pﬁíjemného prostﬁedí je tím, co nás
opût oslovuje. Mal˘ Advent na Hamousovû statku pokraãuje kaÏdou
sobotu a nedûli aÏ do ãtvrté nedûle
adventní 20. prosince 2009. Program na jednotlivé dny najdete na
stránce Kﬁivoklátsk˘ch novin.
Ludûk Frencl

PO¤IëTE
P¤ÁTELÒM
VÁNOâNÍ DÁREK
Z K¤IVOKLÁTU
Netradiãní, av‰ak velmi zajímav˘
a mil˘ dárek mÛÏete vûnovat sv˘m
pﬁátelÛm a blízk˘m. Správa hradu
pﬁipravila k prodeji dárkové poukázky na libovolnou prohlídkovou
trasu po hradû v hodnotách 200 anebo 300 Kã. Majitel dárkové poukázky ji mÛÏe vymûnit za libovolnou prohlídku po hradû. Platnost je
aÏ do 30. 6. 2010. Dárkové poukázky je moÏno zakoupit na hradû
v kanceláﬁi od pondûlí do pátku 8.00
– 15.30 a v sobotu a nedûli v pokladnû hradu od 10 do 15 hodin. Dále budou k dispozici v infocentrech
mûst Kladno, Rakovník, Beroun,
Slan˘ a Kﬁivoklát (Budy).
Ludûk Frencl

rychle a pro zajímavost uvádíme nûco z postupu v˘stavby:
PÛvodní dﬁevûná ãást je nejprve
sestavena „nasucho“ na dvoﬁe a tesaﬁi se pou‰tí do v˘roby kopií konstrukce stropních trámÛ i samotného krovu. Tesalo se pﬁímo pﬁed
statkem a tak kolemjdoucí mûli
moÏnost sledovat ﬁemeslné provedení prací. Pro v˘kop sklepa bylo
pﬁesunuto 40 m3 zeminy. Sklep byl
zdûn z lomového kamene z lomu
Brant, dále lomu ve Zbeãnû a i z lomu u Litomûﬁic. Celkem se spotﬁebovalo více jak 30 m3 kamene. âást
vnitﬁní klenby sklepa je z cihel z Bratronic a podlaha opût kamenná. Nadsklepní roubená ãást ‰p˘charu s pavlaãí je z valné ãásti pÛvodní. Podlaha
uvnitﬁ je cihlová, strop ze ‰típan˘ch
kuláãÛ v pÛdním prostoru je opatﬁen hlinûnou mazaninou. Stﬁe‰ní
krytinu oproti pÛvodnímu ruãnû ‰típanému ‰indelu tvoﬁí zachránûná
stará dráÏková ta‰ka dodaná firmou
Karla Breníka z Kﬁivoklátu. Touto
stavbou se stavebnû uzavírá nádvorní ãást vybavení statku. ·p˘char bude veﬁejnosti k nahlédnutí uÏ
o leto‰ním Malém Adventu
Ludûk Frencl

VÁNOâNù OSVùTLEN¯ HRAD K¤IVOKLÁT
Je to myslím jiÏ po páté, kdy bude zase hrad bûhem svátkÛ nasvícen. První rozsvícení bude na ·tûdr˘ veãer v 17 hodin a poslední veãer osvûtleného hradu zaÏijeme na Tﬁi krále. Doba svícení bude kaÏd˘ den od cca 17.30
do 01 hodin.
Ludûk Frencl

VÁNOâNÍ PROHLÍDKY
Bûhem vánoãních svátkÛ bude otevﬁen hlavní prohlídkov˘ okruh Interiéry hradních palácÛ vÏdy od 10 do
15 hodin ve dnech 26. – 27. 12, 29.
– 31. 12. 2009 a 2. – 3. 1. 2010.
Svato‰tûpánská m‰e, kterou celebruje rakovnick˘ vikáﬁ Ján Petroviã, se jako jiÏ tradiãnû koná 26. prosince od pÛl jedenácté v hradní
kapli.
Ludûk Frencl

ADVENTNÍ KONCERT
V KRÁLOVSKÉM SÁLE
V sobotu 5. prosince od 16.30 hodin ve vytopeném Královském sále
hradu se bude konat Adventní koncert Rakovnického komorního orchestru pod vedením Jana Rezka.
Diváci si budou moci po koncertû
shlédnout veãernû nasvícenou hradní kapli. Vstupné dobrovolné.
Ludûk Frencl

3 7 . R O â N Í K M A L É K ¤ I VO K L ÁT S K É O P ù T S A L A N E M
K¤IVOKLÁT. Ani po sedmatﬁicáté nechybûl veterán kﬁivoklátské
atletiky Alan Breník na startu Malé
kﬁivoklátské, která se na sportovi‰ti U Koleãka a v jeho blízkém okolí bûÏela uÏ v sobotu 31. ﬁíjna. Poﬁadatelé z TJ Sokol Kﬁivoklát tak
respektovali pÛvodní zámûr zakladatelÛ tohoto crossu, aby Malá kﬁivoklátská byla jakousi generálkou
na Velkou kunratickou, která se bûÏí o t˘den pozdûji. A protoÏe se letos v Kunraticích bûÏelo 8. listopadu, byl 37. roãník Malé kﬁivoklátské
odstartován uÏ 31. ﬁíjna.
Navzdory chladnému a sychravému poãasí si na‰lo na Kﬁivoklát ce-

Prvenství z let 2006 a 2007 obhájil Franti‰ek Zouhar z AC Praha 1890, kter˘ ‰estikilometrovou traÈ absolvoval v ãase 21:57 min.
Foto Milan Bednaﬁík

„Nestor“ Alan Breník, kter˘ startoval jiÏ po sedmatﬁicáté,
letos v kategorii muÏÛ 50 – 59 let.
Foto Milan Bednaﬁík

stu 283 závodníkÛ, z toho 168 ve 12
mládeÏnick˘ch kategoriích (do 17
let), 24 Ïen a 91 muÏÛ ve vûku 18
aÏ 78 let. Nejstar‰ím úãastníkem
crossu byl 78let˘ Stanislav ·rail
z Dynama ZâE PlzeÀ. Potû‰itelné
je, Ïe na rozdíl od nûkolika posledních roãníkÛ se na startu objevilo
vût‰í mnoÏství borcÛ z Rakovnicka,
a to i v dospûl˘ch kategoriích.
Vedle „nestora“ Alana Breníka,
kter˘ startoval v kategorii muÏÛ 50
– 59 let, se objevili i bratﬁi Vjaãeslav a Nikola Georgievové, b˘valí
Ïáci kﬁivoklátské ‰koly, dal‰í stálice Malé kﬁivoklátské. „Domácí barvy“ dále hájili Jiﬁí Patera a Tadeá‰
Kotaska z Mûsteãka (kategorie Ïáci 8 - 9 let), Kateﬁina Kocourková,
Monika Zikmundová a Barbora
Durãiaková z Kﬁivoklátu (kategorie
Ïákynû 10 - 11 let), Karolína Pate-

rová z Mûsteãka a Lucie
Zikmundová
z Kﬁivoklátu (kat. Ïákynû 12 - 13 let), Jan
Kuãera (Mûsteãko)
a Václav ·vejnoha
(Roztoky) - hlavní kategorie muÏi 18 - 39
let a Ivo Jirásek
z Mûsteãka (muÏi 40
aÏ 49 let).
A jak závod dopadl?
Prvenství z let 2006
a 2007 obhájil Franti‰ek Zouhar z AC Praha 1890, kter˘ ‰estikilometrovou
traÈ

absolvoval v ãase 21:57 min. Nejrychlej‰í Ïenou leto‰ní Malé kﬁivoklátské se stala Kamila Gregorová
z SK Chotûboﬁ (24:02).
„Jsem rád, Ïe se Malá kﬁivoklátská letos opût bûÏela, i kdyÏ vloni tu
uÏ vyhla‰ovali, Ïe to byl poslední
roãník. VÏdycky sem rád jezdím
a budu jezdit, je tu skvûlá atmosféra, zajímavá a nároãná traÈ. A pak
jsem pokaÏdé zvûdav˘, jestli se na
startu zase objeví Alan Breník. Jeho stoprocentní úãast je obdivuhodná,“ ﬁekl na závûr Vjaãeslav Georgiev z Plznû.
Tomá‰ Bednaﬁík

Navzdory chladnému a sychravému poãasí si na‰lo na Kﬁivoklát cestu 283 závodníkÛ.
Foto Milan Bednaﬁík

KULTURA – KNIHOVNA
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OBECNÍ KNIHOVNA
ÎIVOT PO FRANCOUZSKU
Jean Paul Dubois se narodil roku
1950 v Toulouse. Doba, ve které vyrÛstá a Ïije jeho hrdina, ãi antihrdina Paul Blick, je i jeho dobou, proto je v˘povûì o ní tak autentická.
Procházíme dobou Charlese de
Gaulla a v‰ech dal‰ích francouzsk˘ch prezidentÛ, které v‰echny bez
v˘jimky hodnotí velice kriticky,
moÏná díky sv˘m leviãáck˘m, aÏ
anarchistick˘m názorÛm. Pﬁesto si
vzal Ïenu s naprosto odli‰n˘mi názory, tvrdou, realisticky sm˘‰lející
podnikatelku. KdyÏ koupila nové,
reprezentaãní sídlo, necítí se v nûm
dobﬁe: „Ale ne, já mluvím váÏnû,
z toho domu jde na mû úzkost,
opravdu…“ Îena mu oponuje:
„Zvykne‰ si, uvidí‰, to je dÛsledek
tvého levicového sm˘‰lení. AniÏ si
uvûdomuje‰, odmítá‰, ãeho se ti dostává. Peníze za svou knihu i tenhle
pﬁíjemn˘ dÛm. Se sv˘mi názory musí‰ tyhle vûci odmítat, protoÏe z tebe dûlají malomû‰Èáka, ãlovûka, jako jsou ostatní, co se podílejí na
systému, kter˘ jsi vÏdy zatracoval.“
Dominantní Ïena, navíc pravicovû
sm˘‰lející, je takﬁka obsedantní
konstantou vût‰iny jeho románÛ. Jeho hrdinové, právû tak jako Paul
Blick, daleko více neÏ kariéﬁe
a úspûchu se vûnují Ïivotu muÏe
v domácnosti. Dokud obû jejich dûti byly malé, neúnavnû se jim vûnoval, pozdûji se mu bohuÏel dost odcizily. Paul byl totiÏ ‰Èastnûj‰í mezi
stromy, neÏ mezi lidmi. Cel˘ Ïivot
ho provází trauma ze ztráty star‰ího
bratra, po kterém zdûdil fotoaparát.
Ale fotil vÏdy jen vûci, nikdy ne li-

P ¤ E D VÁ N O â N Í Z V O N ù N Í
Zaãátkem záﬁí mi zazvoní telefon
a správce Hamousova statku pan
Vokoun volá, zda dám dohromady
pár muzikantÛ a zahrajeme první adventní sobotu pro náv‰tûvníky koledy. Slibuji, Ïe se nejprve poptám,
neboÈ nyní Ïádnou stálou skupinu
kromû dûtského sboru Sedmikrásky
nevedu. Mám zatím jednoho dobrovolníka a uÏ za dva dni volá pan
Vokoun znovu (tlaãen ‰éfem a ãasem). Riskantnû tedy slíbím, Ïe ano
a teprve zaãínám shánût lidi, aranÏovat a kopírovat koledy. Koncem
záﬁí se podívá roztock˘ starosta, coÏe to kopíruji, a v jeho pohledu jsem
zachytila cosi…, snad pochybnost
o tom, jestli jsem je‰tû normální…
Ihned vysvûtluji. „Muzikanti to musí mít v‰echno nejménû o ãtvrt roku
posunuté dopﬁedu. V záﬁí je nejvy‰‰í ãas myslet na koledy a v dobû, kdy
je hrajeme divákÛm a snaÏíme se jim
navodit správnou vánoãní atmosféru, se jiÏ tvoﬁí program na masopust“.
Kﬁivoklátsk˘ lidov˘ soubor existuje spoustu let a je to promûnlivá
skupina lidí, kteﬁí se obléknou do
krojÛ a zpívají povût‰inou ve Zbeã-

mi, kde vlastnû bylo ubito a jak. V‰e
je velice komplikované hlavnû proto, Ïe lékaﬁka je Ïena, proto je nutno za lékaﬁe vydávat Saracéna a ona
je jen jeho asistentkou. Pﬁíbûh je pln˘ napûtí, v nûmÏ se dramatick˘
spád snoubí se znamenitû zkonstruovanou zápletkou. Pﬁíbûh nám rovnûÏ pﬁipomíná, Ïe stﬁetávání kultur,
náboÏenská zaslepenost a zápas humanity s intolerancí provázejí lidstvo od nepamûti.
UÏ vám v‰em jen pﬁeju v‰e nej do
pﬁí‰tího roku a buìte i nadále m˘mi
vûrn˘mi ãtenáﬁi. A pokud nûkde máte knihy Karla Maye, které uÏ neãtete, dávám dohromady neúplné sady.
Novinky pod stromeãek
Tetralogie Stmívání – Rozbﬁesk
Stephenie Meyerové. První jmenovaná se umístila v první desítce Knih
mého srdce. Na vandru s Reflexem
III. Po pﬁeãtení si spolu s autory jednotliv˘ch pﬁíbûhÛ ze svûta ﬁeknete,
Ïe stále platí: „V‰ude dobﬁe, doma
nejlíp.“ A nov˘ma oãima se moÏná
podíváte i na na‰e tolik kritizované
‰kolství a zdravotnictví. Nikdo nikde Donny Williams je nev‰ední Ïivotopis dívky s autismem. Krásnû
bát se nejspí‰ budete s knihou Stephena Kinga To.
Gudrun Humlová

IVS BUDY OBâANÒM A NÁV·TùVNÍKÒM K¤IVOKLÁTU

Kﬁivoklátsk˘ lidov˘ soubor pod vedením Dá‰i Pavlíãkové potû‰il koledami náv‰tûvníky Hamousova statku bûhem Malého Adventu v sobotu 28. listopadu.
Foto Milan Bednaﬁík

nû, v létû na ·afáﬁovû dvoreãku, v zimû na Malém adventu. Lze ho snadno zamûnit s Kﬁivoklátsk˘mi hudci
(viz. minulé ãíslo KN k otvírání rozhledny), neboÈ tam obãas vidíte stejné tváﬁe. JenÏe v Hudcích se nehraje na harmoniku, repertoár se

Z P Í VÁ N Í L E S A
Ing. Petr Tﬁíska je znám odborné
i ‰iroké veﬁejnosti jako umûleck˘ ﬁezbáﬁ, kter˘ ve sv˘ch dílech ztvárÀuje
pﬁedev‰ím Ïivot lesní
zvûﬁe v jeho nejrozmanitûj‰ích podobách.
V pﬁedvánoãním ãase
vydal také svoji sbírku
ver‰Û s názvem Zpívání lesa, které mohli sly‰et v jeho pﬁednesu náv‰tûvníci slavnosti u
kapliãky sv. Eustacha
nebo pﬁi Národní soutûÏi mysliveck˘ch trubaãÛ v létû na hradû
Kﬁivoklátû.
Ve své kníÏce se Petr Tﬁíska pﬁedstavuje
nejen jako autor ver‰Û
tryskajících ze samého
nitra jeho citlivé du‰e,
ale téÏ jako vnímav˘ ilustrátor.
„KdyÏ komponuji své ﬁezby, vnímám nejen jejich vizuální podobu,
ale zároveÀ pronikají do mé mysli

di. A kniha o stromech, nejprve tûch
z Francie, pozdûji z celého svûta, ho
proslavila. Ale také ho odvedla na
dlouhé mûsíce pryã od rodiny. Závûr knihy je hodn˘ antické tragédie.
Dlouhé mûsíce se obûtavû stará o nemohoucí matku, Ïena s milencem,
o kterém nemûl tu‰ení, a se kter˘m
se zabila v letadle, pﬁivedla rodinn˘
podnik na buben a zanechala obrovské dluhy a dcera to v‰e neunesla a skonãila v psychiatrické léãebnû. Snad jen syn a jeho japonská
manÏelka pﬁedstavují spolu se sv˘m
prvorozen˘m jakousi nadûji do budoucna. Vyznívá ten pﬁíbûh znaãnû
pesimisticky, ale fakt není, je tam
i dost humoru, nadhledu a ironie.
Trochu mi pﬁipomíná Poslední kabriolet Antona Myrera, kter˘ se umístil mezi stovkou nejoblíbenûj‰ích
knih. I tím, Ïe otec na‰eho hrdiny
má prodejnu automobilÛ a auta,
zvlá‰È znaãky, které prodává, jsou
mu v‰ím. V roce 2004 byl Îivot po
francouzsku navrÏen na v‰echny
klíãové literární ceny ve Francii.
Knihu snad doporuãí i to, Ïe ji vydal Odeon a má zas jednou skvûl˘
doslov, kter˘ mi u vût‰iny knih dost
chybí. Jo a mám ji z Kladna, tak si
ji pﬁeãtûte, dﬁív, neÏ ji zas budu muset vrátit. A proto bych se chtûla
zmínit je‰tû o jedné z Kladna.
Vykladaãka smrti od Ariany Franklinové, v podtitulku uvedeno, Ïe je
to detektivní thriller ze stﬁedovûké
Cambridge. Je to sice pûkná bichle,
ale ãte se moc dobﬁe. Pﬁipomíná televizní seriál Sbûratelé kostí a pÛvabnou „KÛstku“. V okolí Cambridge dochází k nevysvûtliteln˘m
vraÏdám dûtí. Jak uÏ to ve stﬁedovûku, ale nejen ve stﬁedovûku, b˘vá
zvykem, viník je rychle nalezen.
Jsou to Îidé, rituální vraÏdy. Je ale
i pár lidí, kteﬁí nevûﬁí, je mezi nimi
i sám král Anglie, kter˘ si velmi ãasto od ÎidÛ pÛjãuje peníze a velmi
nerad by o tento zdroj pﬁíjmÛ pﬁi‰el.
Tajnû tedy povolává z Itálie specialisty. PﬁijíÏdí vy‰etﬁovatel Ïidovského pÛvodu, arabsk˘ osobní stráÏce a pﬁedev‰ím mladá lékaﬁka,
hlavní hrdinka pﬁíbûhu. V na‰í terminologii je to vlastnû patoloÏka,
která dokáÏe z tûlesn˘ch pozÛstatkÛ urãit, jak dlouho tûlo leÏelo v ze-

i slova, která se posléze snaÏím zachytit na papír,“ vysvûtluje Tﬁíska
vznik sv˘ch ver‰Û. Vypovídají v
podstatû o tom samém,
jako jeho ﬁezby. Obãas
jejich autor pﬁipojil je‰tû svÛj pohled na souãasn˘ vztah ãlovûka k
pﬁírodû, na jeho ne vÏdy
uváÏené zásahy do zákonitostí pﬁírody. Upﬁímné, laskavé, místy i syrové a drsné ver‰e,
doprovázené zdaﬁil˘mi
autorsk˘mi ilustracemi,
vypovídají o v‰estrannosti umûlce, kter˘ svÛj
Ïivot zasvûtil tajÛm pﬁírody, lesu a v nûm Ïijící
zvûﬁi. Kniha je k dostání
u autora (Kﬁivoklát, Lánská 19, tel: 313 558 387)
a vûﬁíme, Ïe potû‰í pod stromeãkem
nejednoho milovníka kﬁivoklátské
pﬁírody.
Milan Bednaﬁík

ponûkud li‰í, je propracovanûj‰í.
V Kﬁivoklátském lidovém souboru
se obsazení zpûvákÛ a muzikantÛ
stále mûní (úãinkuje, kdo zrovna
mÛÏe), zato repertoár je takﬁka rok
co rok stejn˘. SlouÏí totiÏ k pobavení diváka, aby si s námi mohl zazpívat. Letos do‰lo k veliké obmûnû
zpûvákÛ, neboÈ právû v sobotu 28.
11. mûli i Kﬁivoklát‰tí hudci své vystoupení, takÏe z nich nebyla v Kﬁivoklátském lidovém souboru „ani
noha“. Pﬁesto se na‰lo 22 nad‰encÛ
z ﬁad m˘ch kamarádÛ, rodiãÛ a ÏákÛ. Zkou‰ky byly rozvrÏeny do
dvou nedûlních odpolední, kaÏd˘
pak je‰tû musel trénovat doma. Jak
za star˘ch ãasÛ…
A kde jste nás mohli nebo mÛÏete sly‰et?
V sobotu 28. 11. v 11.00 a ve
13.00 hodin na Hamousovû statku
ve Zbeãnû.
V nedûli 29. 11. v 11.00 a ve 13.00
hodin v Komunitním centru v Berounû, kde budeme zpívat charitativnû na podporu denního stacionáﬁe pro seniory.
Ve stﬁedu 23. 12. v 16.00 hodin
na Plovoucí nadûji v Roztokách.
V sobotu 9. 1. v 17.00 hodin na
Tﬁíkrálovém koncertû spojeném
s charitativní sbírkou v Kostele
sv. Petra na Kﬁivoklátû.
Dagmar Pavlíãková

Informaãnû vzdûlávací stﬁedisko
Budy, Kﬁivoklátsko o. p. s. je jedin˘m oficiálním turistick˘m informaãním centrem v âR, které si musí finanãní prostﬁedky na provoz
i akce pro veﬁejnost získat sv˘mi aktivitami. (Ostatní turistická centra
podporují finanãnû obce.) Proto
v roce 2009 bylo podáno 20 projektÛ, z nichÏ jich nevy‰lo 5 a prozatím
bylo schváleno 7 dotaãních titulÛ.
Na ostatní se stále je‰tû ãeká. Projekty jsou zamûﬁeny pﬁedev‰ím na
vzdûlávání ‰kolní, odborné a ‰iroké
veﬁejnosti v oblasti ochrany pﬁírody.
Obecnû prospû‰ná spoleãnost získala v˘bûrov˘m dotaãním ﬁízením
z Fondu Ïivotního prostﬁedí Stﬁedoãeského kraje dotaci v hodnotû
49.600 Kã na projekt „Technické zaji‰tûní v˘ukov˘ch programÛ, propagace environmentálních v˘ukov˘ch
programÛ
a
nákup
ekopomÛcek“. Co to pﬁiná‰í pro náv‰tûvníky IVS?
Koneãnû dokonalej‰í techniku –
notebook, publikaci V˘ukové programy na rok 2009/2010 pro ‰koly
i ostatní náv‰tûvníky, nové ekopomÛcky (krabice energie, ·est AltíkÛ a Aroma lotto – hry s vÛnûmi, pe-

xetria, puzzle, knihy spojené
s ochranou pﬁírody, …).
Dále v‰ak stále zpracovává „granty“, které budou prospû‰né pro náv‰tûvníky a ‰kolská zaﬁízení.
Nyní je podán u ministerstva místního rozvoje projekt na „Zlep‰ení
ubytovacích podmínek v IVS Budy,
Kﬁivoklátsko o. p. s.“. Pokud vyjde,
budeme moci ubytovat 24 osob namísto 16 (coÏ bude pﬁínosem hlavnû pro pobytové v˘ukové programy,
turistickou i ‰irokou veﬁejnost. V neposlední ﬁadû i pro svatebãany a semináﬁe). Zv˘‰í se standard také zázemí – kuchyÀky avznikne ijídelní kout.
U ministerstva Ïivotního prostﬁedí – odboru environmentálního
vzdûlávání byl podán dal‰í grant
„Ekodny v CHKO Kﬁivoklátsko“.
Seznámí zájemce z ﬁad obãanÛ Kﬁivoklátska, ‰kol, turistÛ pomocí exkurzí, pﬁedná‰ek a ekoporadenství
s problematikou ochrany Chránûné
krajinné oblasti Kﬁivoklátsko.
VáÏení spoluobãané, pﬁeji Vám
pﬁíjemné proÏití vánoãních svátkÛ
a v pﬁí‰tím roce na nûkteré z na‰ich
akcí se tû‰í nashledanou
Jiﬁina Pro‰ková,
ﬁeditelka o. p. s.
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NESEëTE DOMA ANEB TIP KN NA V¯LET (X)
POMNÍK A MUZEUM
JOACHIMA BARRANDA
SKRYJE. Nedûle 18. kvûtna
1969 byla pro obec Skryje v˘jimeãná. V zahradû ‰koly bylo uspoﬁádáno slavnostní odhalení pomníku, kter˘ je vûnován k poctû
francouzskému uãenci Joachimu
Barrandovi, jenÏ proslavil Skryje
paleontologick˘m dílem o trilobitech. Pﬁed ‰kolou se shromáÏdilo kolem dvanácti stovek lidí, mezi nimi
vûdci, kteﬁí v Praze vedli odbornou
rozpravu o díle Joachima Barranda,
zástupci akademie vûd, ministerstva
kultury, Karlovy univerzity, francouzského velvyslanectví a Univer-

Pomník Joachima Barranda stojí v zahradû
b˘valé Základní ‰koly ve Skryjích.

zity v Clermont Ferrand
v Barrandovû
rodném kraji.
Nad shromáÏdûním vlála ãeskoslovenská
a
francouzská
vlajka a hudba
zahrála hymny
obou
zemí.
¤eãníci mluvili pﬁed pomníkem z bronzu a
kamene o rodáku z jihofrancouzského
mûsta Saugues, kterého do
údolí Berounky pﬁivedla roku 1833 práce na vymûﬁování konûspﬁeÏné Ïeleznice z Prahy na
PlzeÀsko. PﬁestoÏe stavba konûspﬁeÏky skonãila nedaleko za Lány, pro Barranda nebyla práce u Berounky marná. V místních bﬁidlicích
totiÏ objevil zkamenûliny podivuhodn˘ch tvorÛ - trilobitÛ, kteﬁí Ïili
pﬁed pûti sty miliony lety. V˘zkum
otiskÛ pravûkého Ïivota Barranda
zcela pohltil a vûnoval mu ve‰ker˘
ãas i peníze. V˘sledky svého bádání popsal v Silurském systému stﬁedních âech, díle o dvaadvaceti svazcích, s ‰esti tisíci stranami textu a
témûﬁ dvanácti sty obrazy tvorstva
prvohorních moﬁí.
Objevy v okolí Skryjí byly nejen
poãátkem a základem Barrandovy
impozantní vûdecké práce, ale také
tady poprvé zdokumentoval celou

V tûchto adventních dnech, více jak
kdy jindy, si uvûdomuji, jak cenné
je pro mû pﬁátelství m˘ch kamarádÛ, pomoc od lidí mnû blízk˘ch, laskavost a sounáleÏitost nûkter˘ch
spoluobãanÛ, a to my‰leno napﬁíã
generacemi. ByÈ je to jen ono kaÏdodenní „Dobr˘ den…“ V rámci vánoãního úvodníku jsem s Gudrun
Humlovou nav‰tívil dvû na‰e spoluobãanky, které jsme poprosili
o pár vzpomínek na Vánoce jejich
dûtství. Doteì mám z náv‰tûvy obou
mil˘ch dam hﬁejivé teplo u srdíãka.
Sedûli jsme a povídali si, jen tak,
a jejich vzpomínky se mi hluboce
a dojemnû vr˘valy do pamûti. Pﬁi jejich vzpomínání jsem si uvûdomil,
jaké detaily si obû dámy z oné doby pamatují a jak hlubok˘ proÏitek
jim do Ïivota jejich rodiãe dali. Poslouchal jsem je a srovnával s proÏitky Vánoc svého dûtství. PﬁestoÏe
je mezi námi rozdíl jedné generace,
v mnohém máme záÏitky spoleãné.
TotiÏ vzpomínky na niãím nenahraditelné rodinné ‰tûstí. Opravdové
‰tûstí, moÏná bez honosn˘ch dárkÛ,

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
ADVENTNÍ VùNEC
Vûnec uÏ v antickém svûtû symbolizoval odmûnu, ale také vûãnost bez zaãátku a konce.
V na‰ich krajích je uvit˘ obvykle ze zeleného
jehliãí, coÏ v pﬁírodû vyjadﬁuje nadûji právû
v dobû, kdy venku pﬁichází zima. Promlouvá
k nám nadûjí nového Ïivota, kter˘ nám pﬁiná‰í
Mesiá‰.
Svíce na vûnci, zapalované kaÏdou nedûli, vyjadﬁují, Ïe království BoÏí roste pomalu do plné nádhery. Svûtla adventních svící, jak se postupnû rozÏíhají, nás zvou, abychom kaÏd˘m
dnem, kter˘m jsme blíÏ k vánoãním svátkÛm,
stále více záﬁili svûtlem dobr˘ch skutkÛ pro lidi ve svém okolí. VÏdyÈ ve smyslu evangelia,
které nám Kristus pﬁinesl, se ãlovûk stal natolik nov˘m stvoﬁením, Ïe jedin˘m ukazatelem správného smûru jeho v˘voje
a pokroku je láska, v‰echno ostatní je krokem zpátky.
Advent pro nás znamená v˘zvu k probuzení, v˘zvu nezaspat velkou pﬁíleÏitost, která se nám nabízí, abychom pﬁestoupili ze tmy do svûtla, z noci
do dne.

v˘vojovou ﬁadu trilobita. Na nalezi‰ti Pod hru‰kou u T˘ﬁovic shromáÏdil otisky v‰ech stádií Ïivota trilobita Sao hirsuta, známûj‰ího pod
jménem „chlupáãek skrejsk˘“.
Kromû pomníku v zahradû pﬁed
b˘valou ‰kolou, jehoÏ autorem je
akademick˘ sochaﬁ Viktor Dobrovoln˘, pﬁipomíná ve Skryjích uãeného Francouze a jeho vûdeckou
práci také expozice místního muzea,
které je poboãkou Muzea T.G.M.
Rakovník. Tady jsou vedle krásn˘ch
exempláﬁÛ zkamenûlin k vidûní i
nûkteré autentické Barrandovy technické pomÛcky. Pomník i muzeum
urãitû stojí za náv‰tûvu.
Tomá‰ Bednaﬁík
ve spolupráci
s www.rakovnicko.info

íl
10. d
Hezk˘ Advent, moji vûrní ãtenáﬁi.
Ani se mi nechce vûﬁit, jak rychle
ten rok zase utekl a je tu poslední
mûsíc prosinec. Mûsíc, ve kterém
máme tendence propadnout bilancování ãehokoliv, co rok pﬁinesl. Pomyslná inventura toho, co se nám
letos povedlo ãi naopak. Je dobré si
pro vlastní klid uvûdomit a roztﬁídit
v‰e, co stálo za to, abychom si uloÏili do své pamûti k mil˘m vzpomínkám, a co hodili za hlavu. Pozoruji na sobû, jak s pomalu
postupujícím vûkem pﬁehodnocuji
Ïebﬁíãek hodnot a tﬁídím kategorie
proÏitkÛ podle toho, ãím mÛj Ïivot
obohatily. V dne‰ní uspûchané dobû je tato inventura skoro nezbytná.
JiÏ dávno jsem se pﬁestal rozãilovat
nad bezbﬁeh˘mi Ïvásty vládnoucích
garnitur. Sliby o záﬁn˘ch zítﬁcích mû
uÏ také nechávají klidného a moje
mysl si jiÏ vypûstovala imunitu proti v‰udypﬁítomnému konzumu v podobenství skvûl˘ch nabídek zboÏí,
sluÏeb a iluzí o lehkém nabytí rajsk˘ch potû‰ení. Sorry, dûkuji, jdûte o dÛm dále, nemám zájem….
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bez kter˘ch si dnes mnozí lidé Vánoce neumûjí pﬁedstavit. KdyÏ sly‰ím, Ïe si lidé berou na dárky pÛjãky s lichváﬁsk˘mi úroky jen proto,
aby si snad mohli koupit pﬁízeÀ
sv˘ch blízk˘ch, moÏná kvÛli ‰patnému svûdomí, Ïe na nû nemûli po
cel˘ rok ãas, je mi jich hluboce líto,
ale neodsuzuji je. Vím, vím, je pﬁeci jiná doba… Milí ãtenáﬁi mé rubriky, dovolte mi, abych Vám popﬁál
krásné proÏití vánoãních svátkÛ,
pevné zdraví, plno lásky kolem sebe a samozﬁejmû stÛl pln˘ dobrot,
aby jednou va‰e dûti ãi vnouãata mûla na co vzpomínat. Dne‰ní recept
na rodinné vánoãní cukroví mi pro
vás dala paní Drahu‰ka ·ulcová, tak
si je zkuste upéci a pﬁi tom si mÛÏete provést ve své mysli onu v˘‰e zmiÀovanou inventuru. Na shledanou
v pﬁí‰tím roce se tû‰í Milan Bednaﬁík.
VÁNOâNÍ MU·LIâKY
3 vejce, 14 dkg pískového cukru,
7 dkg vla‰sk˘ch oﬁechÛ, trochu hrubé mouky, 15 dkg másla, trochu
mouãkového cukru, 0,5 dcl rumu,
vanilka
Tûsto: U‰leháme 3 bílky se 14 dkg
pískového cukru, vmícháme nasekané oﬁí‰ky a malou lÏiãku hrubé
mouky. LÏiãkou vytváﬁíme malé
hrudky a klademe na plech s peãicím papírem a pﬁi mírné teplotû upeãeme – spí‰e usu‰íme.
Krémová náplÀ: Utﬁeme 15 dkg
másla s trochou mouãkového cukru, ochutíme rumem. Dále si ve vodní lázni uvaﬁíme ka‰iãku z 1/8 l mléka, 3 ÏloutkÛ, 1 lÏíce hrubé mouky
a vanilky. Necháme zchladnout, pak
vmícháme do utﬁeného másla, aÏ se
obû ãásti spojí v krém, necháme ho
vychladnout.
Upeãené mu‰liãky spojujeme Ïloutkov˘m krémem k sobû a klademe
do pﬁipraven˘ch ko‰íãkÛ z voskovaného papíru a dáme do chladna
ztuhnout.

V OVZDU·Í VÁNOC
Za onûch ãasÛ se v Betlémû dotkl BÛh sv˘m vlastním, neãekan˘m a nepochopiteln˘m zpÛsobem na‰eho svûta. Oslovil ãlovûka svou pokorou, kdyÏ
se stal takov˘m jako on, se v‰í jeho bídou a slabostí, kromû hﬁíchu… Tím,
Ïe se JeÏí‰ stal ãlovûkem, pﬁijal nás za své bratry a dal tím lidstvu novou
dimenzi. Sám BÛh se dot˘ká na‰ich bolestí, na‰ich ran! Na‰ich i tûch, které jsme zpÛsobili druh˘m.
Proto musí tvrdost svûta, jeho chytrácká taktika ustoupit JeÏí‰ovû mírnosti a laskavosti. Tvrdost srdcí jeho nekoneãnému milosrdenství. Samozﬁejmû je tam, kde se jeho láska stane souãástí Ïivota, jak to ztvárnil mistr
Correggio: Uprostﬁed ma‰tale leÏí boÏské Dítû. Je jedin˘m zdrojem svûtla. Jeho tváﬁ vyzaﬁuje svûtlo a osvûcuje tváﬁe tûch, kteﬁí na nûj s láskou pohlíÏejí. V‰ude okolo je pustá, tmavá noc. Svûtlo je darem pro ty, kdo o nû
mají upﬁímn˘ zájem.
J. P.

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Dobrá zpráva, spoleãenská kronika bude pokraãovat…
Po dohodû s matrikáﬁkou Zdenou Hru‰kovou jsme na‰li zpÛsob, jak pokraãovat ve zveﬁejÀování Spoleãenské kroniky v Kﬁivoklátsk˘ch novinách i v dal‰ích mûsících, aniÏ bychom nûjak poru‰ovali zákon ã. 101/2000
Sb., o ochranû osobních údajÛ. Spoleãenská kronika tedy nekonãí.
Redakce KN
ÎIVOTNÍ JUBILEA V MINULÉM MùSÍCI OSLAVILI
50 let
Jaroslav Helmich

73 let
Bohuslava Slapniãková
BoÏena Skleniãková

55 let
Josef Votava

75 let
Emílie Bulantová

60 let
Ludmila Hynková
Vlasta Pavlíãková
Du‰an ·imon
Pavel Tschuschner

82 let
Ladislav Spousta
85 let
Jarmila Pouznarová

72 let
Olga ·törová

Blahopﬁejeme
S BOLESTÍ VZPOMÍNÁME
Milo‰ âern˘,
Anna Smetáková,

+ 2. 10. 2009
+ 2. 11. 2009

Kﬁivoklát 232
Kﬁivoklát 81

VZPOMÍNKA
Dne 27. listopadu tomu bylo jiÏ 9 mûsícÛ, co nás navÏdy opustil milovan˘
manÏel, tatínek pan Zdenûk Rác. Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Dcera Jana s rodinou, maminka, synové Zdenûk a Láìa s rodinami

FOTOKRONIKA – HISTORIE
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Celkem padesát nov˘ch profesionálních hasiãÛ nastoupilo do Královského sálu hradu
Kﬁivoklátu, aby sloÏilo slavnostní pﬁísahu.
Foto Monika Frencl

Lampiónov˘ prÛvod zahájila u rybníka Dá‰a Pavlíãková, která pﬁivítala za mateﬁskou ‰kolu v‰echny úãastníky.
Foto Monika Frencl

Pﬁísaha nov˘ch profesionálních hasiãÛ mûla
slavnostní ráz.
Foto Monika Frencl

Hasiãe na hradû pﬁivítal kastelán Ludûk Frencl.

„Pane Huberte, pane Huberte, pojìte s námi zamknout les“, volaly dûti mocného le- Pan Hubert, kterého ztvárnil Pítrs Mare‰, zná dobﬁe nejen dûti, ale
sÛ pána.
Foto Monika Frencl i Miroslava Pechu.
Foto Jaroslava Vimrová

Ocenûní autoﬁi Jaroslav Konrád a Jana Jirásková v druÏném hovoru s Gudrun Humlovou.
Foto Pavel Friebert

Mezi vítûze fotosoutûÏe se zaﬁadil i roztock˘ Karel Pavlíãek.
Petra Mare‰e bylo moÏné vidût na vernisáÏi i na vystaven˘ch
fotografiích.
Foto Pavel Friebert

Milan Bednaﬁík byl nejen ãlenem odborné poroty, ale mûl na vernisáÏi i hodnotící slovo. Jeho vûty byly pro pﬁítomné fotografy jistû velkou inspirací.
O vystaven˘ch fotografiích diskutoval i v závûru vernisáÏe.
Foto Pavel Friebert

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – XXVII
H¤BITOV
K¤IVOKLÁTSKÉHO
ÎELEZÁ¤STVÍ – II
Historie éry rozmachu kﬁivoklátského prÛmyslu má na novojáchymovském lesním hﬁbitovû kromû hrobu Franti‰ka Nittingera i
dal‰í památníky. Zcela stranou, ve
stinném lesním dolíku, stojí bohatû ãlenûn˘ novogotick˘ náhrobek
cel˘ zhotoven˘ z fürstenberské litiny. Na ãtyﬁech ‰tíhl˘ch rohov˘ch
obl˘ch sloupcích je gotick˘ baldach˘n ze dvou prostupujících se stﬁí‰ek s kruÏbovou v˘zdobou, kraby
a rÛÏicemi a fiálovou vûÏiãkou
ukonãenou rÛÏicí, jenÏ kryje litinov˘ pomníãek tvaru ãtyﬁbokého
hranolu. Ten je ukonãen nízk˘m
komol˘m jehlancem a kﬁíÏkem, na

jeho pﬁední stranû je v reliéfu ãesk˘ nápis: „Zde odpoãívá Antonín
Mayer, kníÏecí fürstenbersk˘ horní rada, narozen 6. ãervence 1792,
zemﬁel 17. ﬁíjna 1873.“ Z textu na
zadní stranû je patrné, Ïe je tu pohﬁbena také manÏelka tohoto dlouholetého horního a hutního ﬁeditele a Nittingerova pokraãovatele
v prÛmyslovém rozmachu Nového Jáchymova: „Johanna Mayerová, rozená Rumplerová, zesnula v Pánu 24. ãervna 1850, majíc
let vûku svého 52 a matka 15 dítek.“
Náhrobek je stejn˘, jako dva jiné známûj‰í v˘robky fürstenberské hutû, dokazující um novojáchymovsk˘ch slévaãÛ – pomník
národního buditele Josefa Jung-
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Foto Monika Frencl

Novojáchymovskému hﬁbitovu vévodí litinov˘
kﬁíÏ se sochou ukﬁiÏovaného Krista.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

manna v Hudlicích a spisovatele a
hudebního skladatele Leopolda

TOMÁ· BEDNA¤ÍK
Zvonaﬁe v Kublovû. V‰echny tﬁi
pomníky opût vytvoﬁil Bedﬁich
Koch – modeláﬁ Ïelezáren v Novém Jáchymovû.
Na protûj‰í stranû úÏlabiny, na
malém pahorku i opodál, jsou uloÏeny tûlesné ostatky rÛzn˘ch ãlenÛ spﬁíznûn˘ch rodin MayerÛ a
GrossÛ. Napﬁ. se tu nalézá ozdobn˘ litinov˘ kﬁíÏ s ﬁasenou rou‰kou
visící z jeho ramen a se ‰títem s nápisem: „Milim ditkám Annû Ottilii Emilii lkagici rodiãowe Anton
i Johanna Mayer 1833.“ Dále tûÏké litinové, umûlecky provedené
pﬁíkrovy, zdobené v reliéfu vavﬁínov˘m vûncem a palmov˘mi ratolestmi, oznamují sv˘mi nápisy:
„Hier ruhet Wilhelm Grosse, Fürstl. Fürstenberg ´scher Berg- u.
Hüttendirector i. R. Geb. 18. Dezember 1810 in Prag, gest. 28.
Februar 1893 in Libu‰ín“ a vedle
Ïe odpoãívá jeho manÏelka Antonie roz. Mayerová.
V˘znamnou ukázkou umûlecké
v˘roby novojáchymovské slévárny je i náhrobek Hugo Grosse
(1845 – 1867) v plasticky v˘razném a krásnû modelovaném provedení. Na podstavci podoby bed-

ny nebo balíku, pﬁevázaného kﬁíÏem provazem, je vztyãen ploch˘
kﬁíÏ, nesoucí na horním krat‰ím
svislém rameni hlavu andílka a na
dolním lilii v pﬁírodním provedení. O kﬁíÏ je opﬁena velká kotva
zkﬁíÏená s Merkurovou okﬁídlenou
holí s hady.
Byl by to dlouh˘ seznam v‰ech
zde uchovan˘ch v˘robkÛ dávno
zanikl˘ch Ïelezáren. Tu nápisová
deska s toãit˘mi sloupky po stranách ukonãená v lomeném oblouku tvaru „oslího hﬁbetu“ s kraby a
uvnitﬁ s bohatou kruÏbou, jinde pomníãek (horního inÏen˘ra Spulaka) tvaru polygonální gotické vûÏiãky
vrcholící
kﬁíÏem
s Kristov˘m tûlem, a ﬁada jin˘ch.
I kdyÏ je tu zachováno mnoÏství
nejrÛznûj‰ích kﬁíÏÛ vyroben˘ch ve
zdej‰ích hutích, mnohé velmi dekorativní a jemnû propracované,
marnû bychom hledali dva, které
by byly zcela stejné. Co kus, to originál – dÛkaz nev‰edního slévaãského umu mistrÛ novojáchymovsk˘ch Ïelezáren, kter˘ byl vysoce
cenûn v celé Evropû.
(Dokonãení pﬁí‰tû)

