Roãník XVI.

LEDEN 2010
V sobotu 9. ledna se v Hotelu S˘kora odpoledne se‰li
kﬁivoklát‰tí hasiãi, aby uzavﬁeli dal‰í rok své ãinnosti na
v˘roãní valné hromadû.

20 Kã

Jako kaÏd˘ rok, tak i letos, vy‰ly dûti z mateﬁské ‰koly popﬁát
obyvatelÛm Domu s peãovatelskou sluÏbou, b˘val˘m zamûstnancÛm ‰kolky a sponzorÛm ‰tûstí a zdraví do nového roku.

Tak uÏ je to tady, rok utekl jako voda a kvapem se blíÏí Masopust. Co nás letos ãeká a nemine, se doãtete v ãlánku hlavní
organizátorky regionálního Masopustu Dá‰i Pavlíãkové.

âtûte na str. 3

âtûte na str. 6

âtûte na str. 2

PRAVDA A LEÎ
Dlouho ve mnû pro úvodník KN klíãilo téma Pravdy a LÏi. Pí‰u velká písmena, protoÏe obû tyto dámy vnímám velmi osobnû. JiÏ mnoho let ﬁe‰ím
vztahy mezi nimi i jejich vztahy a postoje k ostatním lidem i situacím. Vnímám citlivû sdûlení anonymních jednotlivcÛ i konkrétních politikÛ a jejich
postoj k Pravdû a LÏi. KaÏd˘ mlad˘ ãlovûk si nese své ideály, hranice a pﬁístupy k tomuto tématu z pÛvodní rodiny. Sleduje v praxi, jak jeho rodiãe
ﬁe‰ili v prÛbûhu ãasu toto velké a mnohdy osudové dilema a obvykle pﬁebírá jejich vzorec chování. Pﬁebírá i zpÛsob, jak odpovûdût na otázku:
„Lhát, ãi pﬁiznat barvu, jen tak z principu, i kdyÏ je to pro krátkodobé cíle jedince nev˘hodné? Je to jiÏ pomûrnû dlouho, co jsem si z tohoto dilematu na‰la své osobní v˘chodisko. Za nejdÛleÏitûj‰í v Ïivotû povaÏuji TAKT,
jin˘mi slovy – neubliÏovat druh˘m. Domyslím-li to do dÛsledku, …pokud
v‰ak nechci ubliÏovat ostatním a nechci ubliÏovat ani sama sobû, nejde to
dohromady se lhaním. KdyÏ v‰ak nechci lhát (abych neublíÏila), nemÛÏu se
chovat zpÛsobem, kter˘ je na hranû. S pﬁib˘vajícím vûkem si uvûdomuji, Ïe
Ïivot vlastnû není o vûcech, ale pﬁedev‰ím o citech a vztazích. K ãemu je
vám drahá zahraniãní dovolená, kdyÏ na ni nemáte s k˘m jet? K ãemu jsou
vám peníze, kdyÏ necítíte úplnû obyãejné lidské pﬁijetí od nejbliÏ‰ích? Docházím ke zji‰tûní, Ïe nejvût‰í a nejsilnûj‰í vûci jsou v Ïivotû ty nejpﬁirozenûj‰í, nejpravdivûj‰í a hlavnû nejjednodu‰‰í. A pokud ãlovûk z jakéhokoliv
dÛvodu obelhává sám sebe uvnitﬁ, nemÛÏe b˘t srovnan˘ ani s vûcmi, vztahy a dûji vnûj‰ího svûta. K zamy‰lení mû vÏdy dovedla písniãka Jarka Nohavici s názvem Pravda a leÏ. Zápletka je jednoduchá. Vychytralá LeÏ si
v noci oblékla ‰aty, které ve spánku svlékla Pravda. A druh˘ den jiÏ nikdo
nepoznal, která je která. Básník si v písniãce napÛl optimisticky a napÛl pesimisticky odpovídá: „Jistû Ïe na svûtû zvítûzí pravda, ale aÏ dokáÏe to, co
dokáÏe leÏ. Pﬁeji tedy v‰em ãtenáﬁÛm KN, aby alespoÀ obãas pomohli paní Pravdû s jejím údûlem. LeÏ, ta je protﬁelá, ta se o sebe postará sama.
Pavla HÛlová

T¤ÍKRÁLOV¯ KONCERT U SV. PETRA
K¤IVOKLÁT. V sobotu 9. ledna uspoﬁádalo Obãanské sdruÏení
Dûti Kﬁivoklátska v kostele sv. Petra na Kﬁivoklátû Tﬁíkrálov˘ koncert,
kter˘ byl zakonãen sbírkou ve prospûch âeské katolické charity.
Navzdory snûhové nadílce i citelnému chladu se kﬁivoklátsk˘
svatostánek zaplnil do posledního
místeãka. Koncert zahájili krátce
po 17. hodinû Kﬁivoklát‰tí trubaãi
slavnostními fanfárami z kostelního kÛru. Jako první uvedl moderátor podveãera Ivan Kasalick˘ flétnov˘ soubor ÏákÛ Soukromé
hudební ‰koly Dagmar Pavlíãkové.
Dûti zahrály pût vánoãních skladbiãek, napﬁ. Hudba pro andûlsk˘

kÛr, Cum decore, Adeste fideles ad.
Po dal‰ích fanfárách pﬁi‰el na ﬁadu zhruba dvacetiminutov˘ blok Kﬁivoklátsk˘ch hudcÛ. Ti zahráli a zazpívali prÛﬁez sv˘m vánoãním
programem. Zaznûlo osm znám˘ch
i ménû znám˘ch adventních písní
a koled, napﬁ. Byla cesta u‰lapaná,
Marie a Andûl, Pokoj, ‰tûstí, zdraví,
Den pﬁeslavn˘ ad. Nejvût‰ího potlesku se dostalo rozverné slovenské
koledû Pri betléme na sala‰u, v níÏ
Kﬁivoklát‰tí hudci imitovali nejen fujaru, ale také bekot ovcí.
Tﬁetí ãást programu patﬁila Kﬁivoklátskému lidovému souboru. Dospûláci, roztocké Sedmikrásky i dûti
z M· Kﬁivoklát a Roztoky pﬁedvedli Ïivé jesliãky a sehráli pﬁíbûh
o tom, jak to bylo, kdyÏ Josef
s Pannou Marií shánûli ubytování v Betlémû, jak se narodil
JeÏí‰ek a co v‰echno mu snesli
lidé ze ‰irokého okolí. Posluchaãi si zazpívali spolu s úãinkujícími koledy Nesem vám noviny, Pásli sme oveãky a
PÛjdem spolu do Betléma. Po té
poslední nastoupili na „scénu“
v‰ichni úãinkující a za zpûvu
písniãky My tﬁi králové jdeme
k vám… vstoupili do kostela tﬁi
králové. Ti pak mezi pﬁítomn˘mi provedli charitativní sbírku
ve prospûch âeské katolické
charity a celkem sebrali ãástku
5 tisíc korun. „Peníze, které jste
právû vûnovali, pomÛÏou potﬁebn˘m lidem v nouzi,“ podûkoval rakovnick˘ vikáﬁ Ján PetKﬁivoklátsk˘ lidov˘ soubor spoleãnû s dûtmi z ma- roviã a popﬁál v‰em hodnû
zdraví a spokojenosti v právû zateﬁsk˘ch ‰kol pﬁedvedly Ïiv˘ betlém.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík ãínajícím roce.
Tomá‰ Bednaﬁík

Moudrá slova
âlovûk má pût smyslÛ. Kolik má nesmyslÛ, to se nedá spoãítat.
(Milan Lasica a Július Satinsk˘)

Paní TáÀa Friebertová, hlavní organizátorka plesu, si i pﬁes ve‰keré starosti veãera na‰la chvilku na tanec, kter˘ si zaslouÏenû uÏívala.
Foto Milan Bednaﬁík

MOÎNÁ P¤IJDE I KOUZELNÍK...
Je nedûle, venku hustû snûÏí (uÏ zase), pomalu se smráká a my máme za
sebou 12. Lesnick˘ ples. Sokolovna
uklizená, stoly a Ïidle rozvezeny na
místa, odkud jsme si je pÛjãili. Zbyly
uÏ jen hromady pytlÛ s odpadky aß
jedlová klest z v˘zdoby pﬁipravená na
spálení. Jak˘ byl ten leto‰ní ples? Tradiãnû bylo plno, jako kaÏd˘ rok jsme
nemohli uspokojit ve‰kerou poptávku
po vstupenkách a já musím znovu jiÏ
ponûkolikáté pﬁipomenout, Ïe nás to
velmi mrzí, ale kapacita sálu je daná.
Zamûstnanci, sponzoﬁi, veﬁejnost, je
zkrátka tûÏké uspokojit v‰echny. Ale
to je stará písniãka a v‰ichni ji známe.
Leto‰ní ples jsme uspoﬁádali 16.
ledna. K tanci a poslechu hrála skupina S-BAND pana ZdeÀka âerného
z Li‰an, obãerstvení zajistila firma pana Pavla Nûmeãka. To byly dva hlavní nosné pilíﬁe celého veãera. Zábava
stojí hlavnû na dobré kapele a po tanci má pﬁece kaÏd˘ ÏízeÀ i hlad. Toto
se jistû podaﬁilo ke spokojenosti v‰ech
hostÛ. Taneãní parket byl neustále pln˘, atmosféra pﬁíjemná. Ples zahájily
slavnostní fanfáry Kﬁivoklátsk˘ch
trubaãÛ a pak následovalo pﬁedtanãení. Tentokráte jsme zvolili ukázku
standardních tancÛ. Pût z nich nám
pﬁijeli ukázat manÏelé Sofkovi, kteﬁí
jsou mistry republiky v této disciplinû. Mne velmi zaujala historie jejich
kariéry. SoutûÏí v kategorii nad 35 let,
tanãit spolu zaãali aÏ v taneãních pro
dospûlé a natolik se jim tanec zalíbil,
Ïe se mu závodnû vûnují uÏ 13 let. Tak
mû tak napadlo, jak je hezké, kdyÏ dva
lidi, kteﬁí spolu Ïijí, spojuje takov˘
krásn˘ koníãek, tanec jim zkrátka naplnil Ïivot. Po jejich vystoupení uÏ následovala zábava. Tanãit se zaãalo témûﬁ okamÏitû, kdyÏ spustila kapela.
Pak následovalo rozklíãování tomboly, kdy se kaÏd˘ dozvûdûl, jak mûl
‰Èastnou ruku pﬁi v˘bûru lístkÛ. To nebyl bohuÏel mÛj pﬁípad, vyhrála jsem
ta‰ku s reklamními pﬁedmûty na‰í firmy. Kalendáﬁ pûkn˘ (‰koda, Ïe uÏ je-

den mám), triko s logem (kde jsem ho
jen vidûla, asi doma ve skﬁíni), klíãenku (tu asi pouÏiji). Vûru, líbily by
se mi i jiné ceny, to mi vûﬁte. BlíÏila
se 23. hodina a já uÏ jsem netrpûlivû
na chodbû vyhlíÏela, aÏ pﬁijede pÛlnoãní pﬁekvapení. Byl nejvy‰‰í ãas a
nervozita zaãala stoupat. Stále dokola jsem volala jedno ãíslo a nic, ticho,
jen vyzvánûní. Pﬁekvapení musí ﬁídit
a soustﬁedit se na cestu, utû‰ovala jsem
se. âas bûÏel, blíÏila se pÛlnoc a ... nic.
Noãní mÛra v‰ech poﬁadatelÛ pﬁilétla
k nám na Kﬁivoklát. Milé pﬁekvapení
zkrátka nedorazilo. PﬁestoÏe bylo v‰e
dopﬁedu dojednané, je‰tû den pﬁed akcí mnû uji‰Èovalo, Ïe v‰e probûhne tak
jak má a na‰i náv‰tûvníci budou dozajista unesení. Tak jsme vylosovali

hlavní cenu veãera, kterou byla digitální kamera, a vydraÏili jedno divoké prasátko. A zábava pokraãovala i
bez pﬁekvapení. Kdysi dávno vysílala âeská televize jeden zábavn˘ poﬁad, jmenoval se „MoÏná pﬁijde i kouzelník“. K nám ale nepﬁi‰el. Je to mistr
republiky v magii a já jen doufám, Ïe
se mu cestou nepﬁihodilo nic zlého,
protoÏe se mi dosud nepodaﬁilo dovolat se mu. TakÏe kdo ví...
Za v‰echny poﬁadatele vûﬁím, Ïe se
i tak v‰em na plese líbilo a strávili
s námi pﬁíjemn˘ lednov˘ veãer. A nezapomeÀte, Ïe v leto‰ní sezonû tady
budou plesy je‰tû dva. Jiﬁinkovsk˘ a
hasiãsk˘. Tak neváhejte a vzhÛru na
taneãní parket!
TáÀa Friebertová

Dvanáct˘ reprezentaãní lesnick˘ ples zahájili slavnostními fanfárami Kﬁivoklát‰tí trubaãi.
Foto Milan Bednaﬁík

LETOS OPùT TANEâNÍ
Obãanské sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska oznamuje, Ïe v leto‰ním roce se budou opût konat taneãní kurzy pro zaãáteãníky pod vedením manÏelÛ Tenglerov˘ch. Zahájení bude 11. 9. 2010. Kurz probûhne, pokud se pﬁihlásí nejménû patnáct taneãních párÛ. BliÏ‰í informace budou od února na plakátech, v
Informaãním stﬁedisku u paní Pro‰kové a v trafice v Roztokách u paní Procházkové. Telefonické dotazy a pﬁedbûÏné pﬁihlá‰ky u p. Matûjkové na telefonním ãísle 737 709 619.
Simona Matûjková

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE
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Anketa KN
Jaké provozujete zimní sporty
a vyuÏíváte pro nû kﬁivoklátskou
pﬁírodu?
Hana Kecová
48 let, servírka
Doba, kdy jsem si
hrála na krasobruslaﬁku Hanku Ma‰kovou
na zamrzlém Rakovniãáku, je pryã. Se
sáÀkami jsme jako
dûti na Kﬁivoklátû vyuÏily kaÏd˘ kopeãek,
na hory jsme nejezdily. Nyní mám
ráda zimu v teple za oknem a ve‰kerá sportovní ãinnost je tak maximálnû s hrablem pﬁi úklidu snûhu
kolem domeãku.
Drahoslava Krumniklová
70 let, v dÛchodu
Teì uÏ tûm sportÛm
moc nedám, ale túry
a procházky jsem mûla vÏdycky ráda a není nad kouzlo zasnûÏeného Kﬁivoklátu. A
jako holka jsem bruslila na „‰lajfkách“ na
rybníãku u Emilovny, tam jsem i
sáÀkovala a lyÏovala. TakÏe vÏdy
tady, v kﬁivoklátsk˘ch hvozdech.
Jan Pelesn˘
22 let, student
Pravidelnû jezdím
lyÏovat, jelikoÏ to tady u nás nejde, nejsou tu Ïádné velké
kopce ani Ïádné sjezdovky, tak musím
dojíÏdût na hory. Jinak vyuÏívám kﬁivoklátskou pﬁírodu, chodím sáÀkovat
za chatiãky. Obãas si i zabruslím na
amalínském rybníce.
Václav Friebert
71 let, dÛchodce
Dﬁíve jsem hrál lední hokej a k tomu se
v˘bornû hodil rybník
na Amalínû. Samozﬁejmû jsem jako dítû jezdil na sáÀkách
a trochu i na lyÏích.
Teì uÏ je jedin˘m
zimním sportem, kter˘ provozuji,
odhazování snûhu lopatou.
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NA V¯ROâNÍ VALNÉ HROMADù HASIâI VOLILI NOV¯ V¯BOR
Kﬁivoklát (paf). V sobotu 9. ledna se v Hotelu S˘kora odpoledne se‰li kﬁivoklát‰tí hasiãi, aby uzavﬁeli
dal‰í rok své ãinnosti na v˘roãní valné hromadû. Uplynulo pût let od posledních voleb ve sboru a hasiãi tak
mûli na programu v˘roãní valné hromady i volbu nového v˘boru.
Mezi hosty pﬁivítali hasiãi starostu mûstysu Milana Nadû, místostarostu Petra Tﬁísku, vedoucího stanice HZS v Rakovníku Karla Jelínka,
roztocké hasiãe zastupovali Vladimír Melã a Jan Pokorn˘. Chybût nemohl dvorní fotograf SDH Kﬁivoklát Milan Bednaﬁík.
Je‰tû neÏ hasiãi pﬁistoupili k jednání, servírovala se jedním slovem
vynikající svíãková z kuchynû Hotelu S˘kora.
Poté byla v˘roãní valná hromada
oficiálnû zahájena. Po krátkém úvodu pﬁednesl svou zprávu starosta
sboru Pavel Friebert, následován velitelem Vladimírem Fuksou. Zrekapitulovali ãinnost sboru a jednotky
sboru za minul˘ rok. ProtoÏe starosta a místostarosta mûstysu spûchali na Tﬁíkrálov˘ koncert do kostela sv. Petra, pozdravili hasiãe je‰tû
pﬁed diskusí. Pokladník Miroslav
Friebert poté informoval o stavu hasiãsk˘ch financí, správné vedení
úãetnictví ztvrdila revizní komise
prostﬁednictvím Davida Havlíka.
Své pﬁíspûvky potom pﬁednesli pﬁítomní hosté.
Pak pﬁi‰ly na poﬁad volby nového
v˘boru. Starostou sboru byl zvolen
opût Pavel Friebert, velitelem sboru a námûstkem starosty Vladimír
Fuksa. Zástupcem velitele Michal
Temejãík. Strojníky má sbor dva,
a to Franti‰ka Pelesného a Karla
Breníka. Pokladníkem je nadále Miroslav Friebert. Nov˘mi ãleny v˘boru se stali Ludûk Frencl a Jiﬁí
Krycner. Do kontrolní a revizní rady byli zvoleni David Havlík, Miroslav Svoboda a Jan Pelesn˘. Hasiãi také doporuãili Zastupitelstvu
mûstysu jmenovat velitelem jednotky na dal‰ích pût let opût Vladimíra Fuksu.
Slavnostní v˘roãní valná hromada byla i tou pravou pﬁíleÏitostí k pﬁijetí nov˘ch ãlenÛ sboru. Mezi hasiãe tak byly pﬁijaty Îaneta
Friebertová a Andrea Temejãíková.
Po volbách staronov˘ velitel Vladimír Fuksa nastínil plán ãinnosti na
rok 2010. V diskusi vûnovali hasiãi

Starosta sboru Pavel Friebert a velitel sboru Vladimír Fuksa gratulují k pﬁijetí mezi hasiãe
Andree Temejãíkové.
Foto Milan Bednaﬁík

hodnû ãasu pﬁípravû leto‰ního spoleãného plesu s hradem Kﬁivoklátem, kter˘ probûhne 27. února. Spolu s kolegy z Roztok kﬁivoklát‰tí
také letos vyrazí na regionální masopust do Mûsteãka. Hasiãe jako
kaÏd˘ rok ãekají i ‰kolení velitelÛ

a strojníkÛ, námûtové cviãení, okrskové cviãení, údrÏba techniky, práce na údrÏbû zbrojnice…a snad málo v˘jezdÛ k poÏárÛm.
Po schválení nezbytného usnesení hasiãská v˘roãní valná hromada
skonãila.

T¤ÍKRÁLOV¯ KONCERT OBRAZEM
V popﬁedí hlasuje na v˘roãní valné hromadû SDH Kﬁivoklát David Havlík a Pavlína Friebertová.
Foto Milan Bednaﬁík

TO JSOU MI VùCI
Rok 2009 slavnû za zvuku petard skonãil a máme tu rok 2010.
Jak na Nov˘ rok, tak po cel˘ rok,
ﬁíká se. Myslím, Ïe jsou to jen
ﬁeãi. Leto‰ní rok bude takov˘,
jak˘ si ho udûláme, jak˘ si ho
udûlá kaÏd˘ z nás. Pokud by se
totiÏ nejednalo jen o ﬁeãi, mnoho z nás by leto‰ní rok strávilo
s lopatou v ruce. Zima nám
v prvních dnech roku ukázala
svou sílu opravdu dÛraznû. Koneãnû nasnûÏilo, k radosti dûtí
a nelibosti obcí a mûst. Pane senátore Kubero, nevím nevím…
I kdyÏ u nás v Kﬁivoklátû asi
uklízení chodníkÛ není tak velk˘ problém jako ve mûstech.
I v leto‰ním roce se ãlovûk na
nûkteré vûci mÛÏe spolehnout.
·li jsme s manÏelkou a dûtmi
tradiãnû o ·tûdrém dnu na hﬁbitov, cesta tradiãnû klouzala,
a pﬁi návratu si manÏelka v‰imla, Ïe je jiÏ tradiãnû opût osvûtlen hrad.
Tradiãnû jsou u nás hÛﬁe sjízdné silnice. Vím, jsme v CHKO
Kﬁivoklátsko a tak cestáﬁi mohou posolit jen pﬁi kalamitû. Ale
pﬁiznám se, Ïe si obãas zanadávám…na ochranáﬁe. Rozum mi
v‰ak vzápûtí pﬁipomene, Ïe
kdyÏ se nesolí, je to vlastnû dobﬁe.
Tradiãnû zimní rozmary ztûÏují Ïivot popeláﬁÛm. ProtoÏe
vyváÏíme jen první sudou stﬁedu v mûsíci, zaãala b˘t na‰e popelnice najednou malá. Kalendáﬁ nám nepﬁál a z mûsíãního
intervalu byl najednou interval
‰estit˘denní. Pﬁem˘‰lel jsem,
pﬁem˘‰lel, ale nevymyslel, proã
je mûsíãní vyváÏení v Kﬁivoklátû omezeno na první sudou
stﬁedu v mûsíci a ne jen na první stﬁedu v mûsíci. Ale tﬁeba to
nûjak˘ dÛvod má. Pokud ne, docela bych se pﬁimlouval za zmûnu na první stﬁedu v mûsíci.
Tradiãnû jsem po Novém roce pﬁi procházce vidûl nûkterá
auta na sv˘ch místech. Jako po
cel˘ loÀsk˘ rok, nûkterá na stejném místû byla k vidûní i po cel˘ pﬁedloÀsk˘ rok. Nejedou
a nejedou… Jestli ony to nejsou
vraky a autovraky (aã je to k nevíﬁe, není to totéÏ) a jiÏ jen nepﬁekáÏejí?
Doãetli jste tradiãní To jsou
mi vûci. Díky Vám a byÈ trochu
opoÏdûnû, v‰em hodnû tradiãního ‰tûstí a zdraví.
Pavel Friebert

NOVOROâNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU PO·ESTNÁCTÉ

Navzdory mrazivému poãasí panovala v kostele sv. Petra slavnostní atmosféra, o kterou se
postarali v‰ichni úãinkující. Tﬁi králové vybrali ve prospûch âeské katolické charity 5000 korun.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

K¤IVOKLÁT. Oddíl stolního
tenisu Sokola Kﬁivoklát uspoﬁádal
v sobotu 2. ledna jiÏ 16. roãník Novoroãního turnaje, kter˘ je urãen
pro hráãe do úrovnû okresního pﬁeboru 1. tﬁídy. „Navzdory nepﬁíznivému poãasí pﬁijelo ãtyﬁiapadesát
stolních tenistÛ prakticky z celého
okresu Rakovník, z Broum na Berounsku a Radimi na Kolínsku,“
uvedl Libor Mika z poﬁádající jednoty.
SoutûÏ probíhala jak ve dvouhrách, tak i ãtyﬁhrách. Vzhledem
k vysokému poãtu pﬁihlá‰en˘ch se
zmûnil turnaj v celodenní maratón,
pﬁi nûmÏ byly vidût zajímavé a dramatické zápasy. Vítûzem dvouher
se stal Libor Cír z Kanoistického
klubu Rakovník, kter˘ ve finále porazil Karla Vaice (TJ Broumy) 3:0
na sety a obhájil tak své loÀské prvenství. Tﬁetí a ãtvrté místo obsadili Václav KrÛta (RC Rakovník)
a Jiﬁí Szabó ze Sokola Lány.
Prvenství ve ãtyﬁhﬁe vybojovala
dvojice Václav KrÛta a Leo‰ Hejda
z RC Rakovník finálov˘m vítûzstvím 3:1 nad hráãi Sokola Nové
Stra‰ecí Kamilem Pitnerem a Franti‰kem Fabingerem. O 3. aÏ 4. místo se podûlili lán‰tí Jiﬁí Szabó a Pavel Slániãka s broumskou dvojicí
Karel Vaic a Petr Ma‰ek.
Tomá‰ Bednaﬁík

Na turnaji nechybûly ani legendy kﬁivoklátského stolního tenisu. Vlevo Ladislav Jaro‰, vpravo Milan Hauner.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

POZVÁNKA
Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LâR na Kﬁivoklátû zve v‰echny
na pﬁedná‰ku spojenou s v˘stavou fotografií

N ÁV R AT M E Z I PA P U Á N C E
5. února 2010 od 18.00 hodin v budovû IVS LâR v Hradní ulici
Pﬁijìte si poslechnout poutavé vyprávûní úãastníka expedice
Ing. Pﬁemysla Voborníka o lidech kmene Korowai Dalam, kteﬁí Ïijí
nemûnn˘m zpÛsobem Ïivota jiÏ desítky tisíc let, a prohlédnout si
exotické fotografie.
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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
VáÏení spoluobãané,
do roku 2010 pﬁejeme v‰em pevné zdraví, tro‰ku ‰tûstí a v neposlední ﬁadû také hodnû práce a zdravého rozumu.
Rozpoãet mûstysu na rok 2010
V loÀském roce pﬁi sestavování
rozpoãtu na rok 2009 jsme stáli pﬁed
mnoha skuteãnostmi, které jsme nemohli nikterak ovlivnit a museli
jsme je zapracovat do rozpoãtu mûstysu. Jednalo se o finanãní krizi, která mûla dopad na rozpoãty obcí a
mûst. Bylo nám doporuãováno, abychom poníÏili rozpoãet na rok 2009
o 12 % oproti rozpoãtu roku 2008.
Finanãní v˘bor i celé zastupitelstvo
v‰ak bylo nedÛvûﬁivé k tûmto doporuãením a rozpoãet nakonec sníÏilo o 15% oproti roku 2008, coÏ ve
finále byla ãástka 1 800 000 Kã.
V rozpoãtu bylo poãítáno se spoluúãastí na podanou dotaci ze Stﬁedoãeského kraje na v˘mûnu oken v Z·
a M· Kﬁivoklát a s rekonstrukcí kolny v M· Kﬁivoklát. Pﬁesto, Ïe zastupitelstvo skepticky poníÏilo rozpoãet na rok 2009 o 15 %, rozpoãet
se naplnil pouze na 97 % v daÀové
pﬁíjmové ãásti, coÏ je kapitola rozpoãtu, která je pro obce Ïivotnû dÛleÏitá. V˘padek pﬁíjmu byl nejvy‰‰í v poloÏce danû z pﬁíjmÛ osob
samostatnû v˘dûleãnû ãinn˘ch, coÏ
ukázalo, Ïe hospodáﬁská krize nejvíce postihla drobné podnikatele.
Pﬁesto se nám podaﬁilo zvládnout
bûhem roku neplánovanou rekonstrukci elektrorozvodÛ v Z· Kﬁivo-

klát a havárii veﬁejného vodovodu.
Jako i loÀsk˘ rok byly pﬁípravy rozpoãtu na rok 2010 ovlivnûny hospodáﬁskou krizí, neplnûním daÀov˘ch
pﬁíjmÛ a schodkem státního rozpoãtu. Zastupitelé mûstysu dlouhé hodiny poãítali, se‰krtávali a hledali priority, vzhledem k poníÏení rozpoãtu
o 14% oproti roku loÀskému, coÏ ve
finále byla ãástka 1 500 000 Kã. Jednoduch˘mi poãty dojdeme k v˘sledku, Ïe mûstys Kﬁivoklát bûhem posledních 2 let pﬁi‰el o 3 300 000 Kã
na stranû pﬁíjmÛ, tudíÏ i na stranû v˘dajÛ. Na veﬁejném zasedání ZM dne
7. 12. 2009 byl schválen rozpoãet na
rok 2010 na stranû pﬁíjmÛ a v˘dajÛ
ve v˘‰i 9 181 898 Kã, kde byly poníÏeny témûﬁ v‰echny kapitoly rozpoãtu. V této situaci se Zastupitelstvo mûstysu rozhodlo, Ïe jedinou
investicí, která bude v leto‰ním roce
provedena, je zateplení stropních dutin v Z· Kﬁivoklát, protoÏe v budoucnu pﬁinese dal‰í úspory finanãních prostﬁedkÛ, které jsme nuceni
vydat za vytápûní této budovy. K dal‰í men‰í stavební akci nás donutil
dlouhodobû neutû‰en˘ stav kuchynû
v M· Kﬁivoklát, kter˘ pﬁestala tolerovat Krajská hygienická stanice.
Budeme si tajnû pﬁát, abychom se vymanili z hospodáﬁské krize, aby se
ekonomika státu zvedla natolik, Ïe
zaãnou do v‰ech rozpoãtÛ obcí a mûst
pﬁitékat finanãní prostﬁedky ve vût‰í
míﬁe neÏ tomu bylo v roce 2009.
Kanalizace a voda Kﬁivoklátsko
Dne 14. 12. 2009 podal Svazek

POZVÁNKA
Obãanské sdruÏení Pﬁátelé obce Nezabudice poﬁádá a zve na

1. JI¤INKOVSK¯ PLES
13. února v sokolovnû na Kﬁivoklátû, zaãátek 20.00 hodin
hraje S – Band.
Vstupenky budou v prodeji od 1. února na IVS LâR v Hradní ulici
u Táni Friebertové. MÛÏete si je telefonicky zamluvit na ãísle 724 525 036.

obcí Kanalizace a voda Kﬁivoklátsko tzv. „velk˘ projekt“ na Státní
fond Ïivotního prostﬁedí. V tûchto
dnech se doplÀují v‰echny detaily
tak, aby mohla b˘t Ïádost postoupena k dal‰ímu ﬁízení. Její dal‰í cesta míﬁí do Bruselu, kde v‰ichni doufáme v úspûch pﬁi získání dotace na
tento projekt z EU. Administrace
projektu bude trvat cca 9 mûsícÛ,
tzn., Ïe verdikt, zda jsme uspûli, se
dovíme do konce roku 2010.
Podûkování obãanÛm
Chtûl bych velice podûkovat v‰em
obãanÛm mûstyse Kﬁivoklát za
vstﬁícn˘ pﬁístup a trpûlivost pﬁi zvládání snûhové nadílky, kterou nás
pﬁíroda obdarovala. Dûkuji zejména tûm, kteﬁí aktivním pﬁístupem
s lopatou a ko‰tûtem v ruce pomohli oãistit chodníky pﬁed sv˘mi nemovitostmi, aãkoliv to jiÏ není jejich povinností.
Mgr. Milan Naì
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Z REDAKâNÍ PO·TY
VáÏená redakce.
âetla jsem minulé noviny a nesouhlasím, co se pí‰e o tom, Ïe by na obecním úﬁadû Kﬁivoklát nebyla ochota. Já mám tu zku‰enost, Ïe kdykoliv pﬁijdu na úﬁad, aÈ je to mimo úﬁední dny, jsem vﬁele obslouÏena a navíc mi
je‰tû poradí. A myslím si, Ïe váÏnû nejsem sama!
Ivana Sejpková
Dobr˘ den, chci podûkovat za to,
jak Obecní úﬁad Kﬁivoklát pﬁistoupil k údrÏbû obce, jehoÏ souãástí je
i starost o sjízdnost místních komunikací v zimním období, a zvládá údrÏbu i za souãasné situace.
Bydlím na ã. p. 256 v místû, kterého si pﬁede‰lé vedení obce (klika
HÛlová – Friebert) v zimû vÛbec ani
nev‰imlo, neprovádûlo zde v zimû
vÛbec nic a ani nedalo vûdût, kdy
se budou odváÏet mizerné odpadky,
aby mohl ãlovûk v pravou chvíli po
snûhu stáhnout plnou popelnici dolu do ulice.
Nyní se i tato komunikace v okamÏiku snûhov˘ch sráÏek udrÏuje
mechanizací obce (k jejímuÏ náku-

pu jsem sly‰el od nûkter˘ch z obce
„chytré“ kritiky) a teì, kdy napadlo více snûhu, ulicemi projela dokonce fréza, takÏe zde mohou normálnû projet i ti, kteﬁí to zde neznají,
a nehrozí jim okamÏité sáÀkování
v autû smûrem k oplocení dole v ulici, je‰tûÏe je tam vysok˘ betonov˘
obrubník, kter˘ v minulosti fungoval dobﬁe.
Pﬁál bych ostatním obyvatelÛm
Kﬁivoklátu, aby si uvûdomili, jak˘
nastal v této obci posun, a v‰imli si
tohoto faktu serioznû v Kﬁivoklátsk˘ch novinách, prosím, dejte jim
moje podûkování k dispozici.
Je‰tû jednou dûkuji.
Z. Vajc

V ZIMù NA ZVÍ¤ÁTKA NEZAPOMÍNÁME
Jakmile pﬁed vánoci napadl první
sníh, vyrazili jsme s dûtmi za zvíﬁátky do lesa. Od revírníkÛ jiÏ dobﬁe víme, co mají lesní zvíﬁátka ráda
a co naopak do krmelce nepatﬁí. Dûti
z domova pﬁinesly velké mnoÏství
jablíãek, mrkviãek i su‰eného neslaného peãiva. Ve ‰kolce jsme mûli od podzimu uskladnûné je‰tû nûjaké Ïaludy a ka‰tany. Dûti u
krmelce zvíﬁátkÛm nachystaly hostinu a cestou zpût pozorovaly stopy
zvûﬁe, která ke krmelci chodí. Takto pÛjdeme ke krmelci bûhem zimy
nûkolikrát, abychom zvûﬁi v tuhé zimû trochu pﬁilep‰ili. Na ‰kolní zahradû pravidelnû sypeme ptáãkÛm
do krmítka semena sluneãnice. Ptáãkové nám za na‰i péãi na jaﬁe vesele zazpívají.
Jaroslava Vimrová

Dûtem se u krmelce líbilo a hlavnû pomohly zvíﬁátkÛm pﬁeãkat leto‰ní tuhou zimu.
Foto Jaroslava Vimrová

T ¤ I K R Á L O V É P O P ¤ Á L I · T ù S T Í A Z D R AV Í
Jako kaÏd˘ rok, tak i letos vy‰ly
dûti z mateﬁské ‰koly popﬁát obyvatelÛm Domu s peãovatelskou sluÏbou, b˘val˘m zamûstnancÛm ‰kolky a sponzorÛm ‰tûstí a zdraví do
nového roku. Dûti se oblékly do koÏí‰kÛ, na hlavy si vzaly beranice
a ‰átky, a vyrazily do zasnûÏeného

âERNÁ KRONIKA
OBJEVILI
HLEDANÉHO
ROZTOKY (bed). Roztock˘m policistÛm se podaﬁilo zadrÏet muÏe, kterého policie hledala jiÏ od roku 2008. KdyÏ
zastavili pﬁi rutinní kontrole
osobní automobil, pﬁi ovûﬁování
totoÏnosti spolujezdce se ukázalo, Ïe praÏské okresní zastupitelství vydalo na jedenatﬁicetiletého muÏe ze ·umperska pﬁíkaz
k zadrÏení. Roztoãtí policisté informovali pﬁíslu‰nou sluÏbu kriminální policie, která si hledaného muÏe pﬁevzala.

Kﬁivoklátu. V ãele prÛvodu nesmûli chybût Tﬁi Králové – Ka‰par, Melichar a Baltazar. Na kytaru dûti doprovodila paní Jana Rajská.
Tﬁíkrálové koledníky v‰ude pﬁivítali s otevﬁen˘mi dveﬁmi a malou koledou do dûtsk˘ch ko‰íãkÛ. Dûti
v‰em od srdce zazpívaly „My Tﬁi
Králové jdeme k Vám, ‰tûstí, zdraví vin‰ujem Vám…“ a kﬁídou napsaly na dveﬁe známé iniciály
K M B . V hlubokém snûhu se hlavnû tûm nejmen‰ím ‰patnû ‰lapalo,
pﬁesto v‰ichni prÛvod dokonãili a do
‰kolky se vrátili nejen s pln˘mi ko‰íãky, ale i s tváﬁemi zãervenal˘mi
mrazem.
Jaroslava Vimrová

OBJASNùNÉ
VLOUPÁNÍ

JSME TU, P¤ÍRODO!
V˘stavu s názvem „Jsme tu, pﬁírodo“ mÛÏete nav‰tívit od 12. 1. do
31. 3. 2010 v IVS Budy, Kﬁivoklát (pod hotelem S˘kora) v úter˘ aÏ pátek
vÏdy od 8.00 – 14.45 hodin.
JiÏ název této v˘stavy prací ÏákÛ Z· a M· speciální z Rakovníka napovídá, Ïe se malí v˘tvarníci dokáÏí vypoﬁádat s pﬁírodním materiálem a vytvoﬁit velice vkusné a zajímavé obrázky i pﬁedmûty. Na první pohled Vás
upoutá ãert a andûl, kteﬁí jsou opravdu mistrovsk˘mi díly. Pﬁijdou si na své
malé dûti, které uchvátí hraãky – Ïirafy, i dospûláci, podivující se nápadit˘m ztvárnûním obrázkÛ na zeì.
Na Va‰i náv‰tûvu se tû‰í
Jiﬁina Pro‰ková,
ﬁeditelka o.p.s. Kﬁivoklátsko

ÚJEZD NAD ZBEâNEM
(bed). Policie vypátrala zlodûje,
kter˘ pﬁipravil ‰estaãtyﬁicetiletého Novozélanìana o majetek
v hodnotû 40 tisíc korun. V polovinû listopadu se vloupal do jeho domu v Újezdu nad Zbeãnem
a odtud odcizil mobilní telefon,
notebook, platební karty a osobní doklady. Devûtatﬁicetilet˘ muÏ
z Chebu ãelí podezﬁení z krádeÏe, poru‰ování domovní svobody a po‰kozování cizí vûci.

Jako kaÏd˘ rok, tak i letos vy‰ly dûti z mateﬁské ‰koly popﬁát obyvatelÛm Domu s peãovatelskou sluÏbou, b˘val˘m zamûstnancÛm ‰kolky a sponzorÛm ‰tûstí a zdraví do nového roku.
Foto Jaroslava Vimrová
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K ¤ I V O K L ÁT S K ¯ PA L E C

JUBILEJNÍ MEMORIÁL ALE·E BUDKY



Dávám palec nahoru správû hradu za noãní nasvícení objektu bûhem vánoãních a novoroãních svátkÛ. PﬁestoÏe to nebylo povinností a leckdo to dokonce mÛÏe brát jako pl˘tvání penûzi, srdíãko kaÏdého romantika a kﬁivoklátského patriota muselo pﬁi veãerní procházce zaplesat nad majestátem této nasvûtlené národní kulturní památky v na‰í obci. Moc dûkuji.
Milan Bednaﬁík

Bivoj uklízel novoroãní sníh – s blikajícím majákem, díky.

Ludûk Frencl

ZaslouÏí si podûkování.
Chtûli bychom touto cestou podûkovat souãasnému kolektivu „Samoobsluhy“ na Kﬁivoklátû za podstatné zlep‰ení jak pﬁístupu k zákazníkÛm, tak i za lep‰í nabízen˘ sortiment. Dokazují, Ïe mladí to umí.
Milena a Václav Friebertovi
Copak se na úﬁadû rozbilo? Co ne‰lo? Nebylo by lep‰í na Silvestra napsat: „Poslední den v roce bude zkrácená úﬁední doba – pﬁejeme v‰e nejlep‰í v novém roce?“



Ludûk Frencl
Memoriál Ale‰e Budky pﬁilákal do Hotelu Roztoky 12 mariá‰níkÛ. Foto Tomá‰ Bednaﬁík

ROZTOKY.
UÏ po patnácté
se se‰li v sobotu 12. prosince
v Hotelu Roztoky hráãi voleného mariá‰e, aby zde
turnajem ve
své oblíbené
Ale‰ Budka
hﬁe uctili památku tragicky zesnulého sportovce. propagátora mariá‰e a dobrého
kamaráda Ale‰e Budky, b˘valého
fotbalisty TJ Permon Roztoky.
„DÛvodem, proã jsem po Ale‰ovû smrti zaãal poﬁádat jeho memoriál ve voleném mariá‰i, byl ten, Ïe
brácha nûkolik mariá‰níkÛ vychoval. Postupnû se v‰ak mariá‰ové turnaje pﬁestaly organizovat a v Roztokách zÛstal tento jedin˘. Celkovû
hráãÛ mariá‰e ub˘vá, protoÏe mladá generace se této u‰lechtilé zábavû nevûnuje. Dobr˘ hráã mariá‰e
musí totiÏ stále sledovat hru, pamatovat si sled karet, poãítat trumfy a
vnímat náznaky od spoluhráãÛ. To
v‰e vyÏaduje bystr˘ rozum a hráã
,pod vlivem‘ není u stolu vítán,“ ﬁíká Ale‰Ûv bratr a hlavní poﬁadatel
turnaje Borek Budka.

K ¤ I V O K L ÁT S K O V H L E D Á â K U F O T O A PA R ÁT U
VÍTùZNÉ FOTOGRAFIE
První cenu v kategorii „Lidé Kﬁivoklátska“ odborná porota udûlila
panu Milou‰i Kopeckému za fotografii s názvem „Lesní lidé“.

Václav Horák s pohárem pro vítûze.
Foto Robert Stanûk

Na sklonku loÀského roku se v
Hotelu Roztoky se‰lo dvanáct mariá‰níkÛ z Roztok, Karlovy Vsi a
Kﬁivoklátu. Hrálo se podle oficiálních pravidel âeské asociace mariá‰níkÛ na ãtyﬁi padesátiminutová
kola. Vítûzem memoriálu se stal
Václav Horák, kter˘ tak navázal na
svá vítûzství z let 1997, 2003 a 2007.
Na druhém místû skonãil Zbynûk
Makarsk a tﬁetí místo patﬁí Jaroslavu Pastorovi. Vûcné ceny vûnovaly
firmy Hoval CZ, s. r. o. PlzeÀ a Rückl Crystal a. s. NiÏbor. Vítûz si odnesl domÛ pûkn˘ pohár.
Tomá‰ Bednaﬁík

První cenu v kategorii „Pﬁíroda
Kﬁivoklátska“ odborná porota udûlila panu Jiﬁímu Îákovi za fotografii s názvem „Berounka“.

LOM NA HROBCÍCH JE ZASE âIST¯
ROZTOKY. Tﬁicet let „stra‰ila“
ochránce pﬁírody i obyvatele Kﬁivoklátska ãerná skládka v b˘valém
lomu Hrobce, kter˘ leÏí na pomezí
obcí Roztoky a Karlova Ves. Nyní
uÏ je ale minulostí. Na zaãátku prosince totiÏ do‰lo k její úplné likvidaci a k rekultivaci území, na nûmÏ
se nacházela.
„Pﬁi jednáních s obãany Kﬁivoklátska o pﬁípravû Národního parku
jsme deklarovali, Ïe jeho zﬁízení
mÛÏe pﬁinést do regionu nûjaké finanãní prostﬁedky. Koncem roku
2009 se nám podaﬁilo získat 2,1 miliónu korun z Programu obnovy pﬁirozen˘ch funkcí krajiny na likvidaci ãerné skládky v opu‰tûném lomu
na Hrobcích,“ uvedl vedoucí Správy CHKO Kﬁivoklátsko Petr HÛla.
Mezi 16. listopadem a 3. prosincem

byl prostor skládky kompletnû vyãi‰tûn, zhruba 1000 m3 odpadu bylo na místû vytﬁídûno a odvezeno na
zabezpeãenou skládku. Zbyl˘ materiál, kter˘ tvoﬁila uÏ jenom zemina, byl rozprostﬁen, zatûsnûn pÛlmetrovou vrstvou jílové zeminy
a pﬁekryt zhruba 30 cm zúrodnitelné biologicky rekultivované vrstvy.
Podle slov Petra HÛly byla vyãi‰tûna plocha o rozmûru 1850 m2.
V dubnu bude terén lomu je‰tû oset
trávou.
Nyní se obce i Správa CHKO zam˘‰lejí, jak prostor úãelnû vyuÏít.
„Nabízí se, aby b˘val˘ lom slouÏil
jako azylové táboﬁi‰tû nebo bivakové místo pro náv‰tûvníky, kteﬁí tento kout Kﬁivoklátska nav‰tíví,“ dodal Petr HÛla.

První cenu v kategorii „Svûdkové dávn˘ch ãasÛ“ odborná porota
udûlila panu Martinovi Kopeckému
za fotografii s názvem „UÏ mi rostou vousy“.

První cenu v kategorii „MÛj miláãek“ odborná porota udûlila panu
Jaroslavu Konrádovi za fotografii s
názvem „Zahraniãní turista“.

Rekultivovaná skládka v lomu na Hrobcích u Karlovy Vsi.

Foto Petr HÛla

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

NA HRADù BYLI OCENùNI POLICISTÉ ROKU 2009
ku byl pak nominován nprap. Martin Vesel˘, vrchní inspektor odd.
obecné kriminality Rakovník. „Na
manaÏera roku byl také nominován
plk. Mgr. Jiﬁí ·iler, b˘val˘ vedoucí
DI Rakovník, nyní vedoucí ÚO
vnûj‰í sluÏby Pﬁíbram,“ doplnil v˘ãet policistÛ se vztahem k okresu
Rakovník René âern˘.
BohuÏel, konkurence byla velmi
silná, a tak ani jeden z rakovnick˘ch
kandidátÛ nepromûnil svoji nominaci ve vítûzství. Velitelem roku byl
vyhodnocen plk. Václav Hatlman,

zástupce vedoucího odboru poﬁádkové policie krajského ﬁeditelství
policie SK, manaÏerem roku plk.
Franti‰ek Dvoﬁák, vedoucí ÚO sluÏby kriminální policie a vy‰etﬁování
Mladá Boleslav, t˘mem roku se stali policisté OO Odolena Voda a koneãnû policistou roku 2009 por.
Václav H˘na, komisaﬁ odboru obecné kriminality Bene‰ov. Vítûzové
byli odmûnûni diplomem a hodinkami, policisté na druh˘ch a tﬁetích
místech obdrÏeli dárkové balíãky.
Tomá‰ Bednaﬁík

„Vidím v Ïivotû dobré vûci, schvaluji
je, ale jdu za vûcmi hor‰ími“.
(Publius Ovidius Naso)

Pﬁeji v‰em obãanÛm Kﬁivoklátu, náv‰tûvníkÛm hradu a celého regionu mnoho zdraví,
‰tûstí a krásn˘ch záÏitkÛ z krásného koutu na‰í zemû, na‰eho
domova.
Dûkuji v‰em pracovníkÛm
správy hradu za dobrou práci
v loÀském roce, jeÏ znamenala
jednu z velmi dobr˘ch „sezón“.
Ludûk Frencl

OTEV¤ENO
CELOROâNù
Historicky první celoroãní sezonu jsme zahájili loÀského roku, a tím
otevﬁeli takzvanou modrou sezonu.
To znamená, Ïe na prohlídku mohou objednané skupiny nad deset
osob. Otevﬁeno je od pondûlí do pátku od 10 do 15 hodin, je to stejná
otevírací doba, jako byla pﬁed vánoãními svátky. Hrad není ve v‰ech
ãástech osvûtlen, proto provádíme
jen do 15 hodin. Leto‰ní novinkou
jsou „náv‰tûvní stﬁedy“, kdy mohou
pﬁijít i individuální náv‰tûvníci, kteﬁí si zakoupí tzv. E-VSTUPENKU
na na‰em portálu.
BûÏná sezona pak na hradû zaãne
27. bﬁezna. K celoroãnímu otevﬁení
jsme se rozhodli proto, Ïe zájem mezi cestovními kanceláﬁemi i jednotlivci se zvedá a technické podmínky pro nároãn˘ zimní provoz jsou
vyﬁe‰eny. RovnûÏ chceme pﬁilákat
dal‰í náv‰tûvníky.
Ludûk Frencl

Na vyhlá‰ení soutûÏe „Policista roku 2009“ se v Královském sálu hradu Kﬁivoklátu se‰lo 30
nominovan˘ch policistÛ.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

K¤IVOKLÁT. Královsk˘ sál
hradu Kﬁivoklátu se stal v úter˘ 15.
prosince svûdkem slavnostního vyhlá‰ení soutûÏe „Policista roku
2009“ Stﬁedoãeského kraje. Nominováno bylo celkem 30 policistÛ
z rÛzn˘ch oblastí. Ocenûní obdrÏeli z rukou hejtmana Davida Ratha a
ﬁeditele krajského policejního ﬁeditelství Václava Kuãery nejlep‰í velitel, manaÏer, t˘m a policista roku.
„Také z okresu Rakovník bylo nominováno nûkolik policistÛ. Byly to

CO HRAD LETOS
âEKÁ
Úsporn˘ státní rozpoãet zasáhne
velmi v˘raznû i hrad Kﬁivoklát.
Omezené budou pﬁedev‰ím stavební a restaurátorské aktivity. Náv‰tûvnick˘ provoz a ve‰keré kulturní aktivity budou ov‰em úsporn˘mi
opatﬁeními nedotknuty. Jedinou a
v˘znamnou akcí leto‰ního roku se
stane v˘stava k 900 letÛm hradu,
kterou otevﬁeme 27. bﬁezna pﬁi slavnostním zahájení hlavní sezony.
Na prázdniny mohu prozradit jiÏ
vystoupení Marty Kubi‰ové s Petrem Maláskem a t˘den divadla Ungelt, kdy vystoupí i Alena Vránová
a Stanislav Zindulka, ale i tﬁeba Vilma Cibulková a Miroslav Etzler.

dva t˘my a kandidát na policistu roku,“ informoval mluvãí rakovnick˘ch policistÛ René âern˘. Konkrétnû to byl ãtyﬁãlenn˘ t˘m
policistÛ SluÏby kriminální policie
a vy‰etﬁování, odd. obecné kriminality Rakovník, zastupovan˘ por.
Milanem Hornofem, kter˘ byl nominován za svoji ãinnost na úseku
toxikomanie. Dále t˘m vedení ÚO
Rakovník - koordinátor vnûj‰í sluÏby Rakovník, zastoupen˘ kpt. Ing.
Jiﬁím Jurgovskim. Na policistu ro-

Ceny vyhodnocen˘m policistÛm pﬁedali stﬁedoãesk˘ hejtman David Rath a krajsk˘ policejní
ﬁeditel Václav Kuãera.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

K O L I K N ÁV · T ù V N Í K Ò A Z A K O L I K ?
Hrad nav‰tívilo loni témûﬁ 85 tisíc evidovan˘ch náv‰tûvníkÛ. Jedná se o celkov˘ poãet osob, sloÏen˘
z náv‰tûvníkÛ v‰ech ãtyﬁ prohlídkov˘ch okruhÛ a pﬁes 37 tisíc náv‰tûvníkÛ, kteﬁí pﬁi‰li na v‰echny
dal‰í akce konané na hradû (Velikonoce, Léto, Kﬁivoklání, Advent a
dal‰í). Pokles z roku 2008 byl zastaven a myslím, Ïe leto‰ní nárÛst je

pﬁipisován jak „ekonomické krizi“a
tím men‰ímu poãtu cest do zahraniãí, tak i projektu „OÏivlé památky“.
Ceny vstupného zÛstaly na Kﬁivoklátû i pro leto‰ní rok zachované.
LoÀskou novinku, prodej vstupenek
pﬁes internet, budeme neustále roz‰iﬁovat a propagovat. Náv‰tûvník
má moÏnost si lístek pﬁes internet
zarezervovat a vytisknout, pak ne-

NOVÁ SLUÎBA
Úplnû novou sluÏbu, kterou díky zakoupení profesionálního stroje chce
správa hradu nabídnout i pro obãany mûstyse, je barevné velkokapacitní kopírování a skenování do formátu A3, které nabízíme v pracovní dny
od 8 do 16 hodin v kanceláﬁi správy hradu. Ceny jsou uvedeny v tabulce. Od února pﬁipravujeme i laminování a krouÏkovou vazbu.
Cena za kopírování a skenování, vypálení CD, DVD:

Leto‰ní zastoupení Národního památkového ústavu bylo z úsporn˘ch dÛvodÛ souãástí Czechtourismu hned vedle âeského rozhlasu Praha.
Foto Ludûk Frencl

Ludûk Frencl

JEDINEâNÉ FOTOGRAFIE Z HOLANDSKA

Ludûk Frencl

Kopie (papír 80 g):
âernobílá: A4 – 2 Kã, A3 – 3 Kã
Barevná: A4 – 6 Kã, A3 – 12 Kã
Skenování:
âernobílá: A4 – 2 Kã, A3 – 3 Kã
Barevná: A4 – 3 Kã, A3 – 3 Kã
Vypálení CD, DVD – 20 Kã

musí mít obavy, zda se na hrad dostane v ãas, kdy si naplánoval. Loni zahájen˘ pﬁedprodej vstupenek
na kulturní akce se rychle ujal na
prodejních místech v infocentrech
mûst Berouna, Rakovníka, Kladna,
Slaného, Karl‰tejna a Kﬁivoklátu a
i díky online aplikaci na internetu.

Fotograf Jiﬁí Veãerník pﬁi slavnostní vernisáÏi v˘stavy sv˘ch prací v Galerii Zbeãno.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

ZBEâNO. V sobotu 9. ledna dopoledne probûhla v Galerii Zbeãno,
v pﬁízemí budovy Správy CHKO
Kﬁivoklátsko, vernisáÏ v˘stavy fotografií turnovského v˘tvarníka Jiﬁího Veãerníka. Autor na ní pﬁedstavuje kolekci snímkÛ, jeÏ poﬁídil
pﬁi sv˘ch cestách po severním Holandsku. „Byl jsem tam celkem jedenáctkrát, a tak se mi podaﬁilo zachytit i zábûry, které pﬁi jedné
náv‰tûvû nemáte ‰anci poﬁídit,“ vysvûtlil rozmanitost vystaven˘ch fotografií Jiﬁí Veãerník. Nejvût‰í pozornost vûnuje fotograf zejména
typick˘m holandsk˘m artefaktÛm tulipánÛm, vodním kanálÛm, vûtrn˘m ml˘nÛm a s˘rov˘m trhÛm. Ale
nejen jim. Obdivovat mÛÏete napﬁ.
snímky Mûsteãko Woudsende pﬁed
bouﬁkou, Vûtrné ml˘ny Kinderkijk,

Keramická dílna v Giethoornu, Lány plné kvûtin v okolí Keukenhofu,
Giethoorn - Zelené Benátky, Nosiãi s˘ra na s˘rovém trhu v Alkmaaru a mnohé dal‰í. Jak Jiﬁí Veãerník
prozradil, nerad vysedává u poãítaãe, a tak vystavené snímky nejsou
vÛbec upravované a na zábûrech je
opravdu to, co fotograf na místû zachytil. Kvalitu fotografií a jedineãnost nûkter˘ch snímkÛ ocenil i na
vernisáÏi pﬁítomn˘ Daniel Hagen,
zástupce CK Dutch Masters, která
se specializuje na organizování zájezdÛ do Holandska. „Mezi laiky panuje v‰eobecnû roz‰íﬁen˘ názor, Ïe
vyfotit v Holandsku rozkvetlé tulipány není Ïádn˘ problém. To je ale
omyl. Doba, kdy kvetou, je relativnû velmi krátká a musíte se do tohoto období trefit,“ ﬁekl Daniel Hagen.
Tomá‰ Bednaﬁík

KaÏdá z pﬁítomn˘ch Ïen dostala od autora fotografií tulipán.

Foto Tomá‰ Bednaﬁík
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OBECNÍ KNIHOVNA
P¤ÍBùHY SLAVN¯CH
Název jsem si vypÛjãila od Vojtûcha Steklaãe, jehoÏ knihu s Ïivotními pﬁíbûhy mnoh˘ch svûtovû proslul˘ch osobností, Andersenem
poãínaje a Zolou konãe, která má
v podtitulku Napoleon Bonaparte
a 59 dal‰ích, jsem dostala od sv˘ch
skvûl˘ch pﬁátel Vlaìky a Petra Bajerov˘ch z Kladna. No tak to je souvûtí jako hrom. Prostû mezi svátky
se tu objevila dodávka a vynosili
jsme do knihovny spoustu krásn˘ch
kníÏek, nûkteré byly jak pﬁímo z tiskárny vy‰lé. A vzhledem k tomu, Ïe
v rozpoãtu se musely ubrat i peníze
na knihy, tak jsem byla moc ráda.
Hodnû postar‰ích a uÏ vûkem se‰l˘ch jsem nahradila novûj‰ími a balila a balila, coÏ moc ráda nedûlám,
tak si na ty obaly, prosím, dávejte
pozor, hodnû jich je‰tû na zabalení
a zaﬁazení ãeká. A moÏná jich v úhrnu bude víc, neÏ co jsem jich loni
z rozpoãtu nakoupila. A to ti Bajerovi, kdyÏ si tak dvakrát do roka pﬁijedou vypÛjãit, aby mûli ãtení na dovolenou, se mû je‰tû ptají, kolik mají
za pÛjãení zaplatit. Tak o kter˘ch
z tûch mnoha knih napsat? Zaãnu
tûmi slavn˘mi, pﬁedev‰ím na‰imi
slavn˘mi. Nedávno vy‰la Kronika
mého Ïivota Josefa Lady, jedna
z m˘ch oblíben˘ch, kterou si od dûtsk˘ch let ãtu a stále znovu se k ní
vracím, a podle toho taky vypadá.
No a zrovna tu jsem taky dostala.
V KniÏním klubu ji právû mají za
„akãní“ cenu 299,- Kã a v minulé
nabídce stála asi 500,- Kã. UÏ jsem
si pﬁeãetla Molavcovou, Helenu
(Vondráãkovou) o sobû, je‰tû Ïádn˘ bulvár, s rodinou v nejlep‰í sho-

OD T¤Í KRÁLÒ K MASOPUSTU
Tak uÏ je to tady, rok utekl jako
voda a kvapem se blíÏí Masopust.
V pﬁedvánoãním ãísle KN jsem Vám
popisovala, jak se tvoﬁí ve velkém
pﬁedstihu vánoãní programy, jak je
nutné v záﬁí myslet na koledy, a tak
je tomu i s Masopustem. Tûsnû po
Tﬁíkrálovém koncertû se totiÏ v Mûsteãku v nové spoleãenské místnosti,
v budovû b˘valé ‰koly konala pﬁedmasopustní schÛzka. Na tu se kaÏd˘m rokem dostavují zástupci organizací a obcí, kteﬁí se chtûjí na
masopustu podílet, a její organizátoﬁi. Tradiãnû se Masopustu aktivnû zúãastÀuje obec Velká Buková, hasiãi
z Roztok a Kﬁivoklátu, zatím vÏdy
zabodovala i parta „lesákÛ“ a skupina historického ‰ermu W-Arlet ãi Lidové divadlo Tereza. Dále je vÏdy vidût plno dûtí z mateﬁsk˘ch ‰kolek tﬁí
obcí a sboru Sedmikrásky, jejichÏ
tradiãní masky poskakují mezi dospûl˘mi poté, co spoleãn˘mi silami
odzpívají svoje vystoupení. V masopustním prÛvodu nesmí chybût pﬁíleÏitostná masopustní kapela, která
se skládá z harmoniky, houslí, kytary, heligonu a zpûvu nad‰encÛ pﬁeváÏnû z ﬁad Kﬁivoklátsk˘ch hudcÛ.
Za nitky Masopustu jiÏ podesáté tahá Obãanské sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska. Letos má totiÏ opravdu Ma-

sopust své desáté v˘roãí. Vzpomínkové ver‰e praví:
Pﬁed deseti léty Masopust zaãínal.
Tehdy v Mûsteãku Gusta panoval.
·kolka se ‰kolou a paní ﬁídící zaãli s touto tradicí...
Sama jsem zvûdavá, co nám leto‰ní Masopust pﬁinese. Aãkoliv jsme si
na svolané schÛzce smluvili stano-

v‰ichni kvapem vytrácejí. Nûkteﬁí
s tajemn˘m úsmûvem (ti, co jiÏ vûdí, jaká bude jejich scénka a moÏná
jiÏ nacviãují), jiní s dûsem v oãích
(pﬁedstavuji si, jak doma zhltnou veãeﬁi a obvolávají cel˘ veãer kamarády s varováním, Ïe Masopust se jiÏ
blíÏí a oni je‰tû nemají nic vymy‰leného). VÏdy jsme ale v‰ichni mile

Fotografií se vracíme v loÀskému Masopustu na Kﬁivoklátû.

vi‰tû a dopodrobna rozdûlili ve‰kerou organizaci, to nejdÛleÏitûj‰í zÛstává utajeno. Po schÛzce se jaksi

S N ù H O V É R A D O VÁ N K Y V E · K O L C E

Bohatá snûhová nadílka pﬁinesla sice mnoho komplikací v dopravû, ale
tûm nejmen‰ím udûlala velkou radost. Tolik stavebního materiálu dlouho
nepamatujeme, a tak na zahradû mateﬁské ‰koly je dennû ãil˘ ruch. Dûti
staví iglú, tunely a ti nejmlad‰í snûhové báboviãky. V‰ichni mají tolik práce, Ïe nám nevadí ani mráz. Nad‰ení pﬁiná‰í i sáÀkování v parku pod prodejnou.
Text a foto Jaroslava Vimrová

dû, Vzpomínání dovedla Eva Pilarová aÏ do roku 1989, zajímavé jsou
hovory s Jaroslavem Hutkou, jeho
neveselé vzpomínání na dobu emigrace v knize Pravdûpodobné vzdálenosti, zaujala mû autobiografie
Milo‰e Formana Co já vím, hlavnû
ta první ãást, kde pí‰e o sobû a své
rodinû, ale taky pí‰e kriticky o mnoh˘ch osobnostech na‰í kultury.
U tûch zpûvákÛ je‰tû zÛstanu, mám
tu Karla Vágnera, nejen mistra basÛ, ale i ·tefana Margitu. A uÏ jsme
u hercÛ, tﬁeba o Josefu Kemrovi se
pí‰e jako o ãeském Donu Quijotovi. Trochu o nûm pí‰e bratr, trochu
on sám, ale hlavnû o nûm pí‰í známé osobnosti, nejen herci, ale také
malíﬁi ãi lékaﬁi, lidé, se kter˘mi jen
tak posedûl anebo do rána muzicíroval. V‰ichni si ho nesmírnû váÏili, ale taky se v‰ichni shodli, Ïe byl
podivín. A on, vûﬁící, zatímco jeho
manÏelka „vûﬁící komunistka“.
A pﬁesto pr˘ jim to klapalo aÏ do její smrti. A pak pr˘ mûl o 20let mlad‰í pﬁítelkyni. Ale o tûch Ïenách je
tam spí‰ jen poznámka pod ãarou.
O manÏelkách hercÛ, pokud to samy nejsou slavné hereãky, se vût‰inou nic moc nedovíme, ale bez nich,
bez toho zázemí, které sv˘m partnerÛm vytváﬁely, by mnozí z nich
témûﬁ nemohli existovat. To zvlá‰È
platí o poslední manÏelce Milo‰e
Kopeckého, o které se v‰ichni v knize o nûm zmiÀují, Ïe zaslouÏila svatozáﬁ. TakÏe si tﬁeba pﬁeãtûte Eva
Hru‰ínská vzpomíná. Autorka
v úvodu pí‰e, Ïe knihu chtûla paní
Hru‰ínské vûnovat k jejím 70. narozeninám, jenÏe zemﬁela. Ode‰la

stejnû ti‰e, jako Ïila. Ode‰la za tím,
kterému zasvûtila cel˘ svÛj Ïivot.
Tak co tu je‰tû mám? Miroslava Donutila O sobû, Stellu Zázvorkovou,
dokonce dvû kníÏky, pro pamûtníky Jaroslava Vojtu, âerného barona od Botiãe, Otakara Brouska.
A dole v knihovnû dal‰í knihy, jen
si pﬁijìte vybrat.
Vﬁel˘ dík za pÛvabnou kníÏeãku
Zpívání lesa panu Petru Tﬁískovi,
autorovi ver‰Û i ilustrací. Je‰tû jsem
pro knihovnu dostala knihu pana Josefa Fouska, ale o tom napí‰e pan
Petr Tﬁíska junior víc.
A víte, Ïe je to právû deset let, co
tu na Amalínû knihovna zaãala fungovat? Tak aÈ nás to ãtení baví je‰tû hodnû dal‰ích let.
Gudrun Humlová

PLOVOUCÍ NADùJE NA BEROUNCE
Ta leto‰ní mi pﬁipadala zvlá‰È vydaﬁená. ¤eka, to byl záﬁiv˘, ohniv˘,
jakoby oãistn˘ proud energie. Na
bﬁehu si ji navzájem pomocí srdeãn˘ch objetí pﬁedávali pﬁátelé a známí. Je to od poãátku tradice, Ïe se tu
u Berounky setkáváme, abychom se
pozdravili, popovídali si, do pﬁí‰tího roku si popﬁáli v‰e nejlep‰í a pﬁi
pohledu na ta svût˘lka na ﬁece si
i kaÏd˘ z nás nûco tajnû a skrytû pﬁál.

uvûﬁil, Ïe se mu ta jeho pﬁání splní.
A kdyÏ ne teì, tak máme ‰anci zase za rok. A aby nám bylo je‰tû lépe a pﬁíjemnû teplouãko, dali jsme
si nádhernû voÀav˘ slaìouãk˘ svaﬁák, kter˘ v kotli umíchali a moÏná
trochu ãarodûjného koﬁení (tﬁeba
laskavce, aby se v‰ichni mûli rádi)
pﬁidali kamarádi z W-Arletu. A taky trochu kultury nesmí chybût, neboÈ jakápak vánoãní atmosféra bez

Foto Jana Jirásková

pﬁekvapeni a úroveÀ Masopustu kaÏd˘ rok stoupá. Letos je poﬁadatelem
obec Mûsteãko, a jelikoÏ nemá Ïádn˘ sál na tancování, ani velké prostory k posezení, ujali se spoluorganizace sportovci z SK Ohnivec, kteﬁí
pﬁipraví zakonãení Masopustu na
hﬁi‰ti v zakryté terase a téÏ se postarají o poho‰tûní. JelikoÏ se poãítá
s tím, Ïe na terase bude zima a bude
potﬁeba se napájet grogem, zjednala
obec Velká Buková pro svoje obãany autobus, kter˘ pojede z Karlovy
vsi. V 13.15 zastaví pro zájemce
z Roztok u starého mostu a v 13.30
nabere bukovské a odtud pojede do
Mûsteãka.
Zahájení bude ve 14 hodin na návsi pod silnicí. Prosíme v‰echny ﬁidiãe, aby v tûchto místech neparkovali. Poté se prÛvod vydá k hospodû
u Romana, ke starostovi Jaroslavu
Gorãíkovi, dále Kaprovou ulicí pﬁes
parkovi‰tû k potoku a na hﬁi‰tû.
UÏ se tedy tû‰ím na sobotu 20. února, kdy zazní vlastní ver‰e masopustního policajta pana Frasnti‰ka
Jiskry:
Ohnivcova ves vás vítá,
masky, páni, dámy.
Dûkujeme, Ïe jste pﬁi‰li
a jste tady s námi.
Dagmar Pavlíãková

Na bﬁehu ﬁeky Berounky se den pﬁed ‰tûdr˘m dnem konalo kaÏdoroãní muzicírování a pou‰tûní svíãek ve skoﬁápkách po vodû, pro které se v ‰irokém okolí vÏil název Plovoucí nadûje.
Foto Milan Bednaﬁík

Urãitû v‰ichni majitelé poãítaãÛ ãas
od ãasu dostávají e-maily s mnoha
dobﬁe mínûn˘mi moudry o vûãné
lásce a pﬁátelství, umocnûné nádhern˘mi zábûry pﬁírodních scenérií
z celého svûta a s pokynem, Ïe kdyÏ
to po‰leme dál jednomu, ale je‰tû lépe mnoha sv˘m kamarádÛm, tak se
nám zcela urãitû nûco splní. AspoÀ
jednou si to moÏná nûkteﬁí z nás zkusili, protoÏe co kdyby? Ale tady u ﬁeky, obklopeni pﬁátelskou atmosférou a takovou tou nádhernou lidskou
soudrÏností, tady je to pﬁece jen nûco jiného. Tady by ãlovûk snáze

koled. TakÏe hráli a zpívali pod
„taktovkou“ Dá‰i Pavlíãkové nad‰enci z ﬁad HudcÛ, Lidového souboru, tradiãnû uÏ taky Jarda Pokorn˘
a Petr Krumnikl coby reprezentanti
Kastelána a pﬁidat se mohl kaÏd˘.
A lávku, po které se chodily pou‰tût
svíãky, perfektnû postavili roztoãtí
hasiãi a ti taky nad celou akcí mûli
patronát. A snad uÏ jsem na nikoho
nezapomnûla a v‰em pﬁeju, aby se
jim splnila jejich pﬁání, neboÈ jak se
praví, nadûje umírá poslední.
Gudrun Humlová
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ÎIDOVSK¯
H¤BITOV
U ROUSÍNOVA

rozpadlá. Nejzachovalej‰í je ve
spodní ãásti.
Do hﬁbitova se
vchází ze severu
ROUSÍNOV. Îidovsk˘ hﬁbitov zchátralou prÛchomezi Rousínovem a Svinaﬁovem je zí márnicí z ãervednes jiÏ velmi nenápadnou památ- n˘ch cihel. Zbytky
kou stojící v polích, na niÏ upozor- krovÛ spadly v ziÀuje pouze nûkolik vzrostl˘ch stro- mû na pﬁelomu let
mÛ. ZaloÏen byl roku 1858 a v letech 1994 a 1995. Stﬁe1869 aÏ 1870 byl upraven z penûz, dem hﬁbitova vede
které poskytla v˘znamná Ïidovská uÏ málo patrná cesrodina PopperÛ ze Slabec a Ïidov- ta. Îidosvské náhská obec ve Slabcích. Podle jin˘ch robky se nacházejí
pramenÛ se na hﬁbitovû zaãalo po- jen ve v˘chodní
chovávat uÏ pﬁed rokem 1830 a míst- ãásti hﬁbitova a je jich tu kolem pûti
ní tradice ﬁíká, Ïe aÏ pﬁi morové epi- desítek. S v˘jimkou sedmi jsou
demii v roce 1866. Opu‰tûn˘ hﬁbitov v‰echny povalené, místy v nepﬁemá rozlohu asi 1100 metrÛ ãtvereã- hledné zmûti. Nûkteré jsou rozbité.
ních a jeho plochu vymezuje ka- Nejzachovalej‰í je jihov˘chodní cíp
menná zeì, na vût‰inû míst polo- hﬁbitova, kde zÛstalo stát pût pravdûpodobnû nejstar‰ích náhrobkÛ. âást z nich je z pískovce, jiné z mramoru.
âitelné nápisy jsou z let 1893
aÏ 1928. Podle nich jsou na
hﬁbitovû pochováni Îidé ze
Slabec, Rousínova, Malého
Újezda (dne‰ního Újezdce),
V‰etat a âisté. Na kamenech
najdete mnohdy vroucí vyznání. Napﬁíklad na náhrobku
Karoliny Wollnerové z Malého Újezda, která zemﬁela 28.
února 1903: „Slze na‰e Ïalostnû na posvátn˘ hrob tvÛj
kanou, leÏ hlas víry drahocenné zdálky volá – Na shledanou.“ âi na náhrobku Markuse Schenka ze Slabec, kter˘
zemﬁel 17. prosince 1898 ve
vûku 69 let: „Odpoãívej v pokoji, ryzí ãlovûãe, vûrn˘, laskav˘ manÏeli, láskypln˘ otãe.
Spi sladce, dokud tû tvÛj BÛh
Torzo Ïidovského hﬁbitova u Rousínova.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík nezavolá k novému Ïivotu.“ Na

nevadí a Ïe se máme rádi takoví, jací jsme. Musím podotknout, Ïe mû
v˘sledek ankety potû‰il. Nepﬁipadalo by vám farizejské, kdybychom se
v lednu vzhlíÏeli v zrcadle a tajnû
doufali, Ïe od pﬁí‰tího t˘dne nasadíme v‰emocnou sebedestruktivní dietu, abychom vypadali pro okolí snesitelnûji. Je‰tû, Ïe vût‰inou zÛstane
jen u pﬁedsevzetí, které se rádo poru‰uje. První zákeﬁnou ránou do na‰eho ega je probírka prvního jarního obleãení. V˘sledek b˘vá nevesel.
Moji milí, musím vás uklidnit, Ïe i
mnû se také pﬁes zimu ve skﬁíni hadry sráÏejí… Spí‰ bychom k tomu mûli pﬁistoupit tak, Ïe ty kalhoty, svetry, blÛzy ãi suknû uÏ vlastnû vy‰ly
z módy a Ïe je potﬁeba dokoupit nûjak˘ ten hadﬁík, co právû frãí. A jen
tak, jakoby omylem, vzít o ãíslo vût‰í, protoÏe kdo se má v tûch oznaãeních velikostí vyznat. Spokojenost
bude oboustranná. Sobû udûláte obmûnou ‰atníku radost a státu zajistíte daÀov˘ pﬁíjem. Jak jinak chcete
docílit zv˘‰ení obratÛ a zachránit potápûjící se národní hospodáﬁství…
Pﬁem˘‰lel jsem, co pro vás vyberu za recept, protoÏe mi je jasné, Ïe
po vánoãním hodokvasu moc hlad

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
NOVOROâNÍ DUCHOVNÍ
ZAMY·LENÍ

Terezii Popperovou, která zemﬁela
3. ãervna 1913, vzpomínají na náhrobku její „truchlící dûti“ jako na
„na‰i chloubu, na‰i vroucnû milovanou, nezapomenutelnou matku.“
Nápisy na náhrobcích jsou v ãe‰tinû, nûmãinû a hebrej‰tinû. Hﬁbitov
najdete v poli pod lesem asi kilometr jiÏnû od Rousínova a dva kilometry severozápadnû od Svinaﬁova,
pÛvodního stﬁediska
Ïidovské populace na Slabecku.
Nejstar‰í písemné zprávy o zdej‰ích Îidech jsou z poloviny 18. století, v polovinû 19. století Ïilo ve vsi
osm Ïidovsk˘ch rodin. Po roce
1866, kdy vyhoﬁela svinaﬁovská
modlitebna, bylo stﬁedisko pﬁeneseno do sousedních Slabec, kde byla
v roce 1868 otevﬁena synagoga. Po
roce 1922 byl v synagoze obchod,
po druhé svûtové válce úﬁadovna národního v˘boru, sbûrna mléka, stanice národní bezpeãnosti a byty. V
roce 1966 byla synagoga zboﬁena.
Stávala v místech dne‰ního parkovi‰tû proti obchodu Jednoty.
Tomá‰ Bednaﬁík
ve spolupráci s
www.rakovnicko.info

íl
11. d
Moji vûrní a milí ãtenáﬁi. Je tady
leden a s ním nov˘ rok 2010. Dovolte mi, abych vás, milovníky dobré kuchynû a labuÏníky bez ohledu
na vûk, pozdravil a popﬁál pevné
zdraví, ‰tûstí a spokojenost do nadcházejícího roku. Jsme na poãátku
roku, kter˘, jak tvrdí zlí jazykové,
nevûstí nic dobrého. âekají nás zmûny, které kdyby nepﬁi‰ly, udûlaly by
vût‰inû národa radost. ZdraÏením
skoro v‰eho poãínaje, vyhozen˘mi
milióny za volební fra‰ku konãe.
Buìme ale realisty a netrapme se
vûcmi a událostmi, které nemÛÏeme
ovlivnit ãi zmûnit. Ono to nûjak dopadne. âe‰i na podobné krize reagují
vût‰inou svéráznû. KdyÏ si zajdete
do jakéhokoliv supermarketu, je
vám v‰e jasné. Hromady jídla a pﬁetékající nákupní vozíky hovoﬁí za
v‰e, krize - nekrize. Ono se v‰e lépe
ﬁe‰í s pln˘mi Ïaludky a kaÏd˘ problém se pak nezdá tak neﬁe‰iteln˘.
Je‰tû Ïe máme za sebou ono období
pekelného pﬁejídání s neustálou degustací cukroví z té ãi oné krabice,
které se naz˘vá Vánoce. V rádiu
jsem nedávno zaslechl v˘sledek nûjakého anketního prÛzkumu, Ïe vût‰inû z nás, s pár kily navíc, obezita
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Pﬁi pohledu na hodinky vidíme vteﬁinovou ruãiãku, která ti‰e ukazuje nezadrÏitelné plynutí
ãasu. Ale máme v sobû i Ïivé srdce, které pravideln˘m tepem odmûﬁuje svûﬁen˘ dar na‰eho
pozemského Ïivota. KaÏdou arytmii ãi zakolísání srdeãního tepu okamÏitû pocítíme. I v tomto roce, kdy více neÏ jindy myslíme jiÏ na pﬁíchozí Nov˘ rok, bylo v‰ude ru‰no. Zátky od
‰ampaÀského stﬁílejí, smích a veselí v‰ude na
kaÏdém kroku. Potkáváme pﬁátele a pﬁejeme jim
v‰echno moÏné i nemoÏné. V‰ichni se s nadûjí
díváme dopﬁedu a v dÛchodu cosi oãekáváme.
Nechtûjme za kaÏdou cenu velké vûci. AÈ na‰e
pﬁání jsou obyãejná. Îijme drobnosti, které dny
a t˘dny pﬁiná‰ejí a jako kamínek za kamínkem zapadají do velké mozaiky
Ïivota. Prosme o lidskost a normalitu Ïivota a udûlejme to teì, pﬁi ãetbû
tûchto nûkolika ﬁádkÛ, a ﬁeknûme to slovy filosofa a kﬁesÈana Tomá‰e Mora. Jeho modlitba je upﬁímná, a proto je tak oblíbená, Ïe je prostá:
Dej mi zdravé tûlo, Pane, a moudrost, jak s ním zacházet.
Dej mi zdravou soudnost, Pane, aÈ vidím, co je dobré a ãisté, kdekoli.
Dej mi du‰i stále mladou, abych nevzdychal a nereptal, - abych nebral
pﬁíli‰ váÏnû své po‰etilé malé „já“.
Prosím Tû, Pane, daruj mi humor a milost porozumût vtipu, aÈ mám radost ze Ïivota a radost umím druh˘m dát.
Velikost pﬁání není v úspûchu a v komfortu Ïivota, ale v plnosti nitra ãlovûka. KdyÏ tedy vstupujeme do nového roku a kolem nás doznûlo silvestrovské veselí, mûjme v sobû radost a vyjdûme s pﬁáním nejen mít, ale b˘t.
Nemít jen pravdu, ale b˘t v pravdû,
Nemít jen lásku, ale b˘t v lásce.
Nejen mít svobodu, ale ve svobodû BoÏích dûtí Ïít,
Nechme to projít hlavou i srdcem…
J. P.

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
55 let
Václav âern˘

77 let
BoÏena âermáková

60 let
Miloslava VodráÏková

82 let
Miloslava Spurná

Blahopﬁejeme

mít nebudete, spí‰ se budete snaÏit,
jako já, zdrhnout paní Mlsné. Ona
je ale ta bestie vût‰inou rychlej‰í neÏ
my, a tak to dnes nebude moc o hladu, ale spí‰e o chuti. Moji kamarádi mû neustále zásobují recepty, které buì doma vaﬁili nebo je u nûkoho
jedli. Mám je v zásobû v poãítaãi
a bûhem roku se s vámi o nû podûlím. Pﬁi pohledu na dvû klece brambor ve sklípku jsem se rozhodl pro
milované a dûtství mi evokující
bramborové placky s povidly. Pﬁiznejte, jak dlouho jste uÏ je nemûli?
Jídlo je to jednoduché a po právû
skonãiv‰ích vánoãnû-silvestrovsk˘ch gastronomick˘ch orgiích i dietní. Tak dobrou chuÈ. Na dal‰í setkání se tû‰í Milan Bednaﬁík
BRAMBOROVÉ PLACKY
S POVIDLY
(pro 4 osoby)
1 kg brambor vaﬁen˘ch ve slupce
(mouãn˘ch, nejlep‰í je typ C), 250g
polohrubé mouky, 1 vejce, sÛl, asi
hrst jemné strouhanky, 50 g rozpu‰tûného sádla na poma‰tûní, 100
g povidel.
Brambory uvaﬁíme ve slupce domûkka a necháme vychladnout, nejlépe do druhého dne, nebo pouÏijeme zbylé vaﬁené brambory. Studené
brambory prolisujeme nebo nastrouháme na vál, pﬁidáme mouku,
vejce, osolíme, zahustíme prosetou
strouhankou a na válu vypracujeme
tûsto jako na bramborové knedlíky.
Pracovat musíme rychle, aby tûsto
zbyteãnû neﬁídlo. Z vypracovaného
tûsta utvoﬁíme váleãek, nakrájíme ho
na stejnomûrná koleãka a ta pak rozválíme na pomouãeném vále na co
nejtenãí placky. Placky peãeme nasucho na plot˘nce nebo na nepﬁilnavé pánvi z obou stran. Po upeãení
horké placky potﬁeme rozpu‰tûn˘m
sádlem a naskládáme na sebe. Pﬁed
konzumací je potﬁeme povidly a podáváme srolované.

Leto‰ní Masopust bude jistû stejnû poveden˘ jako ten loÀsk˘. Snímkem se vracíme k závûru
spoleãného vystoupení kﬁivoklátsk˘ch a roztock˘ch hasiãÛ.
Foto Miroslav Friebert

FOTOKRONIKA – HISTORIE
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Happenink „Plouvoucí nadûje“ si tûÏko dokáÏeme pﬁedstavit bez tahounky kultury v regionu Dá‰i
Pavlíãkové. Svoji nadûji si po Berounce poslali i manÏelé Jedliãkovi.
Foto Milan Bednaﬁík

Také letos si mohli náv‰tûvníci pochutnat na
svaﬁáãku, kter˘ tradiãnû zaji‰Èují ãlenové
skupiny W-Arlet.
Foto Milan Bednaﬁík

Hasiãské v˘roãní valné hromady se úãastnili také Milan Pertl, Franti‰ek Pelesn˘, Jan Pelesn˘ a Ondﬁej Sejpka.
Foto Milan Bednaﬁík

Vystoupení dûtí z Mateﬁsk˘ch ‰kol z Kﬁivoklátu a Roztok, které pﬁedvedly náv‰tûvníkÛm pﬁi Tﬁíkrálovém koncetru v kostele sv. Petra v sobotu 9. ledna 2010. Vystoupení nejmen‰ích bylo odmûnûno velk˘m potleskem.

Na zaãátku plesu LâR, s.p., lesní správy Kﬁivoklát se pﬁedstavili se sv˘m pﬁedtanãením Michaela a Du‰an Sofkovi, mistﬁi âR ve standardních tancích. Vûﬁíme,
Ïe byli inspirací pro v‰echny tancechtivé náv‰tûvníky plesu.
Foto Milan Bednaﬁík

Na plesu bylo moÏno potkat mnoho kﬁivoklátsk˘ch celebrit. Ná‰ objektiv si na‰el mimo jiné i pana starostu
Mgr. Milana Nadû s chotí.
Foto Milan Bednaﬁík

Ples nav‰tívilo i mnoho pﬁespolních náv‰tûvníkÛ. Kﬁivoklátskému lesnímu plesu je uÏ mnoho
let vûrná i paní Mirka Pokorná z Mûsteãka. Ta pro dne‰ní veãer vymûnila loveckou kamizolu za veãerní róbu. A jak jí to s jejím taneãníkem slu‰elo!
Foto Milan Bednaﬁík

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – XXVIII
H¤BITOV
K¤IVOKLÁTSKÉHO
ÎELEZÁ¤STVÍ – III
A tak je moÏné putovat od kﬁíÏe
ke kﬁíÏi, od desky k desce ãi pomníku, a v‰ude, krok za krokem, lze
sledovat historii Kﬁivoklátska 19.
století, která tu pro zasvûceného vyvstává v ãetn˘ch jménech, lit˘ch ãi
tesan˘ch do památníkÛ dávn˘ch ÏivotÛ a osudÛ spjat˘ch s tímto krajem. Z tûch namátkou vystupují tﬁeba jména jako Bohutínsk˘, Poche
(jedná se o pﬁíslu‰níky rodiny ‰ichtmistra Friedricha Pocheho, manÏela jediné Nittingerovy dcery Josefy,
kter˘ dohlíÏel na zakládání závodÛ
a byl prvním obyvatelem domu ãp.

1 a tedy i prvním obãanem Nového
Jáchymova), Kratochvíl (fürstenbersk˘ hospodáﬁsk˘ rada) a tak dále.
Nedaleko Nittingerova posledního místa odpoãinku je moÏné vidût
na rodinném hrobû, obehnaném Ïelezn˘m plÛtkem, náhrobek jiné v˘znamné osobnosti kﬁivoklátského
panství. Novogotick˘ panel slepé
kruÏby mezi dvûma masivními
sloupky, podpírajícími fiálové vûÏiãky s kraby a rÛÏicemi, nese nápis, nad nímÏ (a trojlistov˘m otvorem) vrcholí kﬁíÏem vyrÛstajícím
z velké, vzhÛru rozevﬁené rÛÏice,
ﬁímsová stﬁí‰ka, rovnûÏ zdobená
kraby. Nápis oznamuje, Ïe je zde
„Místo odpoãinku kníÏecího fürstenberského dvorního rady a in-

Křivoklátské noviny
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spektora panství Karla Merleta, narozeného 6. kvûtna 1780,
zesnulého 25. listopadu 1863
a jeho choti Walburgy Merletové rozené Bauerové, zesnulé
22. ledna 1844 v 37. roce jejího Ïivota. Pokoj jejímu popelu!“ Cel˘ pomník i s podstavcem je zhotoven z litiny.
Prost˘ ãern˘ kamenn˘ pomník s bronzovou Kristovou
hlavou oznaãuje místo uloÏení
tûlesné schránky Rudolfa Maxery (nar. 17. 4. 1868 – zemﬁ.
27. 3. 1935), nadlesního v. v.,
kﬁivoklátského hradního archiváﬁe, skromného, ale velmi pilného, svûdomitého a spolehlivého historiografa Kﬁivoklátska,
kter˘ po sobû zanechal mnoho
cenného materiálu, pﬁeváÏnû ve
strojopisné podobû.
Sláva novojáchymovsk˘ch
Ïelezáren konãí rokem 1877,
kdyÏ uÏ v roce 1874 byla nadobro zastavena vysoká pec
v Nové Huti (NiÏboru). Proto
litinové v˘tvory na lesním hﬁbitovû jsou dílem zdej‰í huti pouze do zmínûného data – tedy do
první poloviny roku 1877. Po

Foto Monika Frencl

TOMÁ· BEDNA¤ÍK
tomto datu zhotovené v˘robky pocházejí jiÏ z králodvorsk˘ch sléváren, které v letech 1860 – 1880 patﬁily rovnûÏ kníÏeti z Fürstenberka
a pozdûji PraÏské montánní spoleãnosti. Tady byla v˘roba suroviny
soustﬁedûna do Karlo-Emilovy hutû, do níÏ byla také pﬁevedena novojáchymovská slévárna.
Hutû v Novém Jáchymovû a jejich v˘robky se staly nejen vítan˘m
badatelsk˘m objektem historikÛ
a archiváﬁÛ, ale i cenûn˘mi exponáty ãetn˘ch muzejí a v˘stav dokládajících bohatou minulost ãeského
Ïelezáﬁství a hutnictví. Napﬁíklad na
umûlecko-prÛmyslové
v˘stavû
v Praze roku 1933 byla hlava prostovlasého mladíka – v˘robek novojáchymovské slévárny – vyhodnocena jako nejcennûj‰í dobov˘
v˘tvor z umûlecké litiny. Îelezárny
a hutû v Novém Jáchymovû patﬁí
k nûkolika „pion˘rsk˘m“ podnikÛm, v nichÏ se v prvních desetiletích 19. století zrodil ãesk˘ tûÏk˘
prÛmysl. Dodnes zÛstává jejich v˘znam a pﬁínos technickému pokroku v ãesk˘ch zemích nedocenûn.
Místo posledního odpoãinku dvorního rady Karla
Merleta.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

