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NEBEZPECNEHO

ODPADU

J<ŘIVOKLÁ TSKE:
NOVINY

se uskuteční v Kři voklátě
vydává Městys Křivoklát

říjen 2012

v sobotu 6. října 2012
Zprávy z Městysu
Vážení spoluobčané,

Svozová místa:
Píska
Amalín - rybník
Častonice
Úřad městysu

10.00 - 10.15 hod.
10.20 - 10.50 hod.
11.00-11.15 hod.
11.25 - 11.55 hod.

Využijte prosím všichni této možnosti.

Další svoz proběhne opět až za půl roku. Dopravu a
manipulaci hradí městys, poplatek za likvidaci NO hradí
občané dle ceníku firmy Becker Kralovice.

KŘIVOKLÁTSKÉ NOVINY
vydává Městys Křivoklát
číslo registrace MK ČR E 10831
adresa: Kfivoklát 93, 270 23
email: banasova@mestys-krivoklat.cz

teplé dny letošního léta jsou již minulostí a na dveře klepe podzim. Sjeho
příchodem se zklidňuje život na Křivoklátě, snižuje se sice počet turistů,
ale zato se objevují "sběrači kovů". V minulých dnech jsme na upozornění
paní Marie Temejčíkové, které tímto patří velké poděkování, zadrželi
s příslušníky 00 PČR Roztoky bílou dodávku. Sbírali nejen vše kovové,
co leželo na zemi, ale bohužel i to, co leželo za ploty našich nemovitostí.
V současné době probíhá s oběma výtečníky vyšetřování. Zjistili jsme, že
"sběr" probíhal vždy dopoledne, kdy jsou tito lidé v montérkách velmi
nenápadní. Prosím Vás, občany, kteří jste během dne doma, abyste si
všímali pohybu cizích osob po městysu a případné podezřele se chovající
osoby ohlásili buď na policii nebo starostovi. Ne všichni návštěvníci
Křivoklátu jsou jen turisté.
Stavební práce na střeše mateřské školy jsou ukončeny a v současné době
probíhá vyúčtování celé finanční dotace s Krajským úřadem
Středočeského kraje.
Po namontování monitorovací kamery u kontejnerů u rybníka došlo ke
zklidnění situace při odkládání odpadu na tomto místě. Drobné přestupky
v této oblasti byly vyřešeny domluvou s dotyčnými občany s tím, že se
podobná situace již nebude opakovat.
V minulých dnech byl zlikvidován již mnoho let nepoužívaný altánek
v zahradě mateřské školy. Altánek byl v havarijním stavu. S likvidací
betonových základů nám pomohl pan Jaroslav Knot z Velké Bukové.
Ostatní práce zvládli svépomocí pracovníci údržby městysu Křivoklát.

z NAŠí

KONEC SBĚRU STARÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
ZÁKLADNÍ

ŠKOLY

Tento školní rok poklesl počet žáků v základní škole. Celkově školu
nyní navštěvuje 133 žáků a další tři žáci se vzdělávají v zahraničí.
Poklesl i počet tříd, neboť v minulých letech jsme vždy měli 8 tříd a
nyní je pouze sedm tříd. Samostatný je první ročník, kam nastoupilo
11 dětí. Dále je na prvním stupni spojený 2. a 3. ročník a také 4. a 5.
ročník. Nejpočetnější třídou v letošním školním roce je 9. ročník.
V podzimním období čeká na všechny žáky preventivní program
"Škola v harmonii", který je realizován Klubem Pathfinder o. s.
Cílem programu je seznámit žáky s principy zdravého životního
stylu, prevencí šikany, s problematikou drog ...Vše je přizpůsobeno
věku žáků.
Podařilo se zlepšit připojení k internetu, kdy žáci i učitelé mohou
nově využívat wifi připojení. Do počítačové učebny byly zakoupeny
nové židle a již před prázdninami prošla výměnou lavic a židlí
učebna anglického jazyka.
I nadále budou pokračovat pravidelná setkání mluvčích tříd s
vedením školy. Tato setkání se ukázala jako velice přínosná a v
loňském školním roce vznikly po vzájemné dohodě dva projekty na
základě zájmu samotných žáků. Podařilo se vyřešit i některé další
problémy.
Chceme i nadále dodržet tradici účasti ve sportovních a znalostních
soutěžích, uskutečněn bude i lyžařský výcvik a také turistické i
cykloturistické výlety. Škola se opět přihlásila do mezinárodní
matematické soutěže Taktik, kde nás čeká obhajoba 1. místa.
V rámci profesionální orientace žáků připravujeme několik exkurzí.
Pro environmentální výchovu
v rámci ekologických praktik
poslouží školní miniarboretum.
Mgr. Marcela Kasikouá

Před pěti lety se naše škola zapojila do celorepublikové soutěže ve
sběru starých elektrospotřebičů
"Ukliďme si svět" a
"Recyklohraní". Za tu dobu se podařilo sebrat téměř 43 tun starých
lednic, sporáků a jiné bílé techniky a skoro 12 tun vysloužilých
televizorů, monitorů a ostatní malých domácích přístrojů. Odměnou
nám pak byly hmotné věci pro školu (videokamera, žíněnky,
výukové programy, lavice k sezení na školní chodbě, fotbalové a
volejbalové míče, stolní fotbálky, notebook, PC sestava, interaktivní
tabule, ... ) a v neposlední řadě naši žáci byli na výletě v Legolandu,
v lanovém centru, v Šiklově Mlýně a v Tvrzi Hummer. S tím vším je
konecl!l! V září došlo ke spojení dvou projektů zaměřených na
enviromentální výchovu: projektu "Ukliďme si svět" a projektu
"Recyklohraní". Výsledkem celého sloučení projektů je konec sběru
velkých elektrospotřebičů, tj. lednice, pračky, myooj, sporáky, bojlery,
mikrovlnné trouby, elektrické sekačky, teleoizorf, počítače, PC monitoru,
samostojné kopírky... které již u budovy naší tělocvičny nelze
odevzdávat. Je možné sbírat pouze malé spotřebiče - tzn. drobné
kuchyňské spotřebiče, fény, vysavače, drobná elektrczaiizeni na baterie ...
Pro ně je určena nádoba na zpětný odběr ve vestibulu školy. Za tyto
malé spotřebiče budeme získávat body, za které "nakoupíme"
odměny - malé drobnosti do školy. I nadále pokračujeme ve sběru
použitých baterií a hliníku.
Všem, kteří nás pět let podporovali tím, že nám odevzdávali své
vyřazené velké elektrospotřebiče, děkujeme. A zároveň prosíme,
abyste k budově tělocvičny žádné velké přístroje neodevzdávali,
protože nám je nikdo zdarma neodveze.
Na nerudovskou otázku "Kam s nimi?" (rozuměj s lednicí,
pračkou ...) vám v tuto chvíli nedokážeme odpovědět.
Mgr. Jitka Rajnišová

V tomto
týdnu
došlo k namontování
nových výlepových ploch na parkovišti u
restaurace Nad Hradem. Při montáži
pomohl Martin Libovický a jeho žáci
lesnického učiliště z Písků.
Od 3. září se množí stížnosti na chování
žáků SOŠ a SOUL Píska a zejména na
nepořádek, který po nich zůstává u laviček.
Celou záležitost starosta projednal s panem
ředitelem ing. Vratislavem Dlohošem. Pan
ředitel slíbil v dané věci nápravu.
Podařilo se nám získat dotaci na II. etapu
rekonstrukce sochy sv. Jana Nepomuckého
ze zahrady MŠ Křivoklát. V letošním roce
bude vybudován
nový podstavec a
domodelována celá socha.
Starosta

SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
červen až září 2012
Gratulujeme jubilantům:

Marie Štěpánková
Marie Šilhavá
Helena Fuzziová
Libuše Skleničková
Jose/Poch.
Miroslav Pecha
Irena Zýková
Jiří Friebert
Vlasta Hechtooá
Marie Králová

Nová střecha na budově mateřské školy

Emilie Friebertová
Milada Pán ková

40. ročník Lesního běhu Malá křivoklátská
V sobotu
Křivoklát
Závod je
Krajského

3. listopadu 2012 pořádá
jubilejní
ročník Lesního
zařazen do Poháru běžců
poháru v přespolním běhu

Tělocvičná jednota Sokol
běhu Malá křivoklátská.
Kladenska a Rakovnicka a
mládeže.

Závod probíhá v krásném prostředí údolí Rakovnického potoka
pod hradem Křivoklát. Celé zázemí závodu a žákovská trať jsou
na sportovišti Kolečko, patřící pořádající Tělocvičné jednotě Sokol
Křivoklát. Závod se běhá na 6000 metru. Hlavním závodem je
běh mužů věkové kategorie 18-39 let. Společně s nimi startují
muži ostatních věkových kategorií, starší dorostenci a ženy.
Celkem 10 kategorií. Závod se běží na dvě kola (6000 rn), jen
starší dorostenci a nejstarší muži na jedno kolo (3000 m).
Tomuto
závodu předchází závody dětí, žáku a mládeže.
Žákovská trať je okruh, který má rovinatý charakter a měří
600 m. Podle věku se běží jednou, dvakrát či třikrát. Žáci běží
ve 12 kategoriích. Každoročně se závodu zúčastní celkem 250 až
300 běžců. To vypovídá o kvalitě závodu a jeho věhlasu. závod
je prezentován v celostátních kalendářích běžeckých závodu,
v okolních periodikách a rozhlase. Mládež ve svých závodech
startuje zdarma, bez startovného, aby využití jejich volného času
sportem bylo lákavé a dostupné. Tato možnost je využívána
školami, sportovními kluby a středisky.
První žákovská kategorie bude odstartována v 9,45 hod, hlavní
závod pak v 11,20 hod. Prezentace je možná nejpozději
20 minut před startem
své kategorie,
kancelář závodu je
otevřena od 8,30 hod. Podrobnější informace naleznete na
www.krivoklat. netjsokol.
Za podporu
40. ročníku
závodu
děkujeme
České obci
sokolské, Městysu Křivoklát,
obecnímu úřadu Roztoky, župě
Budečské, firmě TOLMAN a TOLMAN z Roztok, hotelu Sýkora,
Lesům ČR a dalším místním podnikatelům
a žtvnostníkům.
Bez jejich pomoci by nebylo možné udržet vysokou úroveň
závodu, protože prostředku
pro sport je stále méně a je
stále těžší podobné projekty realizovat.
Ing. Jan Rajský

Pojd'te si hrát do Želvičky a Ohniváčku!

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Dne 8.9.2012 od 14.00 hodin pořádali tradičně Děti Křivoklátska,
o.s. a Městys Křivoklát ve spolupráci s Lesy České republiky,s.p.
akci Rozloučení s prázdninami.
Dětem patřil celý rekreačně
naučný areál LČR na Křivoklátě. Ve 14.00 hodin nás všechny
přivítalo Divadlo Ondřej, které si pro nás připravilo pojednání o
všech čtyřech ročních obdobích se svými krásami, zvyky a
obyčeji. Nejen děti byly opět vtaženy do říkanek, písní a tanečků,
Po skončení divadélka děti vyrazily na naučnou stezku, kde plnily
na jednotlivých
stanovištích
všestranné
úkoly. Po zdárném
absolvování stezky čekalo na děti milé překvapení v podobě
šikovné paní Bradáčové, která všem zájemcům namalovala na
obličej úžasné obrázky, které si i samy děti vymyslely. A na závěr
krásného letního slunečného odpoledne se děti chopily prutu a
kladku
a na ohništi u lanovky si opekly voňavé vuřtíky
s chlebem.
Počasí nám jako vždy přálo a start do nového školního roku byl
tak mnohem veselejší.
Ing. Martina Krumniklová, Roztoky

Děti Křivoklátska, o.s., SKOP a
MC Ohniváček vás zve do
Mateřského centra Ohniváček a Klubu maminek Želvička.
Centrum je otevřeno od konce září do června každý čtvrtek od
1430 do 1600 hodin (dle zájmu i déle) v budově Mateřské školy
Městečko, vchod ze zadní části směrem od dětského hřiště.
V centru je od října připraven pro děti a jejich maminky bohatý
program. Můžete se těšit nejen na hračky a terapeutický bazén s
kuličkami, ale také na - Herničku, Zpívání dětí a maminek,
výtvarné tvoření Veselá pastelka a cvičení za pomoci říkadel a
písniček Hrátky rodičů s dětmi.
Aktuální program na každý měsíc vždy najdete na webových
stránkách www.detikrivoklatska.cz.
Maminky si v centru při čaji či kávě mohou popovídat, sdělit si své
zkušenosti, děti se při hře odreagují, získají nové kamarády,
zabaví se. Za pěkného počasí možnost pobytu na dětském hřišti.
Program na měsíc říjen:
4. 10. Hrátky rodičů s dětmi - cvičení s říkadly a písničkami.
11. 10. Veselá pastelka - tvořivá dílna.
18. 10. Zpívání dětí a maminek s muzikoterapeutickými prvky.
25. 10. Hernička - volná hra.

Děti Křivoklátska,

P.S.
Děti
děkují

Křivoklátska
všem
.,
o
orqanízatorůrn
za
pomoc
a
také
děkují
studentům
na
stanovištích:
Andree,
Veronice,
Tomášovi, Monice,
Tereze,
Nikole,
Báře, Kateřině
a
Lukášovi.

0.5.

pořádají

BRUSLENI
v

,

R a k o v n í k u na Zimním stadionu

Termín: sobota 3.11.2012
Čas: 9.00 - 11.00
Sraz: před zimním stadiónem v Rakovníku
Cena: 20,-Kč za osobu(dospělí i děti)

-

doprava vlastní

Přihlášky: Tel: 737 834 652, mail: krumnikm@seznam.cz

