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V sobotu 2. února, na Hromnice,
kdy vlastnû konãí definitivnû vánoãní období, se v hotelu S˘kora se‰li ti, kteﬁí mají s myslivostí na Kﬁivoklátû nûco spoleãného. Napﬁed se
konala valná hromada honebního
spoleãenstva. âtûte na str. 8.
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V sobotu 16. února pﬁivítala Kﬁivoklátská sokolovna 1.
spoleãn˘ ples Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ a NPÚ, Správy hradu Kﬁivoklátu. Velkou
reportáÏ si pﬁeãtûte na stranách 1 a 7.

ÚVODNÍK
Trochu pﬁedãasná jarní nálada.
AlespoÀ mnû se tedy zdá, Ïe zima
skoro nebyla, a abych pravdu ﬁekla, moc se mi to nelíbí. Je sice pravda, Ïe cestáﬁi u‰etﬁí spoustu financí
za odklízení snûhu a my za topení,
ale bohuÏel se mÛÏe stát, Ïe nev˘hody z toho plynoucí nebudou asi
z kategorie tûch, nad kter˘mi by se
dalo mávnout rukou. Masopust
v Roztokách sice mûl nádhernou sluneãní náladu a tudíÏ i velkou náv‰tûvnost, ale pﬁece jenom, dávná
pranostika ﬁíká: „únor bíl˘ pole sílí.“ CoÏ bohuÏel letos neplatí ani
malounko.
Sluníãko je sice prima, ale tu sílu
asi budeme potﬁebovat i my, a hlavnû k tomu, abychom bez újmy pﬁeÏili dal‰í nezvykl˘ klimatick˘ prÛbûh
roku. Z nedostatku snûhu totiÏ vypl˘vá málo vody a to je snad je‰tû
hor‰í, neÏ kdyÏ je vody hodnû. SnaÏím se vyhledat ve vzpomínkách nûjaké optimistické v˘chodisko a rázn˘ argument, Ïe tak to urãitû nebude.
Moc bych si to pﬁála a doufám, Ïe
letos nebudeme hledat viníky ani obchodníky s de‰tûm a budeme se radovat ze svûÏích barev, aÏ k nám
opravdu dorazí jaro.
–Sim–

1. spoleãensk˘ ples SDH
Kﬁivoklát a NPÚ, správy
státního hradu Kﬁivoklátu
Dovolte vyslovit velk˘ dík
v‰em, kteﬁí pﬁiloÏili ruku k dílu, aby se mohl konat myslíme
poveden˘ spoleãensk˘ veãer.
Podûkování patﬁí i v‰em sponzorÛm velké plesové tomboly.
Spolupráce zdánlivû nesouvisejících institucí je krásn˘m
pﬁíkladem lidské sounáleÏitosti v na‰em krásném mûstysu.
Ludûk Frencl,
Pavel Friebert

SLUÎBY PRO VÁS
Nabídka ·vestkova
zahradnictví Kladno
Dovoz kvûtin aÏ do domu
Objednávky u Îanety Friebertové na tel. 603 961 635
Volejte 3 aÏ 4 dny pﬁedem

Roztock˘ masopust byl opravdu velmi poveden˘. K veselé náladû pﬁispûly i tyto tﬁi královny. První se jmenovala Hermelínová (Dá‰a Pavlíãková), druhá Hermadurová (Franti‰ek Slavík) a tﬁetí Veselá tráva (Jan Jungmann).
Foto Karolína Pavlíãková

ZA ZLATEM, ZA MEDVùDY A ZA
LIDMI NA ALJA·KU
JiÏ samotn˘ název pﬁedná‰ky napovídá, kam nás ve svém vyprávûní cestovatel MUDr. Jiﬁí Pertl pozval. V pátek 8. února se do
posledního místa zaplnil pﬁedná‰kov˘ sál na IVS LâR v Hradní ulici. Poutavé vyprávûní doprovázené
fotografiemi a filmy z cest zaujme
kaÏdého posluchaãe. „Alja‰ka, jedineãn˘ fenomén, kter˘ vám naplní

MUDr. Jiﬁí Pertl pﬁi vyprávûní o své cestû za
zlatem po Alja‰ce. Vûru poutavé vyprávûní.
Foto Pavel Friebert

Pﬁiná‰íme vám velkou
reportáÏ s bohatou obrazovou dokumentací z leto‰ního masopustu. ReportáÏ zaãíná na 1. stranû
a pokraãuje na stranû 4–5.

du‰i“, to jsou slova ãlovûka, kter˘ si
toto místo zamiloval.
Pan doktor Pertl nav‰tívil Alja‰ku v roce 1996, kdy se konalo mistrovství svûta v r˘Ïování zlata u pﬁíleÏitosti stého v˘roãí prvního nálezu
zlata na Alja‰ce. ProtoÏe vydat se
takovou dálku jen na mistrovství by
bylo málo, skupina na‰ich zlatokopÛ Alja‰ku procestovala. Pro‰li
Chilcotsk˘m prÛsmykem a ‰est dní
sjíÏdûli ﬁeku Yukon na kánoích aÏ
do Dawsonu, kde se soutûÏ poﬁádala. Zopakovali si tak cestu zlatokopÛ z doby pﬁed sto lety. SoutûÏe se
zúãastnilo 700 lidí z dvaceti zemí
svûta. âeská reprezentace si odnesla tﬁi zlaté medaile, coÏ byl bezesporu ohromn˘ úspûch. Nûkteﬁí
úãastníci v˘pravy se zúãastnili i soutûÏe v zálesáck˘ch disciplinách, které také vyhráli.
Celé vyprávûní bylo velmi zajímavé a nechybûly ani momenty napûtí, to kdyÏ pan doktor líãil svoje
setkání s medvûdem grizzlym pﬁi
pû‰í túﬁe v pohoﬁí Svatého Eliá‰e.
Celá expedice trvala ‰est t˘dnÛ a záÏitkÛ bylo nepﬁebernû: lov lososÛ,
polární záﬁe, absolutní divoãina
v ohromném prostoru, lidská sounáleÏitost mil˘ch a ãestn˘ch lidí.
Cestovatelské záÏitky jsou vÏdy
atraktivním tématem a s panem doktorem jsme se domluvili na dal‰ím
setkání. Bude o jeho cestû do Kalifornie a Nevady.
TáÀa Friebertová

Moudrá slova
Jednou tû zamrzí, Ïe jsi nepromluvil, stokrát, Ïe jsi nemlãel.
(Lev Nikolajeviã Tolstoj)

MASOPUST V ROZTOKÁCH – P¤IJEL I ·VEJK
Lidové obyãeje, to je moje gusto!
A není nad masopust! ZaÏila jsem
jich mnoho, a to je‰tû tûch tradiãních
jihoãesk˘ch – napﬁíklad proslul˘
doudlebsk˘. Ale ten kﬁivoklátsk˘ –
myslím tím okolí Kﬁivoklátu, ten
nemá obdoby. Od onûch pﬁísnû tradiãních se trochu li‰í, ale svÛj úãel
zejména v dne‰ní baãkorovo – televiznû – poãítaãové dobû splÀuje.
A z toho roztockého mû od smíchu
bolí bﬁicho je‰tû dnes. A to je pro
v‰echna moÏná pojetí starodávn˘ch
i souãasn˘ch masopustÛ spoleãné:
dobﬁe se pobavit, vychechtat do alelujá, pûknû se nadlábnout – a ejhle!
Zimní depky jsou fuã!
Název masopust asi vznikl od
„maso pusÈ k sobû“, ãili dobﬁe se najez masa, neÏ pﬁijde období pÛstu
pﬁed Velikonocemi. A kdyÏ se lidé
dobﬁe pomûli, také se rádi pûknû pobavili. Masopust byl dobou bujarého veselí, tancovaãek, zabíjaãek,
pochutnávání si na sladk˘ch koblihách a boÏích milostech. Vesnicí
chodíval koncem tohoto období vesel˘ ma‰karní prÛvod, ve kterém se
belhaly babky s nÛ‰í, kominíci, dûdkové s hÛlkami a fajfkami, babky
koﬁenáﬁky, Ïid s mal˘m krámkem,
kter˘ pﬁihlíÏejícím nutil své zboÏí,
medvûdáﬁ s medvûdem a dal‰í postavy, které se na tehdej‰ím venkovû vyskytovaly: nevûsta se Ïenichem, handlíﬁ s konûm, a nechybûla
ani smrtka a stﬁapatí hadrníci. S prÛvodem chodili i krojovaní nebo aspoÀ pûknû odûní ho‰i s vysok˘mi
klobouky poset˘mi 365 ti rÛÏiãkami, které pﬁedstavovaly poãet dní
v roce. V prÛvodu vyhrávala kapela. Zastavovalo se u kaÏdé chalupy, vystrojení chlapci zatanãili koleãko, popﬁáli ‰tûstí, zdraví,
hospodynû pﬁinesla malé poho‰tû-

ní a prÛvod odkﬁepãil o dÛm dál.
Masopust konãil vÏdy v úter˘ ‰est
t˘dnÛ pﬁed Velikonocemi. Pak následovalo období pﬁísného pÛstu.
A jak probíhal masopust na Kﬁivoklátsku, letos v Roztokách?
Jeho du‰í, scénáristkou a reÏisérkou byla samotná královna masopustu Hermelína Dá‰a Pavlíãková.
(Pokraãování na str. 4)

Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LâR Kﬁivoklát zve
v‰echny na besedu „Lánská
obora“, která se bude konat
7. bﬁezna 2008 v 18.00 hodin
v budovû IVS LâR v Hradní
ulici.
Veãerem provází pan Ing.
Miroslav Pecha, kter˘ uvede
i hosty – pracovníky LS Lány,
oborníky pana Lubo‰e Franka
a pana ·tûpána Stanického.
Doufáme, Ïe v‰echny hosty zaujme povídání o historii i souãasnosti obor, jejich v˘znamu,
o péãi a lovu zvûﬁe.

TENTOKRÁT NEHO¤ELO!
V sobotu 16. února pﬁivítala Kﬁivoklátská sokolovna 1. spoleãn˘
ples Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
a NPÚ, Správy hradu Kﬁivoklátu.
Kdo si s obstaráním lístkÛ dal na ãas,
mûl smÛlu, a to i pﬁes to, Ïe se tento ples konal o pouh˘ mûsíc pozdûji neÏ tradiãní a letos jubilejní ples
LesÛ âR.
Plnû vyprodaná sokolovna pﬁivítala pﬁíchozí ustrojená. V˘zdoba ni-

koho nenechala na pochybách, kdoÏe tento ples poﬁádá. Úderná hesla,
proudnice mezi cviãebními kruhy
a halapartny nad balkonem mnoh˘m
pﬁipomnûly atmosféru z filmÛ Milo‰e Formana. KdyÏ pﬁíjemnû vytopen˘ sál zhasnul, zaãaly houkat sirény a blikat majáky, ze záznamu se
ozvaly zvuky zásahu pﬁi poÏáru, které umocÀoval praskot hoﬁícího
dﬁeva.
(Pokraãování na str. 7)

V sobotu 16. února pﬁivítala Kﬁivoklátská sokolovna 1. spoleãn˘ ples Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ a NPÚ, Správy hradu Kﬁivoklátu.
Foto Pavel Friebert

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE

STRANA 2

Anketa KN
Pﬁestali jste chodit k lékaﬁi,
kdyÏ za náv‰tûvu musíte zaplatit
poplatek?

JUBILEJNÍ PLES âESKÉ LESNICKÉ SPOLEâNOSTI
V sobotu 19. ledna leto‰ního roku zahájily v místní sokolovnû slavnostní fanfáry trubaãÛ pod vedením
Ing. BechyÀského jiÏ 10. ples , kter˘ poﬁádala âeská lesnická spoleã-

byla zaklíãovaná pod jmény z kalendáﬁe. Nikdo tedy neode‰el
s prázdnou. Pravda, nûkomu mohl
chybût adrenalin pﬁi prodeji lístkÛ
do tomboly, kter˘ vÏdy provází

Pavlína Friebertová
43 let, vedoucí po‰ty
Ne. Chleba jsem také po
zdraÏení nepﬁestala jíst.
Beru to tak, Ïe je to zapotﬁebí. Dal‰í vûc je ta,
aby tyto poplatky byly
pﬁínosem pro zdravotnictví.
Anna Hamouzová
68 let, vedoucí jídelny M·
U lékaﬁe jsem uÏ dost
dlouho nebyla. S placením poplatkÛ nesouhlasím, ale v pﬁípadû, Ïe
bych lékaﬁe potﬁebovala, urãitû bych se nechala o‰etﬁit i za cenu zaplacení poplatku. Nevím ale, co bych
dûlala v pﬁípadû váÏnûj‰ího onemocnûní a musela do nemocnice. Na to
bych snad ani nemûla? Pﬁeji si, aby mi
zdraví slouÏilo jako dosud a lékaﬁe
jsem nepotﬁebovala. Je mi jen líto rodin s mal˘mi dûtmi, které jsou ãasto
nemocné, a star˘ch lidí, kteﬁí mají váÏné zdravotní potíÏe. Na závûr mohu
ﬁíci, Ïe poplatky cítím jako nespravedlnost, protoÏe kaÏd˘ pracující si cel˘ Ïivot aÏ do dÛchodu na zdravotní
poji‰tûní platil ( a pracující dÛchodce,
coÏ je zatím i mÛj pﬁípad, platí stále…
) a nyní, kdy se hlásí rÛzná onemocnûní, musí za o‰etﬁení a léky platit zas.

Petr Hájek
19 let, student
Ne, v Ïádném pﬁípadû jsem chodit
nepﬁestal. Osobnû moc
k lékaﬁi nechodím, ale
kdyÏ ho potﬁebuji, tak
bych tam ‰el, i kdyby
byl poplatek jakkoliv
vysok˘. Nedávno jsem
si zranil ruku, tak jsem
se vydal na pohotovost. âekárna i
ordinace byla prázdná. Jsou totiÏ lidé, kteﬁí chodili k lékaﬁi jen tak. Na
poplatky doplácejí pouze ti, kteﬁí lékaﬁe opravdu potﬁebují.
Petr HÛla
46 let, vedoucí Správy CHKO Kﬁivoklátsko
Musím to zaklepat, ale
lékaﬁe jsem v minulosti
nemusel ãasto vyhledávat, zdraví mi zatím
slouÏí a tak se mnû poplatky nijak nedot˘kají.
Na druhou stranu se snaÏím dlouhodobû o své zdraví peãovat.
Zdraví je pﬁeci nejcennûj‰í, co máme.
Jaroslav Vávra
78 let, dÛchodce
Nepﬁestal. Musím ale
pﬁiznat, Ïe jsem tam aÏ
dosud chodil jen málo.
Nevím, ãím to je. Snad
proto, Ïe jsem v raném
(a dávném) dûtství je‰tû
zdravû d˘chal a jedl. Nebo mám dobr˘ koﬁínek od rodiãÛ. A
tﬁeba proto, Ïe jsem cel˘ Ïivot pil plzeÀsk˘ Prazdroj. Nejspí‰ v‰echno dohromady. Mûl jsem zkrátka zatím veliké ‰tûstí a musím to zaÈukat na dﬁevo.
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Jubilejní 10. ples âeské lesnické spoleãnosti, o.s., poboãky Kﬁivoklát, ve spolupráci s LâR, s. p.
Lesní správou Kﬁivoklát, tradiãnû zahájily lesní rohy.
Foto TáÀa Friebertová

nost, o.s., poboãka Kﬁivoklát, ve
spolupráci s LâR, s. p. Lesní správou Kﬁivoklát. Ples byl jubilejní,
proto jiÏ pﬁi vstupu byly dámy pﬁivítány kvûtinou a pánové obdrÏeli
mal˘ dáreãek. Oproti letÛm pﬁedchozím byl souãástí vstupenky vyhrávající lístek do tomboly, která

fronty a men‰í tlaãenice, ale stávalo se, Ïe na nûkoho se tﬁeba ani nedostalo. A jelikoÏ byl tento ples tak
trochu v˘jimeãn˘, zmûnili jsme tedy i zpÛsob tomboly.
Slavnostní zahájení provedl pan
Ing. Miroslav Pecha za âLS a s programem plesu seznámil pﬁítomné

pan Pavel ·ebek, revírník Lesní
správy Kﬁivoklát. Poté následovalo
pﬁedtanãení, které probíhalo v diskotékovém rytmu a dûvãata z taneãního klubu Silueta z Prahy pﬁedvedla v‰em, jak na to, kdyÏ zaãnou
hrát nûco rychlej‰ího. K tanci a poslechu hrála skupina Saldo Band
z LubÛ u Chebu pod vedením Ladislava Kouly. Parket byl neustále zaplnûn a zábava plynula v plném
proudu. O pÛlnoci ãekalo na v‰echny malé pﬁekvapení. KdyÏ 10. ples,
chtûli jsme tak pro na‰e hosty nûco
trochu nev‰edního, pﬁitom zábavného, zkrátka nûco, co nevidíte kaÏd˘ den. A tak jsme mohli sledovat
vystoupení zpûvaãek Manon a Roxany z Travesti Show Praha, které
rozesmály nejednoho diváka. MoÏná, Ïe jsme se netrefili do vkusu
v‰ech na‰ich hostÛ, ale doufáme, Ïe
koho tyhle hvûzdiãky nepobavily,
tak snad alespoÀ neurazily.
Obãerstvení zaji‰Èovala firma paní Hany Lampírové, nabídka byla
bohatá a lákavá, nechybûly speciality ze zvûﬁiny, koláãe a záviny, pro
milovníky piva se toãil gambrinus,
kdo má rád vínko nebo nûco ostﬁej‰ího, urãitû bylo z ãeho vybírat.
Vûﬁíme, Ïe se v‰em na na‰em plese líbilo, a jako vÏdy se omlouváme
tûm, na které nezbyly vstupenky, ale
to je uÏ znám˘ problém, s kapacitou
sálu se zkrátka nic udûlat nedá.
TáÀa Friebertová

Z I M N Í O LY M P I Á D A V M · K ¤ I V O K L ÁT
V únoru jsme si povídali o zimû
a o zimních sportech. ProtoÏe vrcholem sportovních zápolení jsou
olympijské hry, rozhodli jsme se, Ïe
si je také uspoﬁádáme. Snûhové plánû nahradil koberec v hernû, mûli
jsme medaile, diplomy, olympijskou vlajku, pﬁipravili jsme i tribuny pro diváky. Sportovní disciplíny
jsme tvrdû trénovali. V den olympiády jsme tﬁídu vyzdobili olympijskou vlajkou a snûhulákem, maskotem leto‰ní olympiády. Hry byly
zahájeny slavnostním pokﬁikem
a pﬁehledem v‰ech disciplín. Závodníci byli netrpûliví a plní sportovního nad‰ení. Do první disciplíny, „slalomu na lyÏích“, nastupovali
na‰i borci ve dvojicích. Projet na lyÏích dráhu mezi kuÏelkami tam i nazpût a neshodit ani jednu kuÏelku
hÛlkami nebyl úkol zrovna jednoduch˘. Pﬁesto se v‰ichni velmi snaÏili b˘t v cíli jako první. Bouﬁliv˘
potlesk divákÛ na tribunách patﬁil
v‰ak v‰em. Druhou disciplínou bylo krasobruslení. S igelitov˘mi pytlíky na nohou pﬁedvedli krasobruslaﬁi krásné volné jízdy, plné
holubiãek, piruet i skokÛ. A ta hudba! A opût byli v‰ichni odmûnûni
bouﬁliv˘m potleskem. Následoval
hokej. Opût igelit místo bruslí, v rukou hokejky, snaÏili se závodníci
vstﬁelit puk do branky. Úkol to byl
opravdu nesnadn˘, neboÈ branku hájili statní brankáﬁi. Pokraãovalo se
hodem „snûhovou koulí“ na snûhuláka. Zdálo se to b˘t jednoduché, ale
zkuste si hodit na cíl lehkou papírovou koulí. Poslední disciplínou byla jízda na bobech. Star‰í chlapci
vezli na bobech mlad‰í dívky po zá-

vodní dráze kolem kuÏelky a zpût
na ãas. Pﬁi v‰em tom sportování nám
rychle ubûhlo celé dopoledne a ãekalo nás uÏ jen vyhlá‰ení vítûzÛ.
A vítûzi byli v‰ichni, kteﬁí se sportovního klání zúãastnili. Na stupních vítûzÛ uãitelky v‰em pﬁedaly
medaile, diplomy, sladkou odmûnu
a pﬁívûsek s ledním medvûdem. Nechybûla ani hymna. Potom v‰ichni
sportovci je‰tû zapózovali pro fotografy a novináﬁe a slavnostním pokﬁikem Zimní olympiádu 2008 v M·
Kﬁivoklát ukonãili. V‰em se sportovní dopoledne tak líbilo, Ïe jsme
si slíbili, Ïe jestli je‰tû napadne sníh,
udûláme si je‰tû jednu olympiádu na
‰kolní zahradû.
Text a foto Jaroslava Vimrová

TO JSOU MI VùCI
Jen pár dnÛ uplynulo od volby
prezidenta a protoÏe probíhala tak,
jak probíhala, jaké by to byly „To
jsou mi vûci“, kdybych se o ní nezmínil. Jen naprost˘ naiva mohl pﬁi
souãasném politickém rozpoloÏení oãekávat snaz‰í prÛbûh volby.
V televizi jsem jednání volitelÛ podrobnû sledoval jen jedno dopoledne a aÈ se na mû dámy a pánové ve ·panûlském sále nezlobí, ale
i prohran˘ fotbal ãi hokej jsou lep‰í pﬁedstavení. Divím se, Ïe se volitelé pﬁi zvedání rukou nechali
kontrolovat jak malé dûti ve ‰kolce na procházce. Soudû podle fotografií, Kateﬁina Jacques ãi David
Rath si pravdûpodobnû namohli
pﬁi veﬁejné volbû krãní svaly. Vût‰ina volitelÛ hledûla vpﬁed, oni
vzad... Trapnûj‰í uÏ byly jen v˘stupy senátora Mejstﬁíka a zase
druhého vítûze pﬁedsedy âSSD
Paroubka. Tak hlavnû, Ïe máme
prezidenta, aÈ jiÏ zvolení Václava
Klause vítáme ãi nevítáme.
Roztock˘ masopust, to bylo jinãí divadlo. âlovûk se mohl pobavit, zasmát a je‰tû se divit, kam na
ty nápady úãinkující chodí. Jen mi
vrtá hlavou, jaké stromy si roztock˘ starosta zasadil pﬁed barákem,
Ïe mu na nich rostou klobásy? Klobásovník bych doma na zahradû také snesl... A roztock˘m hasiãÛm se
nedá neÏ závidût. Kﬁivoklát nemá
Ïádn˘ „obyãejn˘“ Obecní úﬁad, ale
Úﬁad Mûstysu. ·antán U koãiãek
ale mají pro hasiãe jen na úﬁadû v
Roztokách. Masopustská laÈka je
skuteãnû hodnû vysoko a Kﬁivoklát
se bude mít pﬁí‰tí rok co ohánût.
Se stavbou vodovodu a kanalizace v Kﬁivoklátû to nevypadá pﬁíli‰ rÛÏovû. Stát nedal dotace a tak
optimismus vystﬁídalo zklamání.
Nov˘ vodovod a kanalizaci chtûla
stavût v‰echna pﬁedchozí zastupitelstva. Tomu nynûj‰ímu se ale stalo pouze to, co tûm pﬁedchozím.
Prostû to opût „jen“ nevy‰lo. V Bubeníkovi optimismus pokraãuje, já
zÛstanu optimistick˘m pesimistou. Podle toho, co vím, letos uÏ
dotaci na vodovod a kanalizaci neãekám. Budu doufat v rok pﬁí‰tí.
Vût‰inou se ukáÏe, Ïe v‰e ‰patné
je i k nûãemu dobré. Pﬁípadné pﬁidûlení dotace aÏ pﬁí‰tí rok také mÛÏe mít své dobré stránky. O jedné
bych i vûdûl. Nicménû peníze z EU
nebude moÏné ãerpat vûãnû a proto nás ãas tlaãí. Je to prostû smÛla.
Pavel Friebert
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Z REDAKâNÍ PO·TY

ANEB O âEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO MùSTYSU

REAKCE NA âLÁNEK „SOKOL STOLET¯? TOË OTÁZKA!“
Na úvod tohoto malého obecního
zpravodaje bych se rád omluvil panu Tomá‰i Fuchsovi za zkomolení
jeho jména. Pﬁi psaní minulého bubeníka jsem se zkrátka nedostateãnû informoval a tak do‰lo k tomuto
politováníhodnému omylu. Na stavebním odboru bude tedy od 1. bﬁezna pracovat pan Tomá‰ Fuchs a já
se jemu i jeho rodinû je‰tû jednou
dodateãnû omlouvám.
Poslední dobou se mezi obãany
stále více diskutuje o projektu „Kanalizace a voda Kﬁivoklátsko“. Jak
jiÏ v minulém ãísle informoval starosta Roztok Ing. Vladimír Melã,
kter˘ je zároveÀ místopﬁedsedou
svazku, nepro‰la Ïádná z Ïádostí
okolních obcí o dotaci první v˘zvou.
Z toho plyne, Ïe se v‰ichni starostové usilovnû pﬁipravují na mûsíc
bﬁezen, kdy bude vyhlá‰ena tﬁetí v˘zva. Starosta Kﬁivoklátu Mgr. Milan Naì absolvoval nûkolik jednání
pﬁímo na Státním fondu Ïivotního
prostﬁedí, kam se podávají Ïádosti
o dotaãní tituly. Na‰emu starostovi
se podaﬁilo zorganizovat schÛzku na
nejvy‰‰í úrovni s Ing. Petrem ·tûpánkem, ﬁeditelem SFÎP a následnû s odpovûdn˘m námûstkem SFÎP
Ing. Valdmanem. SchÛzku absolvují starostové Zbeãna, S˘koﬁice,
Raãic, Pustovût a ná‰ pan starosta
bude zastupovat nejen Kﬁivoklát, ale

zároveÀ obce Mûsteãko a Velkou
Bukovou. Pﬁítomni budou samozﬁejmû i na‰i projektanti Ing. Plichta a Ing. ·inták. Fond Ïivotního prostﬁedí budou dále zastupovat
vedoucí technického a ekonomického odboru. Starostové se touto
cestou chtûjí pouãit z chyb z první
v˘zvy, spoleãn˘mi silami uspût ve
v˘zvû tﬁetí a zrealizovat tak sen
v‰ech obcí o vybudování veﬁejného
vodovodu a kanalizace.
Rádi bychom veﬁejnou cestou podûkovali v‰em, kteﬁí jiÏ pﬁispûli na
projekt dûtského hﬁi‰tû. To by mûlo
v nejbliÏ‰ích letech vyrÛst v parku
pod Jednotou. O celém projektu
jsme jiÏ informovali v pﬁedcházejících ãíslech a blíÏe se s ním mÛÏete seznámit na na‰ich internetov˘ch
stránkách www.mestys-krivoklat.cz, ve v˘vûskách, na Úﬁadû
mûstysu nebo pﬁímo u manÏelÛ Rajsk˘ch, kteﬁí zastupují obãanské
sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska. V souãasné dobû se podaﬁilo obãanskému
sdruÏení získat finanãní dary ve v˘‰i cca 103 000 Kã. Nûkolik firem zároveÀ pﬁislíbilo dodávku materiálu
ãi práce. Mûstys dle partnerské
smlouvy rezervuje z rozpoãtu ãástku ve v˘‰i 200 000 Kã pro pﬁípadné krytí spoluúãasti v grantov˘ch
programech. Pokud byste i vy mûli
zájem pﬁispût na tuto akci, kterou

jistû nejvíce ocení na‰e dûti a vnouãata, máte moÏnost finanãní pﬁíspûvek poukázat na úãet u Po‰tovní spoﬁitelny: ãú 215141599/0300, variabilní
symbol 714 nebo osobnû na Úﬁadû
mûstysu u paní Ivety BaÀasové, kde
mÛÏete sloÏit svÛj pﬁíspûvek v hotovosti. Dal‰í moÏností jak pﬁispût
je pﬁiloÏit ruku k dílu, aÏ se cel˘ projekt bude realizovat.
Ke konci bﬁezna se pﬁipravuje po
dobré zku‰enosti z minulého roku
veﬁejná brigáda. Uklízet se bude
opût areál Mateﬁské ‰kolky, park
u kostela a novû i park pod Jednotou. Pﬁesn˘ termín, harmonogram
a potﬁebné vybavení bude vãas
oznámeno pomocí veﬁejn˘ch v˘vûsek a rozhlasu. V‰e je závislé hlavnû na poãasí. V tomto roce se pﬁipravuje i v‰eobecné opékání vuﬁtÛ
a rádi bychom navázali i na úspû‰né odpolední posezení dospûl˘ch.
Doufejme, Ïe se k loÀsk˘m brigádníkÛm pﬁidají i dal‰í spoluobãané.
V souãasné dobû se dokonãuje návrh obecního rozpoãtu na rok 2008,
kter˘ bude na programu dal‰ího veﬁejného zasedání zastupitelstva
mûstysu konaného dne 25. 2. 2008
od 18.00 hod na Úﬁadû mûstysu, tedy aÏ po uzávûrce Kﬁivoklátsk˘ch
novin.
Petr Tﬁíska

STAMP ART V KLUBU ÎELVIâKA
Z dûtství nám kaÏdému zcela jis- stamp art také dorazil. Jak jsem jiÏ
tû zÛstaly v pamûti vzpomínky na uvedla, základem úspûchu je fantapráci s tiskátky v podobû brambor zie a té se meze nekladou. DÛleÏité
nebo s dûtsk˘mi dﬁevûn˘mi
razítky nejrÛznûj‰ích motivÛ. O nûco pozdûji, v dospûlém vûku, se setkáváme
také s razítky, ov‰em nikoliv dûtsk˘mi ãi umûleck˘mi,
ale vût‰inou tûmi ménû oblíben˘mi úﬁedními.
V Klubu maminek Îelviãka jsme si vyzkou‰eli, Ïe
pomocí razítek se dají vytvoﬁit zajímavé obrázky, pﬁi
jejichÏ tvorbû mohou zapojit svoji fantazii jak dûti tak
i rodiãe.
Umûní v˘roby takového
obrázku spoãívá pﬁedev‰ím
ve vlastní fantazii, invenci a
vûﬁte nebo ne, razítkové
umûní, tzv. stamp art, zaÏívá ve svûtû i u nás velik˘
úspûch. K zapálen˘m stoupencÛm této moderní grafické techniky v âechách
patﬁí pan Ivo Medek-Kopaninsk˘ ãi paní Milena Kobrová. Ve svûtû se s ním se- Dûti s maminkami pﬁi práci s razítky.
tkáme nejãastûji v Americe,
pﬁíkladnû v San Francisco Museum je, aby razítko – tiskátko bylo obof modern art, ale ani Evropa nezÛ- tisknuto na papír, a není podstatné
stává pozadu. Dokladem toho je jakou silou, v jaké hustotû ãi v jaké
úspû‰ná grafická v˘stava Grafica barvû. Dûti spoleãnû s maminkami
della Republica Ceca v italské Mon- si nejprve rozmyslely, co Ïe to vlastze v roce 2004.
nû na obrázek chtûjí vytvoﬁit a pak
Po krátkém exkurzu do svûta se pustily do díla. Nejprve správnou
stamp artu se ale vraÈme do Îelviã- velikost a barvu papíru a hurá do toky, kam v jeden lednov˘ ãtvrtek ho. Vytvoﬁit barevn˘ rámeãek na
zvoleném papíru bylo jednoduché,
s pouÏitím rÛzn˘ch razítek s obrazci ãi skládáním písmenek. Vytvoﬁením rámeãku vzniklo na papíﬁe
prázdné místo, kam dûti s maminkami mohly umístit cokoliv. Napﬁíklad si z papíru vystﬁihly ‰ablonu
s motivem sluneãnice, kterou umístily na stﬁed a celou plochu pak obtiskly razítky, pﬁi ãemÏ z pod ‰ablony na plo‰e vznikla krásná
sluneãnice. Kdo nechtûl kreslit a
stﬁíhat ‰ablonu, mohl na plo‰e opût
pomocí razítek vytvoﬁit obrazec, dûj
nebo jen razítka bez rozmyslu obtiskovat, coÏ byl pﬁípad tûch nejmen‰ích v Îelviãce.
Pﬁiznám se, moc jsem nevûﬁila, Ïe
by dûti vydrÏely pﬁi této ãinnosti pﬁíli‰ dlouho, ale opak byl skuteãností. Moc se jim líbilo, Ïe si mohou
v‰echna razítka, a to hlavnû s poJeden z obrázkÛ vytvoﬁen˘ technikou
hádkov˘mi postaviãkami, i barvy
stamp art.

vyzkou‰et a vÛbec jim nevadilo, Ïe
mají razítkovou barvu nejen na rukou, ale i na obleãení. KaÏd˘ si domÛ odná‰el více neÏ jeden obrázek.
Také maminky se aktivnû zapojily
do tvorby a nûkteré z obrázkÛ by
zcela jistû obstály i v umûleckém
svûtû stamp artu.
Monika Frencl

TJ SOKOL Kﬁivoklát historii nezkresluje.
Obsáhlé zamy‰lení PhDr. Tomá‰e Bednaﬁíka, kronikáﬁe Mûstyse
Kﬁivoklát, pod titulkem „Sokol stolet˘? ToÈ otázka!“ pﬁipomnûlo ãtenáﬁÛm v˘voj tûlov˘chovn˘ch a kulturních aktivit v obci s poloÏením
dÛrazu na období, kdy Tûlocviãná
jednota SOKOL Kﬁivoklát ve svojí
pÛvodní podobû nemohla existovat.
Nûkteré informace v ãlánku uvedené jsou jistû zajímavé a napﬁíklad
podrobn˘ rozbor systému názvosloví socialistické tûlov˘chovy
svûdãí o hlubok˘ch znalostech autora a ‰íﬁce jeho informaãních pramenÛ. Av‰ak jako zamy‰lení (ãi spí‰e polemika) nad probûhnuv‰ími
oslavami nemá tento ãlánek vÛbec
smysl.
A to z toho dÛvodu, Ïe oslavy probûhly ve smyslu 100. v˘roãí zaloÏení Tûlocviãné jednoty Sokol Kﬁivoklát (nikoliv trvání) a mûly vzdát
hold tûm, kteﬁí stáli u zrodu a dokázali v minulosti vést jednotu v tom
hlavním proudu sokolské ãinnosti
vãetnû postavení krásné a architektonicky v˘razné sokolovny. RovnûÏ
publikace vydaná k tomuto v˘roãí,
jejíÏ obsah se v pﬁeváÏné míﬁe zab˘vá dobou od vzniku jednoty do
doby vzniku Protektorátu, o stoletém trvání jednoty nic neuvádí.
V úvodní ãásti publikace, t˘kající se âOS a dotãen˘ch Ïup s Ïivotem na‰í jednoty, je popsáno pﬁeru‰ování kontinuity pﬁi zmûnách
politického prostﬁedí. Veﬁejnû vylepené plakáty a pozvánky zvaly také
k oslavám 100. v˘roãí vzniku jednoty. To jen autor ãlánku si vysvûtluje podle sebe smysl oslav a umûle je zkresluje, neboÈ osobnû se
niãeho nezúãastnil a ani se o niãem
u organizátorÛ neinformoval a z pozice nestranné funkce strannû informuje ãtenáﬁe

V souvislosti s ãlánkem mû v‰ak
napadá my‰lenka, Ïe o kontinuitû
stoletého trvání na‰í jednoty vlastnû hovoﬁit mÛÏeme, nikoliv z hlediska historického, n˘brÏ z hlediska lidského. âlenové jednoty ani
v dobû pozastavení nebo zru‰ení
jednoty nepﬁestali b˘t sv˘m osobním vztahem ãleny Sokola, natoÏ
jednoty. Proto byla vÏdy jednota obnovena a uvedla se v ãinnost, aÈ to
bylo po 1. svûtové válce nebo po 2.
svûtové válce, a tak se stalo i po ãtyﬁicetileté pﬁestávce v roce 1990.
Kdyby tomu tak nebylo, nevstávala
by z „mrtv˘ch“ pokaÏdé, kdy to bylo moÏné. Obnovení jednoty bylo
vÏdy co nejdﬁíve, a tak tomu bylo
i v roce 1990, kdy jednota obnovila
svoji ãinnost je‰tû dﬁíve, neÏ byla
obnovena ãinnost âOS. Mnoho ãlenÛ ZSJ, DSO, Tatranu a Sokola pod
âSTV nepﬁestalo b˘t Sokoly ani pﬁi
ãtyﬁicetileté pﬁestávce. Je pravdou,
Ïe ãas hodnû smazal, to pÛvodní, co
bylo napﬁ. v roce 1939, jiÏ bychom
hledali marnû, ale to je jev celospoleãensk˘ a v tomto duchu dnes nepracují jednoty nikde v republice,
ale opût vznikly a pracují. Pracují
kaÏdá podle sv˘ch moÏností dan˘ch
strukturou a zájmy sv˘ch ãlenÛ.
Co se t˘ãe poãtu vydan˘ch publikací o historii na‰í jednoty, bylo jich
vydáno dostatek a jsou k dispozici
v jednotû nebo v obchodû pana Breníka na Kﬁivoklátû v cenû 170 Kã za
v˘tisk komukoliv, kdo má zájem.
Na mûsíc duben se pﬁipravuje obnovení v˘stavy o historii jednoty,
aby ji mohlo spatﬁit více lidí, neboÈ
byla pﬁístupna vlastnû jen pár hodin
v dobû konání oslav. MoÏná se
v rámci v˘stavy podaﬁí uspoﬁádat
pﬁedná‰ku k tématu v˘stavy nebo
i jinou na nûjaké zajímavé téma.
Pavel Ka‰par,
starosta TJ Sokol Kﬁivoklát

N ÁV · T ù VA I V S K ¤ I V O K L ÁT – B U D Y
Se star‰ími dûtmi
jsme se po del‰í pﬁestávce vydali na náv‰tûvu do Informaãního a vzdûlávacího
stﬁediska Kﬁivoklát –
Budy.Vedoucí stﬁediska paní Pro‰ková
nás pozvala na v˘stavu fotografií Pﬁíroda
Ïivá a neÏivá. Fotografie jsme si prohlédli a spoleãnû vybrali jednu, která nás
nejvíc zaujala. Po
prohlídce si s námi paní Pro‰ková povídala
velmi pûknû o pﬁírodû. Spoleãnû jsme poznávali ptáky, kteﬁí
k nám chodí do krmítka, i ty, kteﬁí na zimu odlétají do tepl˘ch Vedoucí stﬁediska paní Pro‰ková nás pozvala na v˘stavu fotografií Pﬁíroda Ïivá a neÏivá. Foto J. Vimrová
krajÛ. Potom jsme si
na velk˘ch barevn˘ch obrázkách ﬁe ve snûhu a zahráli si na rybáﬁe které si pak v mateﬁské ‰kole vyprohlédli zvíﬁata, která Ïijí v na‰em a lovili obrázky rÛzn˘ch plodÛ stro- barvily. Náv‰tûva v IVS nám pﬁineokolí. O kaÏdém nám paní Pro‰ko- mÛ a keﬁÛ a uãili se rozli‰ovat jedlé sla mnoho nov˘ch poznatkÛ, dûtem
vá ﬁekla nûco zajímavého. Spoleã- a jedovaté. Za odmûnu dûti dostaly se líbila a slíbili jsme, Ïe zas brzy
nû jsme pak je‰tû urãovali stopy zvû- od paní Pro‰kové obrázky zvíﬁátek, pﬁijdeme.
Jaroslava Vimrová

K¤IVOKLÁTSKÉ ·KOLNOVINY
V leto‰ním ‰kolním roce se nám podaﬁilo vydávat první roãník
K¤IVOKLÁTSK¯CH ·KOLnovin. Redakci tvoﬁí pﬁedev‰ím mlad‰í dûvãata (Mí‰a Temejãíková, Anna Kasíková, Lucka Zikmundová, Lucka ·ímová), ale v˘znamnû pomáhají i dûvãata star‰í (Eva Poláková, Krist˘na
Anderlová).
Základem kaÏdého ãísla se stává pﬁedstavení jednotliv˘ch tﬁíd prostﬁednictvím zájmÛ, zálib, pﬁání jednotliv˘ch ÏákÛ. Dále kaÏdé ãíslo obsahuje
zajímavosti z rÛzn˘ch oborÛ lidské ãinnosti, rekordy. Pﬁedposlední ãíslo
bylo ve znamení vysvûdãení – byly zde ukázky historick˘ch vysvûdãení
a dále i vysvûdãení s pﬁedmûty, ve kter˘ch by dne‰ní Ïáci vynikali nejlépe
(napﬁ. brnkání na nervy, posílání SMS, vyru‰ování, Ïv˘kání…). Poslední
ãíslo se pak více vûnuje svátku v‰ech zamilovan˘ch.
Tradiãní souãástí se staly zajímavé literární a slohové poãiny na‰ich ÏákÛ. Dále jsou také zaﬁazovány hádanky, omalovánky, znalostní testy, hlavolamy…
Aktivita redakãní rady zatím pﬁetrvává, a tak doufejme, Ïe na první roãník ãasopisu budou navazovat i dal‰í.
Marcela Kasíková
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MASOPUST V ROZTOKÁCH – P¤IJEL I ·VEJK
(Dokonãení ze str. 1)
Role moderátora celé akce se ujal
prav˘ Josef ·vejk, kter˘ jako by
z oka vypadl tomu ladovskému. Na
terase hospody U KﬁíÏku na návsi
v Chaloupkách masopustní veselí
zahájil bubeník s policajtem, kter˘
vtipnou ver‰ovanou parodií na prezidentské volby uvedl první úkol:
zvolit si královnu masopustu. Tuto
slávu dekorovala královská garda
ostrostﬁelcÛ. A nebyli tam jen pro
parádu, spustili obãas pûknou kanonádu. Pﬁi volbû královny pomáhal sám roztock˘ pan starosta, jelikoÏ se nejdﬁíve musela najít ta pravá
ze tﬁí maskovan˘ch.Odpadly dvû fale‰né: Hermadur Franta Slavík a Veselá tráva Honza Jungman. A tak
mohla b˘t královna korunována, vûnem dostala tahací harmoniku a spo-

lu s hudci zapûla: „Dneska máme
masopust, veselo nám bude, zahraje nám muzika, pak nám teplo bude. V hospodû i na návsi bude dneska Ïivo. Julek bude zdarma toãit
budûjick˘ pivo. Slavíme dnes masopust, v Roztokách ho máme, jako
správní muzikanti pro vás vyhráváme. Starosta se stále trápí, jak pobavit masy, uÏ nech toho pﬁem˘‰lení, vypadaj’ti vlasy! V na‰í obci
masopust srdeãnû je vítán, koukej
‰etﬁit peníze, pﬁijede zas hejtman.
Víme dobﬁe, starosto ná‰, jaká je to
dﬁina, vymyslet to v‰echno pûknû,
aby byla psina. Prosíme tû tedy
dneska, prosíme tû vﬁele, abys nám
dal poÏehnání k slavnosti veselé.
Dej nám, mil˘ starosto, povolení
k tomu, aÈ se mÛÏem pobaviti – pak
potáhnem domÛ.“

A starosta povolení dal a velebníãek v‰emu dûní poÏehnal. Nato
·vejk se svou Oficírkapelou zazpívali jednu veselou písniãku a policajt odstartoval prÛvod, do kterého
se zapojili v‰ichni diváci. Bylo jich
tolik, Ïe zaplnili celou náves.
A pak uÏ se stavûlo jen na ‰tacích
s programem, kter˘ pﬁipravili obyvatelé Roztok a Bukové. Lesy âR
pﬁipravily povedenou scénku „·ly
panenky silnicí“, netﬁeba podot˘kat,
Ïe panenky nebyly Ïádné „panny“,
takÏe nejen myslivcÛm mohly vypadnout oãi! Úãastníci prÛvodu zase kulili oãi na smrãky ovû‰ené chutn˘mi klobáskami.
Zástupci Velké Bukové pod vedením svého starosty „LesÛ pána
Bukono‰e“ spolu s Roztokberkem
zahráli s velk˘m nasazením parodii

na kácení lesa na Velké Bukové.
Roztomilá byla balkónová scénka naturalizovan˘ch AngliãanÛ Rogera a Marylin, kteﬁí pﬁedvedli Romea a Julii po ãtyﬁiceti letech. To
v‰e v „ingli‰ãe‰tinû“, coÏ bylo na celém v˘konu nejroztomilej‰í. V roztomilosti je pak pﬁekonaly uÏ jen dûti z M· Roztoky, Kﬁivoklát,
Mûsteãko a Sedmikrásky ze Z·
Roztoky. Zahráli jim a zazpívali
k jejich taneãkÛm opût Hudci.
Na dal‰ím stanovi‰ti se pﬁedvedla ‰ermíﬁská skupina W– Arlet. Korunou v‰eho veselí ale bylo vystoupení roztock˘ch hasiãÛ a jejich
koãiãek. Obecní úﬁad pﬁestrojili na
vykﬁiãen˘ dÛm, coÏ okomentoval
·vejk tak, Ïe mnohdy má úﬁad
a „bordel“ hodnû spoleãného.
PrÛvod skonãil u „Hotelu Rozto-

ky“, kde Lidové divadlo Tereza
v podání v‰eumûlkynû Marcely Slavíkové pﬁedvedlo pohádku nejen
pro dûti. A pro dospûláky teprve to
pravé nefal‰ované veselí vypuklo
veãer na masopustní zábavû.
Co k tomu dodat? Snad jen to, Ïe
je moc a moc dobﬁe, kdyÏ se sejde
parta lidí, která je ochotná a schopná nezi‰tnû a k tomu s velk˘m fandovstvím dûlat nûco pro pobavení
ostatních, pro zlep‰ení mezilidsk˘ch vztahÛ a také pro nevymﬁení
lidov˘ch tradic a obyãejÛ. Zdá se
vám to málo? Mnû tedy ne, protoÏe
to dnes není aÏ tak obvyklé. Tak aÈ
vám to je‰tû dlouho na Kﬁivoklátsku
vydrÏí!
Zdenka Veãerníková,
Teplice
(kﬁivoklátsk˘ patriot)

„Toto asi nebude ta pravá královna“, konstatuje roztock˘ starosta Vladimír Melã.
Foto Jana Jirásková

·a‰ek v podání Ivana Kasalického si udivenû prohlíÏí pravou Hermelínovou královnu, do jejíÏ role byla obsazena Dá‰a Pavlíãková.
Foto Pavel Friebert

·vejk v podání Pﬁemysla Kubi‰ty na masopust zavítal aÏ z Plznû. Foto Pavel Friebert

Mezi nejlep‰í vystoupení patﬁí kaÏdoroãnû scénka pracovníkÛ LâR. Ani letos nezklamali.
Foto Jana Jirásková

Proã se toto v‰e poﬁádá? Pﬁece pro takov˘to dûtsk˘ úsmûv.
Foto Jana Jirásková

Dûtské masky na seﬁadi‰ti pﬁed hospÛdkou U kﬁíÏku v Chaloupkách.

Foto Jana Jirásková

Svoji masku „husara“ si zajisté uÏil i Luká‰
Hu‰ek z Roztok.
Foto Pavel Friebert

Své ãíslo vesel˘ch písniãek a ﬁíkadel si pﬁipravily i dûti ze základní ‰koly v Roztokách za vydatné pomoci dûtí ze ‰kolky a ãlenÛ souboru Sedmikrásky Dá‰i Pavlíãkové. Foto Pavel Friebert

Pestrobarevnou úãastnicí masopustu byla
i Simonka ·ilhavá.
Foto Pavel Friebert

Masopust si nedovedeme pﬁedstavit bez vystoupení historické spoleãnosti W-Arlet. Také letos potû‰ili své pﬁíznivce veselou scénkou z dob dávno minul˘ch.
Foto Jana Jirásková

Mezi originální lze zaﬁadit i vystoupení Bukovsk˘ch. Secviãili si scénku, která parodovala
slavné Krkono‰ské pohádky. Na snímku „Bukono‰“ kﬁísí sojku.
Foto Jana Jirásková
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Vrcholn˘m ãíslem pak bylo vystoupení roztock˘ch hasiãÛ. Jejich dramatizace tzv. písní sprostonárodních se jiÏ stala na masopustech tradicí. Letos polechtali bránice stovek pﬁihlíÏejících
scénkou na text písnû „U koãiãek hoﬁelo“. Tak jako kaÏdoroãnû hasiãstvo a spol. nezklamalo.
Foto Pavel Friebert

Leto‰ní masopust se nesl v duchu dobré nálady, dobrého jídla a pití. V‰e umocnilo i nádherné jarní poãasí. To se zaslouÏilo o rekordní poãet
náv‰tûvníkÛ. Je dobﬁe, Ïe si lidé je‰tû k sobû najdou cestu a dokáÏí si udûlat legraci sami ze sebe.
Foto Pavel Friebert

Veselé muzikanty spoleãnû se v‰emi královnami, velebníãka Ïehnajícího pﬁihlíÏejícím záchodovou ‰tûtkou i „Bukono‰ovu “druÏinu pro vás sv˘m fotoaparátem zachytili Jana Jirásková, Pavel Friebert a Karolina Pavlíãková.

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

GALERIE LEDNICE
„Co chceme, tomu taky ochotnû vûﬁíme, a doufáme, Ïe si i ostatní myslí, co si myslíme sami.“
(Caesar Gaius Julius)

VSTUPENKY PRO
OBâANY
K¤IVOKLÁTU

Nejvût‰í akcí zimních mûsícÛ byla oprava prostor b˘val˘ch lednic,
do kter˘ch budete moci kdykoli
vstoupit poãínaje dubnem. Náv‰tûvník zde nalezne hlavnû krátkodobé v˘stavy, prostory pro malá vystoupení, semináﬁe, setkání a
i jako zázemí pro náv‰tûvníky pﬁi
nepﬁízni poãasí. V prostoru bude
upravováno klima, bude osazen
ve‰kerou bezpeãnostní technologií

a postupnû vybavován v˘stavním
mobiliáﬁem. Galerie Lednice bude
i vstupním prostorem pro velkou
v˘stavu v r.2009 pﬁi pﬁíleÏitosti 900
let hradu Kﬁivoklátu. Na Galerii,
která bude zatím otevﬁena v rozsahu 4 prostor, bude hned následnû
navazovat velká „hala“ b˘valé spilky. Ta rovnûÏ prochází základní
opravou povrchÛ stûn a oken.
Ludûk Frencl

Vstupné na tradiãní akce poﬁádané správou hradu není sice nijak vysoké, ale rádi bychom navázali na
dobrou tradici a nabídli obãanÛm trvale Ïijícím v mûstysu Kﬁivoklát
vstup na Velikonoce a Advent na
Kﬁivoklátû v roce 2008 zdarma.
Vûﬁím, Ïe to uvítají i star‰í spoluobãané, kteﬁí mnozí na hradû nebyli del‰í dobu a budou mít tím pﬁíleÏitost nádvoﬁí nav‰tívit. Volné
vstupenky nebudeme rozesílat, ale
budou k vyzvednutí od 3. 3. do 21.
3.2008 vÏdy v pracovní dny od 8 do
16 hodin v kanceláﬁi správy hradu.

22. 3. 2008 – 24. 3. 2008

kdy v prostorách hradu pﬁivítejte pﬁíchod vytouÏeného jara. Velikonoãní
brána hradu se otvírá od 10 hodin a zavﬁe o 5. hodinû odpolední.
Co uvidíte bûhem v‰ech dnÛ:
Velk˘ ﬁemeslnick˘ jarmark bude v prostorách celého dolního nádvoﬁí, ve
vnitﬁních prostorách dolního hradu – v lednicích a v b˘valém pivovaru.
Uvidíte mnoho zruãn˘ch ﬁemeslníkÛ pﬁi práci, kováﬁe, ko‰íkáﬁe, v˘robce
kraslic, pekaﬁe, svíãkaﬁe, hrnãíﬁe a mnoho dal‰ích.
Po v‰echny dny je pﬁipravena i jedineãná ukázka stﬁíhání oveãek zruãn˘mi pastevci a zpracování vlny. V pondûlí bûhem celého dne pﬁedvede
sokolník své ukázky. Shlédnete a usly‰íte kramáﬁské velikonoãní písnû.

Velikonoãní nedûle 23. bﬁezna –
jede parní vlak z Prahy do Kﬁivoklátu
Kejklíﬁ Vojta Vrtek
Divadlo Víti Marãíka
Kramáﬁské divadlo
Magistrae Raconenses

Na co vás chceme pozvat?

Galerie LEDNICE – probíhající oprava…

Foto Ludûk Frencl

29. 3. 2008 od 11 hodin – Slavnostní zahájení sezony 2008
s vernisáÏí v˘stavy fotografií
Petra HÛly – „Natura Aquatica“
v Galerii Lednice.

Pondûlí velikonoãní 24. dubna –
jede parní vlak z Prahy do Kﬁivoklátu
sokolník
M‰e svatá (10.30)
Kejklíﬁ Vojta Vrtek
Lidové divadlo Tereza
div.skupina Gladius
Nav‰tivte galerii, svíãkaﬁství, ﬁezbáﬁe, ko‰íkáﬁe i kováﬁe. Ochutnejte velikonoãní sladkosti ãi kus dobrého peãeného masíãka, pro osvûÏení je tu
medovina, svaﬁené víno ãi zlatav˘ mok – potû‰te svÛj jaz˘ãek.
Vstupné na program (dolní nádvoﬁí): dospûlí 50,- Kã, dûti 20,- Kã
(vstup na m‰i svatou je zdarma).
Ze stanice Praha-Braník na Kﬁivoklát jeìte historick˘m vlakem
taÏen˘m parní lokomotivou Albatros. âeské dráhy jsou tento den hlavním dopravcem na Velikonoce na Kﬁivoklátû. Jízdenky v pﬁedprodeji.
Mediálním partnerem je âesk˘ rozhlas - Radio Relax, T˘deník Raport

29. 3. 2008 od 10 hodin – Otevﬁení cyklistické GREENWAY
Berounka-Stﬁela

30 DNÒ MINULOSTI
• Probíhá 2. etapa rekonstrukce
elektroinstalace v horním hradû – ve
Velké vûÏi, vûzení a obrazárnû.
• Dokonãeno a pﬁedáno je nové sociální zaﬁízení v pravé ãásti správy
hradu u vstupu do Hejtmanského
domu.
• Dokonãené a vyãi‰tûné prostory
expozic se zpût instalují – muzeum,
obrazárna, Stﬁíbrnice
• Stﬁíbrnice bude doplnûna o novou
ãást expozice – vitrínu s v˘znamn˘mi archeologick˘mi nálezy.

VELIKONOCE NA K¤IVOKLÁTù

Bílá sobota 22. bﬁezna –
jede parní vlak z Prahy do Kﬁivoklátu
Kejklíﬁ Vojta Vrtek
Lidové divadlo Tereza
Divadlo Víti Marãíka
Pûveck˘ soubor SUDOP

B¤EZEN NA HRADù
22. – 24. 3. 2008 – Velikonoce
na Kﬁivoklátû, tradiãní jarní akce, viz podrobn˘ program

Národní památkov˘ ústav, správa státního hradu Kﬁivoklátu
vás zve na tradiãní

V¯ZNAMNÍ LIDÉ K¤IVOKLÁTU
– KAREL ·NOBL –

Pravdûpodobnû soustava vûtracích ‰achet Hejtmanského domu. Pﬁi rekonstrukci vnitﬁních
prostor do‰lo k zajímavému nálezu soustavy vûtracích otvorÛ mezi jednotliv˘mi prostory lednic.
Foto Ludûk Frencl

ROK 2009 – ROK VELK¯CH V¯ROâÍ
Sice sotva zaãal rok 2008, rok osudov˘ch osmiãek, ale Kﬁivoklát by mohl asi více slavit „devítky“. Roku 2009 si pﬁipomeneme 900 let od první
zmínky o hradu v Kosmovû kronice a rovnûÏ jiÏ 80 let, kdy 1. 7. 1929 vstoupila v platnost kupní smlouva o prodeji fürstenberského majetku do rukou
ãsl. státu, data, kdy hrad Kﬁivoklát opût patﬁí do majetku „Koruny ãeské“.
Od ledna do ãervna bude na‰e republika pﬁedsedat zemím Evropské unie
a na‰e prestiÏ urãitû stoupne. Velká v˘stava, která se k tomuto v˘roãí pﬁipravuje, zmapuje v˘voj hradu a i ãásti regionu od nejstar‰ích dob po souãasnost. Základní rozsah by mûl postihnout:
Prezentovat historick˘ v˘voj hradu od jeho vzniku – 1. ãást v˘stavy.
Ukázat v˘voj spoleãnosti, prÛmyslu, umûní a hospodáﬁství regionu v období kníÏecí konjunktury od 1. ãtvrtiny 19. století témûﬁ
po souãasnost –
2. ãást v˘stavy.
Zapojit do v˘stavy v˘znamné stavby, místa, události
celého regionu (Rakovnicko, Berounsko, ãást Kladenska),
historicky spojeného
s kníÏecím rodem
FürstenberkÛ.
Vydat katalog
v˘stavy jako celek
vãetnû doprovodn˘ch programÛ.
Provést populárnû odborné pﬁedná‰ky a doprovodn˘ program.

Souãástí velké v˘stavy by mohl b˘t i poãin pro v˘znamné rodáky Kﬁivoklátu. A nenabízí se nikdo men‰í neÏ „Moﬁskej“ Karel ·nobl, tak nádhernû zaznamenan˘ na filmu bratﬁí BednaﬁíkÛ z r. 2007. Urãitû by si zaslouÏil, aby alespoÀ známá ãást jeho díla mohla b˘t nabídnuta oãím ‰iroké
veﬁejnosti. Bude záleÏet na vlastnících jeho dûl, zda se budou chtít podûlit
o neskuteãnû rozsáhlé dílo jejich rodáka a zapÛjãit je k vystavení. V˘stavu vûnovanou Karlu ·noblovi plánujeme instalovat v dal‰ích rekonstruovan˘ch prostorách v Hejtmanském domû na dolním nádvoﬁí, kde byl v minulosti archiv. Více v dal‰ích vydáních KN.
Ludûk Frencl

ZE SPRÁVY CHKO K¤IVOKLÁTSKO
3. CELOSVùTOV¯ KONGRES BIOSFÉRICK¯CH REZERVACÍ PROGRAMU
MAB UNESCO – K¤IVOKLÁTSKO NECHYBùLO
Pojem „biosférická rezervace“ gramu MaB
v souvislosti s chránûnou krajinnou UNESCO,
oblastí Kﬁivoklátsko uÏ pravdûpo- kter˘ se kodobnû leckter˘ ãtenáﬁ Kﬁivoklát- nal od 4. do
sk˘ch novin zaslechl. Pﬁesto bych 10.února
rád struãnû pﬁipomnûl mezinárodní 2008
v˘znam Kﬁivoklátska, jehoÏ území v Madridu.
je souãástí celosvûtové sítû biosfé- Zúãastnilo
rick˘ch rezervací mezivládního pro- se ho pﬁes
gramu MaB (Man and Biosphere – 800 manaâlovûk a biosféra) UNESCO. Jed- ÏerÛ a koorná se o program ekologické spolu- dinátorÛ bipráce v planetárním mûﬁítku, vy- osférick˘ch
hlá‰en˘ na generální konferenci rezervací
UNESCO v roce 1970, kter˘ má za (dál jen BR)
cíl rozvíjet v rámci pﬁírodních a so- ze 105 státÛ
cioekonomick˘ch vûd základnu pro svûta. âesracionální a dlouhodobû udrÏitelné ká republika Úãastníci ãeské delegace.
vyuÏívání pﬁírodních zdrojÛ plane- byla oficiálty Zemû a pro zlep‰ení vztahÛ me- nû zastoupena pﬁedsedou a tajemni- tedy biologické rozmanitosti a pÛzi ãlovûkem a pﬁírodním prostﬁedím. cí âeského národního komitétu sobení ãlovûka ve vzájemné rovnoK poãátku roku 2008 bylo vyhlá- MaB a zástupci BR Kﬁivoklátsko, váze. Nedílnou souãástí tohoto kon‰eno celkem 531 biosférick˘ch re- BR ·umava, BR TﬁeboÀsko a BR ceptu je oblast vzdûlávání, vûdy,
zervací ve 105 státech svûta. V dne‰- Dolní Morava. Kongres ve sv˘ch v˘zkumu, plánování i politiky. Proní dobû globalizace a rychl˘ch zmûn závûrech konstatoval jednoznaãnû, vázaností v˘sledkÛ, zku‰eností a koje aÏ neuvûﬁitelné, Ïe program MaB Ïe biosférické rezervace jsou a na- munikací pﬁedstavitelÛ ze v‰ech
a zejména jeho nosná ãást, zaloÏe- dále by mûly zÛstat mezinárodnû zmínûn˘ch oblastí lze k rovnováze
ná na celosvûtové síti biosférick˘ch uznávan˘mi územími pro trvale mezi ãlovûkem a pﬁírodou dospût.
rezervací, je po témûﬁ 38 letech stá- udrÏiteln˘ Ïivot v 21. století. Kon- Svûdãí o tom právû mnoÏství pﬁíle moderní a aktuální.
cept biosférick˘ch rezervací je chá- kladÛ z biosférick˘ch rezervací na
Ukázal to i 3. celosvûtov˘ kon- pán ne jako konzervace území, ale celém svûtû, Kﬁivoklátsko nevyjígres biosférick˘ch rezervací pro- jako skuteãná „rezerva biosféry“– maje.
Petr HÛla

KULTURA
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T E N T O K R ÁT N E H O ¤ E L O !
(Dokonãení ze str. 1)
„Kde hoﬁí, co hoﬁí?“ Krátká scénka na uvítanou uvedla oficiálnû ples.
V‰em pﬁítomn˘m pak popﬁáli pﬁí-

z Rakovníka následnû pozvala k tanci i ostatní. Veãer plynul velmi pﬁíjemnû, neboÈ kapela pﬁedvádûla velmi jist˘ a kvalitní v˘kon. Jaké v‰ak

Po úvodní scénce pﬁivítali pﬁítoné hosty Pavel Friebert – pﬁedseda SDH Kﬁivoklát a Ludûk
Frencl – kastelán hradu Kﬁivoklátu.
Foto Milan Bednaﬁík

jemn˘ veãer a dobrou zábavu starosta hasiãÛ Pavel Friebert a kastelán hradu Ludûk Frencl.
Na kaÏdém správném plese by
mûlo b˘t i pﬁedtanãení – to proto,
aby byl ples uveden a náv‰tûvníci se
nestydûli jít na parket jako první.
Nejinak tomu bylo i zde, ãtyﬁi ukázky tancÛ pﬁedvedl taneãní pár ·tûpán Gürtler a Krist˘na ·armírová
z taneãního klubu Romany Chvátalové z Berouna. Kapela S–band

bylo pﬁekvapení tûch, kteﬁí u „okénka za dveﬁmi“ potkali pﬁed desátou
Richarda Tesaﬁíka. A jaké bylo pﬁekvapení podruhé, kdyÏ kapela Jojo
band nastoupila na jevi‰tû k hodinovému vystoupení! Richard Tesaﬁík uvádûl zábavu s nadhledem i humorem. Zaznûly v‰echny „hitovky“,
které známe z rádia, a s kapelou si
je zazpíval a zatancoval cel˘ sál. Pokud si dobﬁe vzpomínám, Jojo band
hrál v Kﬁivoklátû poprvé, a jeho vy-

stoupení bylo opravdu pﬁekvapením
veãera, neboÈ se poﬁadatelÛm podaﬁilo je ututlat.
Uznání jistû patﬁí v‰em sponzorÛm tomboly a v neposlední ﬁadû
i organizátorÛm za to, Ïe se na
v‰echny zájemce o lístky do tomboly dostalo. Podûkování patﬁí i obsluze – alespoÀ v na‰í ãásti sálu byla milá, ochotná, usmûvavá a rychlá.
RovnûÏ z pﬁísálí se v‰ichni vraceli
nad‰ení – pr˘ obsluha za barem dokonce tanãí. Tak nezbylo, neÏ si jít
také objednat ﬁízek pﬁes cel˘ talíﬁ,
abychom to vidûli na vlastní oãi.
No – ráda bych napsala nûco ménû pochvalného, aby byl ãlánek hezky vyváÏen˘ – napﬁíklad, „Ïe do‰lo
pivo, ucpaly se záchody, nûkdo pﬁebral, nûkdo nûkoho pﬁepral…“ Nic
z toho se ale opravdu (ale opravdu)
nestalo. Faktem je, Ïe lístkÛ bylo
prodáno tak akorát, aby nebyla tlaãenice v pﬁísálí ani na parketû, u ‰atny nebo tomboly. A fronta na panáky? To je pﬁece klasika – v té si
ãlovûk odpoãine od tance a popovídá s tím, koho dlouho nevidûl. KaÏd˘, kdo nûkdy nûjakou akci poﬁádal,
ví, kolik je za organizací a pﬁípravami vym˘‰lení, ãasu a práce. Nezb˘vá neÏ konstatovat, Ïe se 1. spoleãn˘ ples moc a moc povedl. A Ïe
je dobﬁe, kdyÏ v obci ve svém volném ãase parta lidí nûco zorganizuje pro ostatní. A Ïe je dobﬁe i to, Ïe
se vrací kﬁivoklátská tradice, kdy se
hrad aktivnû úãastnil Ïivota obce.
A hasiãi ? Na hasiãe byl v Kﬁivoklátû pﬁece vÏdycky spoleh!
Pavla HÛlová
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... A JE·Tù NùKOLIK PLESOV¯CH
FOTOGRAFIÍ...

Jojo band a Richard Tesaﬁík v akci.
Foto Pavel Friebert

Na Jojo band si dobﬁe zatancovaly i Michaela Lédlová a Eva Hrubá.
Foto Pavel Friebert

Krásné pﬁedtanãení pﬁedvedli ·tûpán Gürtler a Krist˘na ·armírová. Zatanãili ãtyﬁi tance,
a vûru, Ïe se bylo co pﬁiuãit.
Foto Milan Bednaﬁík

S N ù H U L Á â Í D E N V M AT E ¤ S K É · K O L E
Leto‰ní zima byla na sníh opravdu skoupá. Nám s dûtmi v mateﬁské
‰kole to ale nevadí a pﬁesto, Ïe ven-

kali snûhuláci nejen z papíru, ale
i z látky, polystyrénov˘ch koulí,
bambulí, kynutého nebo lineckého

Leto‰ní zima byla na sníh opravdu skoupá. Proto jsme si ve ‰kolce udûlali „snûhuláãí den“.
Foto Jaroslava Vimrová

ku spí‰e pr‰í neÏ snûÏí, udûlali jsme
si „snûhuláãí den“. Dûti dostaly pﬁedem za úkol poÏádat doma rodiãe,
aby jim pomohli s v˘robou snûhulákÛ na v˘stavu. Vût‰ina rodiãÛ pomoc neodmítla a v rodinách vzni-

tûsta. Jedna babiãka upekla dokonce dûtem dva dorty ve tvaru snûhulákÛ a krásnû je ozdobila kokosem
a polevou. Jedna maminka nám pﬁinesla obrovského nafukovacího
snûhuláka, zkrátka schodi‰tû na‰í

M· bylo plné snûhulákÛ, mal˘ch
i velk˘ch, ale v‰ech moc pûkn˘ch
a nápadit˘ch. V „Den S“ pﬁi‰ly dûti bíle obleãené, aby ‰kolka byla plná Ïiv˘ch snûhuláãkÛ. KaÏd˘ si pak
za pomoci uãitelek vyrobil z barevného papíru hrnec a mrkev , z papíru si v‰ichni nadûlali „snûhové koule“ a zaãala poﬁádná „koulovaãka“.
Zvlá‰È dobﬁe se dûti strefovaly do
velkého nafukovacího snûhuláka.
KdyÏ se v‰ichni vydovádûli, zahráli jsme si pantomimu „Jak se staví
snûhulák“. Ono to není jen tak, uválet velikou kouli, to dá spoustu práce. ¤ekli jsme si i básniãky o snûhulákovi a zazpívali si. U stoleãkÛ
nás pak ãekala dal‰í práce. Skupina
dûtí vyrábûla snûhuláka otiskováním prstÛ do bílé barvy, dal‰í ho vyrábûli nalepováním pûnov˘ch ma‰liãek. Oba jsme pak pﬁidali
k ostatním na v˘stavku na chodbû.
Po obûdû si dûti poslechly pohádku
„O dvou snûhulácích“ a odpoledne
si kaÏd˘ odnesl domÛ jednoho peãeného z lineckého tûsta od Martínkovy babiãky. Snûhuláãí den sice
skonãil, ale my nejsme vÛbec smutní, ãekají nás totiÏ dal‰í zajímavé
hravé dny, tak tﬁeba „beru‰kov˘“
nebo „rybiãkov˘“ nebo…
Jaroslava Vimrová

Na 1. Spoleãenském plese SDH Kﬁivoklát a NPÚ, Správy hradu Kﬁivoklátu hrála kapela
S-band z Rakovníka. A hrála velice dobﬁe!
Foto Pavel Friebert

Zrovna se nevydávala tombola, a tak na parket mohli vyrazit i jedni z mnoha FriebertÛ na
plese hasiãÛ a hradu. Foto Pavel Friebert

Fakt, Ïe na plese byl zv˘‰en˘ poãet FriebertÛ, Mezi spokojené úãastníky plesu „hasiãÛ a hradu“ patﬁili i kolegové z SDH Roztoky Vladimír
Foto Milan Bednaﬁík
potvrzuje i na‰e foto.
Foto M. Bednaﬁík Melã a Jan Pokorn˘.

Na plese nemohl chybût kastelán Ludûk
Frencl s chotí Monikou. Evidentnû se dobﬁe
bavili.
Foto Pavel Friebert

Na plese zahrála i kapela Jojo band. Sedût zÛstal málokdo a taneãní parket praskal ve ‰vech.
Foto Milan Bednaﬁík
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OBECNÍ KNIHOVNA

NOVINKY Z OBECNÍ KNIHOVNY

VLÍDNÁ DETEKTIVKA
S potû‰ením jsem si pﬁeãetl novou
knihu Jany Moravcové Pinã baskervillsk˘, která vy‰la r. 2007 v nakladatelství MOBA v edici PÛvodní ãeská detektivka. S potû‰ením o to
vût‰ím, Ïe se s autorkou dlouho
a dobﬁe znám. Byl jsem jejím vysoko‰kolsk˘m uãitelem, vedl jsem její diplomovou práci a pak jsme prakticky aÏ do nedávné doby
spolupracovali v ãinnosti lektorské,
recenzní, redaktorské i popularizaãní v oboru ruské literatury. Jsem velmi rád, Ïe patﬁím mezi její pﬁátele.
Dílo Jany Moravcové je obsáhlé
a mnohotvárné. Zaãínala poezií. Pro
její reflexivní, pﬁírodní a milostnou
lyriku jsou ãasto inspirací vzpomínky a dojmy z dûtství a mládí
a z dalek˘ch cest do exotick˘ch krajÛ (napﬁ. sbírky Snûhokruh, Zrození, Od moﬁe pﬁicházím, Tich˘ kormorán). Psala rovnûÏ ver‰e
a pohádky pro dûti, z nichÏ si velkou oblibu získaly zejména Pohádky stﬁíbrného delfína.
Pomûrnû záhy se tûÏi‰tûm spisovatelãiny tvorby stala próza pro dospûlé. Tematické a Ïánrové bohatství velmi ztûÏuje kaÏd˘ pokus
o nalezení jejích spoleãn˘ch charakteristick˘ch rysÛ. Pﬁesto si troufnu alespoÀ nûkolik uvést. Pﬁedev‰ím
je to souãasnost. Autorka ãerpá své
postavy a pﬁíbûhy z na‰eho kaÏdo-

denního obyãejného
Ïivota, a proto je ãtenáﬁ okamÏitû vtaÏen
do dûje a cítí se tam jako doma. Dále je to
psychologiãnost. Jana
Moravcová usiluje
o co nejhlub‰í a nejv‰estrannûj‰í postiÏení charakterÛ sv˘ch
hrdinÛ aÏ do nejtajnûj‰ích záhybÛ jejich du‰í. Urãitû je to krásn˘,
ãist˘ ãesk˘ jazyk, nepodléhající rÛzn˘m
módním v˘stﬁelkÛm,
podbízivosti nebo snaze b˘t originální za
kaÏdou cenu. Zejména
je to v‰ak tajemství.
Spisovatelka má obdivuhodn˘ talent objevovat tajemné, nepochopitelné vlastnosti,
jevy, situace, události,
motivy… Zpravidla
jiÏ od prvních ﬁádkÛ si
ãtenáﬁ zaãíná klást ﬁadu otázek, vznikajících
na základû ãetn˘ch
zdánlivû nenápadn˘ch
náznakÛ a naráÏek,
a tak autorka dokáÏe velmi rafinovanû vytvoﬁit neopakovatelnou atmosféru tajemnosti a napûtí a Ïene
ãtenáﬁe kupﬁedu, dál a dál, rychleji
a rychleji, aby se uÏ koneãnû dovû-

K ¤ I V O K L ÁT · T Í M Y S L I V C I B I L A N C O VA L I
V sobotu 2. února, na Hromnice,
kdy vlastnû konãí definitivnû vánoãní období, se v hotelu S˘kora se‰li ti, kteﬁí mají s myslivostí na Kﬁivoklátû nûco spoleãného. Napﬁed se

konala valná hromada honebního
spoleãenstva. Ta se schází kaÏdoroãnû, aby zhodnotila, jak je nájemcem honitby provozována myslivost
na pozemcích, které patﬁí ãlenÛm ho-

Polovina ‰kolního roku za námi...
âas ukrojil polovinu ‰kolního roku a pololetní vysvûdãení pﬁineslo zhodnocení práce kaÏdého Ïáka. Ze 160 ÏákÛ si pouze jeden odná‰el druh˘ stupeÀ z chování, tﬁi Ïáci musí ponûkud pﬁidat, protoÏe jejich vysvûdãení „ozdobila“ nepﬁíjemná pûtka. Celkem 61 ÏákÛ mûlo na vysvûdãení prospûl(a) s vyznamenáním.
Na 1. a 6. roãník ãekala v˘uka podle ‰kolního vzdûlávacího programu. Jak
se nám daﬁí s plnûním klíãov˘ch kompetencí, oãekávan˘ch v˘stupÛ, je zatím
pﬁedãasné hodnotit.
Îáci druhého stupnû pro‰li projektem „Televizní studia“, kter˘ hodnotíme velmi pozitivnû a ãásteãnû jsme tak splnili prÛﬁezové téma mediální v˘chova. Îáci
osmého roãníku zavr‰í cel˘ projekt prohlídkou budovy âeského rozhlasu.
Dal‰í pozitiva:
• úãast ÏákÛ v okresních soutûÏích (napﬁ. umístûní v pﬁírodovûdném klokanovi v rámci celého okresu – 6.místo pro Jana Krame‰e)
• vánoãní jarmark a zdaﬁilá vánoãní besídka
• hudební a divadelní poﬁady pro dûti
• projektové vyuãování
• sebehodnocení
• teoretické poznatky pﬁevádûné do praxe
• zavádûní moderních forem a metod v˘uky
• zaji‰tûní mléka pro Ïáky
• moÏnost zakoupení svaãinky
• pitn˘ reÏim (automat, v odpoledních hodinách ve ‰kolní jídelnû)
• zaji‰tûní se‰itÛ
• chutné a pestré stravování
• zájmové útvary (florbal, angliãtina, ‰ikovné ruce)
• vyuÏití ‰kolního hﬁi‰tû a zahrady (v dobû volného ãasu)
• nákup stále nov˘ch pomÛcek
• stálá obnova nábytku a dal‰ího zaﬁízení
• interaktivní tabule
• vydávání K¤IVOKLÁTSK¯CH ·KOLnovin
Velk˘m pﬁínosem bylo získání sponzorsk˘ch darÛ v celkové v˘‰i 320 000,Kã, z nichÏ za ãástku 300 000 Kã byla vybudována multimediální uãebna.
V brzké dobû bude internet pﬁístupn˘ ve v‰ech prostorách budovy.
Marcela Kasíková

nebního spoleãenstva. Úãast byla
velmi slabá, pﬁi‰li zástupci LesÛ âR,
vlastníka nejvût‰í plochy, a pak je‰tû nûkolik dal‰ích ãlenÛ. Honební
starosta JUDr. Jiﬁí Hadrava tedy jen
zkonstatoval, Ïe vztahy honebního
spoleãenstva a nájemce honitby,
Mysliveckého sdruÏení Eustach Kﬁivoklát, jsou bez problémÛ, nájemce
hospodaﬁí v souladu s nájemní
smlouvou a usnesením poslední valné hromady. Také tato valná hromada se usnesla, Ïe i nadále bude nájemné
vlastníkÛm
vypláceno
v hotovosti bûhem prvního ãtvrtletí
roku, pokud ãástka pﬁekraãuje 300
Kã. Ostatní vlastníci dostanou nájemné v souhrnné ãástce za celé desetileté nájemní období v roce 2012.
Pozdûji odpoledne se se‰la také v˘roãní ãlenská schÛze Mysliveckého
sdruÏení Eustach. Zhodnotila ãinnost sdruÏení v minulém roce, kde
se pro veﬁejnost uskuteãnila pﬁedev‰ím myslivecká slavnost u kapliãky sv. Eustacha, za jejíÏ organizaci
patﬁí velké ocenûní pﬁedev‰ím panu
Karlu Breníkovi. Pro ãleny sdruÏení a jejich hosty pak probûhla poãátkem roku naháÀka na spárkatou
zvûﬁ. Na jaﬁe se konaly pod patronátem pana Pavla Weigla stﬁelecké

EvÏen Pokorn˘. Myslivecká ãinnost
sdruÏení byla v loÀském roce bohatá a úspû‰ná, péãe o zvûﬁ i myslivecká zaﬁízení, veterinární opatﬁení
i nezbytná administrativa byly provádûny v souladu s potﬁebami a pﬁedpisy, takÏe i kontrola z odboru Ïivotního prostﬁedí Mûstského úﬁadu
v Rakovníku byla spokojena. Také
plán lovu byl splnûn, a to zcela v souladu s mysliveck˘mi pravidly a ve
sloÏení i kvalitû odpovídající situaci v honitbû. Bylo uloveno 30 ks ãerné zvûﬁe, a to v niÏ‰ích vûkov˘ch kategoriích, jak vyÏadují stavy této
zvûﬁe v pﬁírodû. Dále bylo uloveno
12 srncÛ, 2 jeleni sika a 2 kolou‰i téhoÏ druhu, 1 muflon a 1 muflonka
a 3 li‰ky. Také v plánech na dal‰í rok
bylo stanoveno provedení veterinárního opatﬁení k prevenci parazitÛ
a chorob u spárkaté zvûﬁe. JiÏ zaãátkem roku byla uskuteãnûna naháÀka na spárkatou zvûﬁ, pﬁi které bylo
v na‰í a sousední honitbû uloveno 20
ks ãerné zvûﬁe, coÏ byl dobr˘ poãinek pro nezbytné sniÏování stavÛ tohoto druhu. âerné zvûﬁe jsou tak velké stavy, Ïe pÛsobí pomûrnû velké
‰kody na zemûdûlsk˘ch kulturách
a má i nepﬁízniv˘ vliv na stavy jin˘ch druhÛ v pﬁírodû, zejména drob-

pﬁebory, které jsou zábavnou formou
nezbytného stﬁeleckého v˘cviku.
Pﬁeborníkem sdruÏení se stal pan
David Megerle, ale absolutním vítûzem byl ná‰ host, pan Jiﬁí FráÀa, kter˘ také ve sdruÏení absolvoval své
pﬁípravné období pﬁed úspû‰n˘m
sloÏením zkou‰ky z myslivosti. Vítûzem soutûÏe ve stﬁelbû na „kance
na prÛseku“ byl pak vyhlá‰en pan

né zvûﬁe. Proto je sniÏování stavÛ divok˘ch prasat v˘znamn˘m úkolem
ãesk˘ch myslivcÛ. Kﬁivoklát‰tí myslivci plánují i letos uspoﬁádání stﬁeleck˘ch pﬁeborÛ. Závûrem si pak popﬁáli, aby je i v leto‰ním roce
provázela pﬁízeÀ sv. Eustacha, patrona kﬁivoklátské myslivosti.
Ivan Kasalick˘

dûl,co se za tou záhadou , k ãertu,
skr˘vá. Pﬁiznávám, Ïe mû obãas dost
rozãílilo, kdyÏ jsem se jednoznaãné
rozlu‰tûní nedovûdûl. Nakonec jsem
si v‰ak ﬁekl, Ïe mohu b˘t rád, kdyÏ
mám moÏnost b˘t pﬁímo úãasten na
tvÛrãím procesu a vybrat si z mnoha moÏn˘ch ﬁe‰ení to, které se mi
nejvíc líbí.
Z ﬁeãeného v˘‰e celkem pﬁirozenû vypl˘vá, Ïe Jana Moravcová se
postupnû specializovala témûﬁ v˘hradnû na detektivní Ïánr. I v nûm
zÛstává ov‰em vûrná jiÏ uveden˘m
obecn˘m rysÛm své tvorby. Tedy její detektivky jsou rovnûÏ ze souãasnosti, postavy jsou psychologicky
prokreslené, jazyk je ãist˘ a bohat˘
a tajemství? Bez toho by to pﬁece
ne‰lo. Aby bylo jasno, J. Moravcová nereprezentuje „drsn˘“ smûr.Tedy Ïádné kupy mrtvol, potoky krve,
muãení, bití a nekoneãné rvaãky (toho najde kaÏd˘ zájemce dost v televizi) . Pinã baskervillsk˘ není vlastnû ani klasická detektivka. Na
zaãátku marnû hledáme mrtvolu
a detektiva. Záhady, tajemství? To
ano, spousta otázek, zvûdavost a napûtí hned od první stránky. A nakonec budeme mít i k˘Ïenou mrtvolu
i detektiva (byÈ nedobrovolného).
A v‰echny otázky budou zodpovûzeny. Navíc má autorãin pﬁístup vedle ironického nadhledu a svérázného humoru cosi laskavého, ba
pﬁímo vlídného (ne náhodou se jedna z dﬁívûj‰ích knih jmenuje Pﬁípady vlídného detektiva). Na‰e knihovna nabízí z obsáhlé bibliografie
J. Moravcové pûknou ﬁádku dal‰ích
titulÛ: Záti‰í s citadelou (záti‰í mÛÏe b˘t s baÏantem, s jablkem, kusem
hadru atd. atp., ale proã s citadelou?), Klub neomyln˘ch (tato kniha
povídek mûla takov˘ úspûch, aÏ autorka musela napsat také Klub omyln˘ch), Lavina (maliãkost utrhne lavinu, idylick˘ Ïivot zmûní
v tragédii), Cikády (to není krásná
dovolená u moﬁe, ale pﬁíbûh umanutí nenávistí a touhou po pomstû),
Gepard je nejrychlej‰í (gepard je
roztomilá koãiãka proti ‰elmû, která dﬁíme v ãlovûku a nûkdy se, bohuÏel, plnû rozvine), Brána dorozumûní (váÏné etické problémy
souãasného ãlovûka s úsmûvem a –
jak jinak – s tajemstvím a neãekan˘m rozuzlením v kaÏdé povídce
sbírky jinak), Tﬁináct barev lásky
(Ïádné postelové scény, ale nev‰ední varianty nejsilnûj‰ího lidského citu). Tak pﬁijìte, milí ãtenáﬁi, a ãtûte, máte – li zájem. Doufám, Ïe
zklamáni nebudete.
Na závûr je‰tû jednu vûc: na mou
du‰i, opravdu jsem toto nenapsal
proto, Ïe jsme s Janou Moravcovou
kamarádi. I kdyÏ tro‰ku pﬁece jenom jo.
Jaroslav Vávra
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (XXV)
ZÁMEâEK VE SK¤IVANI
SkﬁivaÀ je poprvé v pramenech pﬁipomínána k roku 1355 jako zemansk˘ statek s popluÏním dvorem a tvrzí. Jeho majiteli byli bratﬁi
Kune‰ové, kteﬁí se také podíleli na
stavbû tvrzi. Ta slouÏila majitelÛm
Skﬁivanû aÏ do pﬁelomu 16. a 17.
století. ProtoÏe byla tehdy jiÏ velmi
zchátralá, pﬁestavûl ji v letech 1596
– 1608 Ferdinand Ren‰perk z DrÏkovic na renesanãní zámeãek. I kdyÏ
se nejstar‰í Ren‰perkÛv syn Jan Ferdinand zúãastnil v letech 1608 aÏ
1620 odboje ãesk˘ch stavÛ proti císaﬁi Ferdinandovi II. Habsburskému, po bûlohorské bitvû konfiskaci
majetku u‰el. Za tﬁicetileté války byla SkﬁivaÀ vypálena, ale o zámku není v té dobû Ïádná zmínka. Roku
1690, kdy ves koupil Franti‰ek Öfferal z Tully, je zde sice uvedeno rytíﬁské sídlo, ov‰em bez podrobného
popisu, takÏe nevíme, jde-li o pÛvodní zámeãek nebo novostavbu.
Od roku 1748, kdy koupila SkﬁivaÀ
knûÏna Marie Anna z Fürstenberka,
patﬁily ves i zámek ke Kﬁivoklátu.
Kolem roku 1800 zde byl dobﬁe zaveden˘ chov koní pro kníÏecí stáje.
Zámeãek nevynikal pﬁíli‰nou v˘stavností a nemûl Ïádné umûlecké
památky. Je to jednopatrová obdélná budova s hladkou fasádou, zesílená v rozích opûrn˘mi pilíﬁi. Vstupní hala v pﬁízemí je valenû klenutá,
nûkdej‰í tﬁi arkády jsou zazdûny. V
místnostech b˘valy valené klenby,
hranaté lunety a dﬁevûné stropy.
Schodi‰tû do prvního patra mívalo
záklopov˘ dﬁevûn˘ strop s podvlakem. Interiér i exteriér zámku byl uÏ
nûkolikrát pﬁestavován. K poslední
vût‰í úpravû do‰lo v letech 1968 aÏ
1969, kdy uÏ byl objekt v majetku
Místního národního v˘boru Pavlíkov a slouÏil jako kanceláﬁe národního v˘boru a JZD, jako mateﬁská
‰kola a také jako byty. V souãasné
dobû je zámeãek v soukrom˘ch rukou a jeho nájemce se snaÏí na sousedních pozemcích chovat vel‰ského ponyho.
Tomá‰ Bednaﬁík
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DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
Vstupujeme do posvátnû váÏného období, do
doby svatopostní. Pro nás pro v‰echny to zvlá‰tû v tomto roce musí b˘t opravdová pﬁipomínka, abychom dále neÏili jen v onûch pohodln˘ch
frázích, kdy jsme slibovali, Ïe zaãneme intenzivnûj‰í, lep‰í a ãist‰í Ïivot.
¤eknûme si to hned na zaãátku, Ïe nesmíme
b˘t stejnû neupﬁímní jako v mnoh˘ch pﬁede‰l˘ch
letech. Co to bylo událostí a termínÛ, které jsme
s nad‰ením vítali, ale v mdlé náladû zase opou‰tûli jako vyãerpaní po jak˘chsi moÏnostech
vzletu v Ïivotû.
Postit se, zapírat se a pﬁitom stagnovat.
Izolovat se, b˘t pochmurn˘, zatrpkl˘ a mít oãi
zavﬁené pro druhého – to není pÛst.
Postit se je vyzdvihnout mysl, narovnat shrbenou páteﬁ, protﬁít zrak, podat ruku tûm vedle nás.
• Vzdát se sebe, aby druh˘m s námi bylo lépe.
• Osekat hrany, aby nitro nabylo nové podoby.
• Vzít sebezápor ve prospûch Boha a lidí.
• Opustit to, na ãem srdce lpí.
• B˘t otevﬁenûj‰í, pﬁístupnûj‰í, obûtovat a dát ze sebe.
• Vrhnout správn˘ pohled na hﬁích, kter˘ rozbíjí spoleãenství s Bohem suverénností ãlovûka.
• BÛh zaklepe na dveﬁe kaÏdého – otevﬁít v‰ak musí kaÏd˘ sám.
• Nejen otevﬁít zrak, ale i nitro.
• Uvûdomit si, Ïe bliÏní není ten, kdo je sympatick˘, je to kaÏd˘, s k˘m pﬁicházím do styku.
• Bude-li ochota pomoci, v‰e se zmûní…
• Gram dobrého pﬁíkladu váÏí víc neÏ metrák dobr˘ch slov.
• Proto zaãnu teì, a kdyÏ zakopnu, zkusím to zítra, pozítﬁí…

SkﬁivaÀsk˘ zámeãek v roce 1803. Kresba K. J. Wolfa.

Reprofoto Tomá‰ Bednaﬁík

J. P.

Pane, Ty mi pomÛÏe‰!

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Kvûtu‰e Kratinová
Pavel Nûmeãek
Vladimír Pi‰vejc
Bohuslav Zmrzl˘
Franti‰ek Z˘ka
Alexandra âeãenská
Hana Ptáãková
Jaroslav Hrbek
Milo‰ Mare‰
Milada Kasalická
Miloslava Cedlová
SkﬁivaÀsk˘ zámeãek dnes.

20. 1.
3. 1.
16. 1.
4. 1.
14. 1.
19. 1.
15. 1.
25. 1.
16. 1.
18. 1.
22. 1.

Foto David Svoboda

55 let
55 let
60 let
60 let
60 let
73 let
75 let
78 let
79 let
85 let
86 let

Kﬁivoklát – âastonice 18
Kﬁivoklát 180
Kﬁivoklát 224
Kﬁivoklát 6
Kﬁivoklát 25
Kﬁivoklát 196
Kﬁivoklát 242
Kﬁivoklát 197
Kﬁivoklát 1
Kﬁivoklát 118
Kﬁivoklát 66

Blahopﬁejeme

DOBROT Y Z BABIČČINY KUCHAŘKY
aneb Expedice za tajemn˘mi vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní

21. díl
zvládnout za 20 minut.
Odmûnou kuchaﬁce byly
vylízané talíﬁe a blaÏen˘
v˘raz ve tváﬁích nás, stolovníkÛ. Kdo rád experimentuje v kuchyni, toho
zvu s Evou Bednaﬁíkovou na kuﬁecí játra na
houbách ve smetanové
omáãce a vûﬁím, Ïe si pochutnáte, tak jako já.
Dobrou chuÈ.
Suroviny pro 4 osoby
500 g kuﬁecích jater, 30
dkg ãerstv˘ch hub (ÏampionÛ, hlívy ústﬁiãné nebo jin˘ch), olej, 4–5
strouãkÛ ãesneku, 1–2
lÏíce polohrubé mouky ,
pepﬁ, sÛl, 1 malá zakysaná smetana.

„Brrrr, to je ale zima…“, tento t˘den jako by se únor probral z letargie a nûkolika dny nás potrápil mraziv˘m poãasím. Zkrátka nevlídno,
do kterého by ãlovûk psa nevyhnal… Dívám se z okna a listuji pamûtí, koho bych poprosil o recept,
protoÏe termín uzávûrky novin se
kvapem blíÏí, ale nikdo mû nenapadá. Sedím a usrkávám hork˘ ãaj
a snaÏím se rozpohybovat mozkové
závity, kdyÏ v tom zazvoní mobil.
„Nechce‰ se stavit na veãeﬁi“, poznávám hlas své ‰vagrové. Moje
spása, ﬁíkám si a zaãínám kout plán,
Ïe spojím pﬁíjemné s uÏiteãn˘m.
„Pﬁijdu rád“, odpovídám, a tajnû si

pﬁibaluji na náv‰tûvu fotoaparát. JiÏ
cestou do Roztok, mû posedla zvûdavost, protoÏe mi bylo trapné se do
telefonu pﬁedem ptát, co k veãeﬁi bude. Moje ‰vagrová Eva je Ïenou velice praktickou, ale není z tûch, kdo
tráví u kamen dlouhé hodiny. Není
také divu, pﬁi jejím nároãném pracovním a rodinném vytíÏení to dovedu pochopit. Odhadoval jsem, Ïe
k veãeﬁi bude nûco studeného a navíc zdravého, ale k mému pﬁekvapení se bytem táhla libá vÛnû, v níÏ
mÛj nos bezpeãnû identifikoval aroma ãesneku. Jak jsem posléze zjistil, pﬁipraven˘ pokrm byl skvûl˘
a jeho pﬁedností navíc je, Ïe se dá

Do hlub‰í pánve nebo
kastrolu dáme rozpálit
trochu oleje, na nûm
zprudka orestujeme oãi‰tûná a odblanûná kuﬁecí játra. KdyÏ
jsou játra propeãená, Ïe z nich neteãe krev, pﬁimícháme k nim oprané a nadrobno nakrájené houby,
opepﬁíme, a za obãasného mírného
podlévání asi 10 minut dusíme, aby
houby zmûkly. AÏ se voda skoro vyvaﬁí, smûs zaprá‰íme moukou a necháme vyrestovat. V lisu rozdrtíme
ãesnek a promícháme s ostatním. Za
závûr podlijeme 2 dcl vody, podle
chuti osolíme, vmícháme zakysanou smetanu a krátce necháme pﬁejít varem. Jako pﬁíloha je nejlep‰í r˘Ïe, do které pﬁi vaﬁení pﬁidáme pro
vût‰í pikantnost 3 hﬁebíãky.
Milan Bednaﬁík

SnûÏenky jsou prvními posly jara. Díky leto‰ní mírné zimû jsme se s nimi mohli setkat uÏ
v lednu nejen na kaÏdé zahrádce, ale i ve volné pﬁírodû.
Foto Ludûk Frencl

C H V I L K A P O E Z I E V Z · K ¤ I VO K L ÁT
Dalmatin
âerné fleky, tûlo bílé,
dalmatin je plemeno líné.
Vody se bojí velice,
jako malá slepice.
Bûhá, skáãe velmi rád,
o dalmatinovi si nechte zdát.
Motocykl
Pﬁidej, pﬁidej, Pepíãku,
pﬁedjedeme babiãku.
Babiãka se diví,
Ïe ten pejsek ﬁídí.
Bacha, hlavní kﬁiÏovatka,
tam jsou stra‰n˘ jatka.
Brzdi, brzdi, Pepíãku,
neÏ zajedem babiãku.
Tvrdá
My jsme tvrdí kamarádi,
my se máme v‰ichni rádi.
Na konci jsou tvrdá íãka,
my jsme ta veselá partiãka.
Nesná‰íme mûkká íãka,
ﬁekla nám to v‰em matiãka.

Mûkká
Jsme mûkká pﬁídavná jména,
máme v sobû zvíﬁecí jména,
konãíme na mûkké í,
nemûní nám koncovky.
Moje Ma‰liãka a Barbínka
Krása ta je nejhlavnûj‰í,
s ma‰liãkou jsem nejkrásnûj‰í.
Ma‰liãku mám stále s sebou,
nosím ji do lesa s tebou.
Barbínka je moje paní,
ztrácí se v bíl˘ch saních.
Barbínka je nejlep‰í,
kaÏd˘ t˘den se lep‰í.
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Na parketu pﬁi jubilejním 10. plesu, kter˘ poﬁádala âeská lesnická spoleãnost, o.s., poboãka
Kﬁivoklát, ve spolupráci s LâR, s. p. Lesní správou Kﬁivoklát, bylo tradiãnû tûsno. To, Ïe se
v‰ichni moc dobﬁe bavili, dokazují i dva Petrové, Matûjka a Vávra, na spodním snímku.
.
Foto TáÀa Friebertová

Zpûvaãky Manon a Roxana z Travesti Show Praha rozesmály nejednoho úãastníka 10. plesu âeské lesnické spoleãnosti, o.s., poboãky Kﬁivoklát, a LâR, s. p. Lesní správy Kﬁivoklát.
Foto TáÀa Friebertová

Redakãní rada Kﬁivoklátsk˘ch novin se kaÏdoroãnû schází na konci roku, aby promyslela, jak dûlat Kﬁivoklátské noviny lépe. Loni to do konce roku jiÏ nevy‰lo, tak se redakãní rada se‰la u S˘korÛ na zaãátku ledna.
Foto Pavel Friebert

V úter˘ 22. ledna probûhlo ve Zbeãnû slavnostní otevﬁení novû zrekonstruované správní budovy Správy CHKO Kﬁivoklátsko. Slavnostního otevﬁení opravené budovy se úãastnilo pﬁes tﬁicet hostÛ. Mezi úãastníky nechybûli hosté z Ministerstva Ïivotního prostﬁedí, Agentury ochrany pﬁírody a krajiny âR, starostové obcí leÏících v CHKO Kﬁivoklátsko, zástupci stavebních úﬁadÛ, Lesních správ a dal‰í. Diskuse, plánovaná na jednu hodinu, se nakonec protáhla na hodiny více neÏ dvû. Nechybûla ani prohlídka zrekonstruované budovy. Ta by mûla po rekonstrukci lépe slouÏit jak samotn˘m pracovníkÛm Správy CHKO Kﬁivoklátsko, tak veﬁejnosti.
Foto Pavel Friebert

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – IX
FÜRSTENBERSK¯ MAJETEK
Jak chmurnû vypadaly na Kﬁivoklátsku hospodáﬁské pomûry po tﬁicetileté
válce, kdy se v lesích potulovaly hordy ÏoldnéﬁÛ i nuzného lidu, ukazuje
berní rula, první ãesk˘ katastr z roku
1654. âteme v ní, jak málo obyvatel je
ve vsích, Ïe mnohé usedlosti jsou pusté,
vypálené a vydrancované. V prÛbûhu
stra‰né války zanikly na Kﬁivoklátsku
vsi a osady Újezd u Hudlic, Baﬁechov
u Poãapel, Litohlavy a Jizárko u Králova Dvora. Srovnány se zemí byly
i ãetné tvrze a dvory, jako Pustá Dobrá u Lán, Hlavaãov u Rakovníka, SkﬁivaÀ, Stochov, Kalivody, Modﬁejovice,
Slabce, Zhoﬁ, Sadlno, Kokrdov a Nedvídkov. Vedle ﬁádûní zdivoãelé soldatesky pﬁispûly k úbytku obyvatelstva

i ãetné nemoci. Zejména morová „ãerná smrt“ zde zhoubnû ﬁádila v letech
1568, 1680 a 1713. Zvlá‰tû tûÏce byly
postiÏeny obce Branov, Roztoky, Nezabudice a Hﬁedle.
Také Kﬁivoklátsko postihla násilná
pobûlohorská rekatolizace. Ne v‰ude se
ale ujímala. Vesniãané se tajnû scházeli a dále vyznávali bratrskou a lutheránskou víru. âas od ãasu vypukla
vzpoura, která v‰ak nemûla dlouhého
trvání. Bylo tomu tak v letech 1623,
1680 a hlavnû 1775, kdy se krajem pﬁehnala rebelie z Lounska.
Schwarzenberkové drÏeli Kﬁivoklátsko aÏ do roku 1685, kdy ho prodali za
400 tisíc zlat˘ch hrabûti Arno‰tu Josefovi zVald‰tejna. SÀatkem jeho vnuãky Marie Anny s kníÏetem Josefem Vilémem
z Fürstenberka roku 1734 pﬁe‰el kﬁivo-
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TOMÁ· BEDNA¤ÍK
svolením císaﬁovny Marie Terezie
dosáhli toho, Ïe
z Kﬁivoklátska byl
vytvoﬁen druh˘
(ãesk˘) fürstenbersk˘ fideikomis pro
mlad‰í rodovou
vûtev. Tak sem po
matãinû smrti nastoupil její mlad‰í
syn Karel Egon I.
Bylo to v roce
1756. Za jeho spráKarel Egon II. a Amalie Krit˘na z Fürstenberka. Za jejich panovy a zejména za
vání dosáhlo Kﬁivoklátsko svého vrcholu.
správy jeho vnuka
Reprodukce malby R. Laucherta
Karla Egona II.
(1803-1854) se staklátsk˘ majetek do drÏení tohoto v˘lo Kﬁivoklátsko centrem hospodáﬁskéznamného nûmeckého ‰lechtického rodu.
ho rozmachu v ãesk˘ch zemích. PatﬁiPﬁíchodem FürstenberkÛ zaãíná pro
lo k panstvím s nejrozvinutûj‰í
Kﬁivoklátsko nové, ‰Èastnûj‰í období.
prÛmyslovou a zemûdûlskou v˘robou.
Marii Annû se podaﬁilo vymoci u císaV roce 1835 bylo panství roz‰íﬁeno
ﬁe Karla VI. svolení, aby bylo upu‰tûo Pano‰í Újezd, o rok pozdûji o statek
no od zákupní smlouvy s královskou
Ole‰nou s Povlãínem, Pﬁílepy a Chrá‰komorou, coÏ také bylo potvrzeno staÈany. Podstatnû se zlep‰ilo zemûdûlské
vovsk˘m snûmem roku 1735 za v˘i lesní hospodaﬁení. Hutní prÛmysl byl
kupné 200 tisíc zlat˘ch. Pﬁikoupením
roz‰íﬁen tak, Ïe fürstenberské ÏelezárstatkÛ Podmokel, Skﬁivanû a V‰etat
ny patﬁily ve své dobû k nejvût‰ím podzvût‰ili Fürstenberkové nejen kﬁivonikÛm ve stﬁední Evropû.
klátské panství, ale i svÛj majetek. Se
Byly vypracovány a z velké ãásti zre-

alizovány plány na obnovu v roce 1826
vyhoﬁelého hradu Kﬁivoklátu, zlep‰ena
silniãní síÈ. Do praxe byla uvedena celá
ﬁada opatﬁení ke zlep‰ení sociálního postavení a Ïivotní úrovnû obyvatelstva.
Celková rozloha kﬁivoklátského panství
v polovinû 19. století ãinila 39 007 ha
dominikální a 19 895 ha rustikální pÛdy.
Kﬁivoklátské panství zÛstalo v celém
rozsahu v majetku FürstenberkÛ aÏ do
roku 1921, kdy byl státu odprodán zámek Lány s lesní a zemûdûlskou pÛdou
k nûmu patﬁící. TéhoÏ roku pﬁi‰el velkostatek do vnucené správy âeskoslovenské republiky. Po dohodû v‰ech ãlenÛ fürstenberské rodiny bylo roku 1925
zru‰eno svûﬁenství a o ãtyﬁi roky pozdûji Maxmilián Egon II. postoupil
panství i s hradem Kﬁivoklátem ãeskoslovenskému státu za náhradu 118,5
miliónu korun. K pﬁevzetí do‰lo 1. ãervence 1929 a vylouãeny z nûho byly
dvÛr a pivovar v Kru‰ovicích, dvÛr a les
v Povlãínû, které zÛstaly v majetku FürstenberkÛ aÏ do roku 1945, kdy jim byly na základû Bene‰ov˘ch dekretÛ
zkonfiskovány. Správou majetku bylo
povûﬁeno ministerstvo zemûdûlství
v zastoupení ústﬁedního ﬁeditelství Státních lesÛ a statkÛ v Praze.
(Pokraãování pﬁí‰tû)

