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B¤EZEN 2008
JiÏ tradiãnû se v roztocké
Ludmile konalo po dva bﬁeznové pátky a víkendy ‰kolení
velitelÛ jednotek, velitelÛ
druÏstev a strojníkÛ SDH okresu Rakovník.

10 Kã

Dûti z na‰í kﬁivoklátské mateﬁské ‰koly si jiÏ tradiãnû uÏívaly karneval. V leto‰ním roce
dokonce dvakrát. Prv˘ v M· a
druh˘ v sokolovnû. O tom prvním, „‰kolkovém“, se doãtete
na str. 4.

âesk˘ svaz ochráncÛ pﬁírody v Kﬁivoklátû bilancuje
uplynul˘ rok a oãima svého
pﬁedsedy Ivana Kasalického
nastiÀuje, co organizaci letos ãeká a nemine.

âtûte na str. 2.

Nesem, nesem smrtku
k zelen˘mu ãtvrtku…
Známá ver‰ovánka, proná‰ená
‰tûbetav˘mi dûtsk˘mi hlásky, nám
pﬁipomnûla, Ïe nám zase pﬁíroda pﬁiná‰í jarní nadílku barev a lechtav˘ch
sluneãních paprskÛ, které tak rádi
necháme tancovat na kaÏdém kousíãku zimou schouleného tûla. Smrtka je v potoce, léto na cestû a my se
znovu budeme tû‰it z del‰ího dne, ménû vrstev obleãení a kutání v záhoncích s nadûjí, Ïe letos opût vykouknou hlaviãky tulipánÛ, narcisÛ, frésií a v‰eho, co jsme dychtivû do prohﬁáté a prokypﬁené pÛdy zasadili.
âeká nás jarní úklid doma, v tûle
i v du‰i a k tomu nám dopomohly letos velmi ãasné velikonoãní svátky,
pﬁipomínající pohanskou oslavu nového Ïivota a kﬁesÈanské vzkﬁí‰ení.
Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovan˘. A je to ‰koda, Ïe uÏ
dneska skoro nikdo neví, proã vejce
a proã zrovna na Velikonoce. Vejce, pradávn˘ symbol zrození, namalovaná ãervenou barvou, barvou
Ïivota. A abychom se také my probudili k Ïivotu, nachystali si na nás
koledníci pomlázky z ãerstv˘ch
proutkÛ, zdoben˘ch barevn˘mi
pentlemi. Po men‰ím v˘prasku se
nám pûknû rozproudila krev v tûle,
takÏe jarní únava snad jiÏ nehrozí.
No a komu to nepomohlo, mÛÏe si
dát tﬁeba je‰tû malink˘ jarní pÛst,
doplnûn˘ ãajíkem z ãerstv˘ch kopﬁiv. Zkuste to, je to zaruãené.
– Sim –

K A R N E VA L O V ¯ R E J S K ¤ I VO K L ÁT S K O U
M AT E ¤ S K O U · K O L K O U

Miroslav Pecha o oborách vyprávûl pﬁes dvû
hodiny. S odbornou fundovaností a zajímavû.
Foto Pavel Friebert

POZVÁNKA
Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LâR Kﬁivoklát zve
v‰echny na besedu
„Bajkal po tﬁiceti letech
aneb nevstoupí‰ dvakrát do
jednoho jezera...“
4. dubna v 18.00 hodin v budovû IVS LâR v Hradní ulici
Tentokráte se vydáme s Ing.
Ivanem Kasalick˘m na V˘chodní Sibiﬁ, bude vám vyprávût cestovatelské záÏitky ze
sv˘ch v˘prav k nejstar‰ímu
a nejhlub‰ímu sladkovodnímu
jezeru na Zemi.

TJ Sokol Kﬁivoklát
zve své ãleny na valnou hromadu jednoty, která probûhne dne
28. bﬁezna 2008 od 17.30 hod.
v budovû sokolovny v Kﬁivoklátû.

P¤ÍRODA ÎIVÁ – NEÎIVÁ
Bûhem dvouhodinového kﬁivoklátského karnevalu mohly dûti popustit uzdu sv˘ch fantazií a vyﬁádit se do sytosti.

Z brazilského Ria de Janeira se
pﬁesunul proslul˘ karneval i na Kﬁivoklát! Stalo se tak druhou bﬁeznovou sobotu v odpoledních hodinách.

OBORY, PERLY V NA·Í KRAJINù
Doslova tak by bylo moÏno nazvat pﬁedná‰ku Ing. Miroslava Pechy, kterou v pátek 7. 3. 2008 uspoﬁádalo Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LâR v Kﬁivoklátû. Byla to po
pﬁedná‰ce „Lesní hospodáﬁství na
Kﬁivoklátsku“, „Ptáci kolem nás“
a „Myslivost na Kﬁivoklátsku“ uÏ
ãtvrtá ze série besed uspoﬁádan˘ch
na tato zajímavá témata. Tentokrát

âtûte na str. 6.

byla zamûﬁena na obory. A byl k tomu jistû dÛvod. Pﬁítomné pﬁivítali
Kﬁivoklát‰tí trubaãi , coÏ dalo celé
akci témûﬁ slavnostní ráz.
Veﬁejnost není v souãasné dobû
dostateãnû objektivnû informována
o tom, co vlastnû obory jsou, jaké
mají poslání a jakou roli sehrály
v historii na‰í zemû a hrají dodnes.
U nûkter˘ch skupin lidí dosud pﬁevládá názor, Ïe obora je vlastnû jen
kus oploceného lesa, kde pobíhá stádo vystresované zvûﬁe, do které nûkdo neustále stﬁílí.
Úãastníci pﬁedná‰ky mûli moÏnost nahlédnout pomocí videokazet
do prostﬁedí 16 obor na území âR,
obhospodaﬁovan˘ch podnikem Lesy âeské republiky. Unikátní pﬁírodní zábûry z jednotliv˘ch obor
a tradiãnû poutavé vyprávûní Ing.
Pechy postupnû vstupovaly do srdcí pﬁítomn˘ch a seznamovaly je se
skuteãn˘m posláním obor v ãeské
krajinû.
Díky oborám se na území na‰í zemû zachovaly jiÏ od stﬁedovûku unikátní biotopy, které by v hospodáﬁsky vyuÏívan˘ch lesích uÏ dávno zanikly. Jsou to zejména rozvolnûné formace pastevních lesÛ s bohat˘m (Pokraãovánístr. 4)

Moudrá slova
Kdo ovládá pﬁítomnost, ovládá minulost,
kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost.
(George Orwell)

Kdo se chtûl dûtského karnevalu
zúãastnit, musel s sebou vzít dobrou náladu a moÏná se hodily i reklamou propagované oãní kapky,
aby diváky z pestrostí barev a rozmanitostí kost˘mÛ nebolely oãi.
Jak tomu jiÏ bylo v minul˘ch letech, i v leto‰ním roce pﬁichystali zamûstnanci M· Kﬁivoklát pro dûti
karneval v prostorách kﬁivoklátské
sokolovny, kam dûti i dospûlé pﬁi-

Foto Ludûk Frencl

borkou, zpívání, a pﬁedev‰ím soutûÏe, kde se utkalo druÏstvo holãiãek
proti druÏstvu klukÛ. V soutûÏi hádání pohádek podle krátk˘ch hudebních ukázek to vyhrálo druÏstvo
holãiãek, ale klukÛm jako dÏentlmenÛm to vÛbec nevadilo.
PÛsobivá byla i promenáda s pﬁehlídkou kost˘mÛ v‰ech zúãastnûn˘ch a dûti si to skuteãnû vychutnávaly, obzvlá‰È, kdyÏ jejich krátké
pﬁedstavení bylo ocenûno sladkou
dobrÛtkou.
Dûtsk˘ karneval po dvou hodinách k lítostí dûtí skonãil a v‰ichni
odcházeli domÛ s vyhlídkou na pﬁí‰tí karneval jiÏ za necel˘ rok …
Monika Frencl

Tak se jmenuje v˘stava barevn˘ch fotografií, která nyní probíhá v IVS Budy v Kﬁivoklátû.
Jejím autorem je mlad˘ geolog
z Berouna (nar. 1978), pracovník âeské geologické sluÏby v
Praze.
Na vystaven˘ch fotografiích,
které vznikaly v prÛbûhu nûkolika let doma i v zahraniãí, jsou
zachyceny nádherné pﬁírodní
scenérie.
V˘stava je otevﬁena v út-pá
od 8.00 – 14.45 hod.
Tû‰ím se nashledanou
Jiﬁina Pro‰ková

V Y N Á · E N Í S M RT K Y
(SMRTHOLKY, MORANY, MO¤ENY)

My‰ák Edy.

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

jeli pobavit oblíben˘ DJ Jiﬁí Ladra
s dcerou Bárou. Velk˘m leto‰ním
pﬁekvapením se stala úãast my‰áka
Edy jakoÏto „svûtovû známého
showmana“ ze zvíﬁecí ply‰ové ﬁí‰e,
kter˘ se projevil nejen jako skvûl˘
moderátor, ale i jako taneãník a zpûvák. Neménû úspû‰n˘ byl i ply‰ov˘
medvûd Bobí‰ek, se kter˘m se dûti
seznámily jiÏ minul˘ rok.
Vedle stále oblíben˘ch princezen,
mu‰ket˘rÛ, indiánÛ a ãertÛ vévodily letos karnevalu kost˘my spidermanÛ, beru‰ek a ãarodûjnic. Mohli
jste zde potkat ale i pravého Harlek˘na, miminko, nejrÛznûj‰í zvíﬁátka, rapera s kytarou, skﬁítka Franti‰ka z Kouzelné ‰kolky ãi vÏdy v‰udypﬁítomné hasiãe.
Dûtem se moc líbilo cviãení s Bar-

Obecnû ve slovanském svûtû roz‰íﬁen˘ zvyk o smrtelné ãi smrtné nedûli, jehoÏ pÛvod je tﬁeba hledat
v pohansk˘ch dobách, kdy byl spojen s koncem zimy a poãátkem ja-

ra. Figurka smrtky se obvykle zhotovovala z hadrÛ a slámy, ãasto mûla bílou reÏnou ko‰ili, nûkdy velké
korále z vyfouknut˘ch vajíãek,
(Pokraãování na str. 2)

První Morana letí do potoka, aby zima ode‰la a nahradilo ji jaro.

Foto Jana Jirásková

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE

STRANA 2

Anketa KN
BlíÏí se Velikonoce. Poraìte ãtenáﬁÛm, co s vykoledovan˘mi vajíãky?
Pavlína Friebertová
43 let, vedoucí po‰ty
JelikoÏ máme doma
dvû dcery, tyto problémy jsme nikdy nemuseli ﬁe‰it. TakÏe pﬁeji
v‰em koledníkÛm pouze dobrou chuÈ.

V Y N Á · E N Í S M R T K Y ( S M R T H O L K Y, M O R A N Y, M O ¤ E N Y )
(Dokonãení ze str. 1)
obliãej pomalovan˘ barvou, zavû‰ené dal‰í ozdoby. Smrtky b˘valy
nejen malé, ale také velikosti lidské
postavy. Vût‰inou ji nesli na dﬁevûné tyãi. Tolik tedy z historie. A jak
to vypadalo letos u nás v Kﬁivoklátû, o tom se mohli pﬁesvûdãit v‰ich-

dové a Jarky Vimrové, které to s nácvikem tûch nejmen‰ích asi nemûly
jednoduché, ale kdyÏ oni ti drobeãkové byli tak roztomilí. A pak jsme
si poslechli soubor Sedmikrásky,
kter˘ nám suverénnû a krásnû nahlas pﬁedvedl hry vesnick˘ch dûtí:
na slepou bábu, na Îalmana a na

Anna Hamouzová
68 let, vedoucí jídelny M·
Velikonoãní svátky jako takové moc neproÏívám. Radost pﬁiná‰ejí asi hlavnû dûtem. Já
mám ráda to, Ïe pﬁiná‰ejí probuzení pﬁírody,
v‰e se zaãne zelenat
a kvést. Jaro mám ráda.Recept na to,
co s vykoledovan˘mi vajíãky, vám
nedám. Staãí se podívat do novinov˘ch stánkÛ, kde je spousta ãasopisÛ s recepty na pomazánky, saláty
a jiné dobroty.
Petr Hájek
19 let, student
Vím, Ïe je hezká tradice chodit koledovat
a dostávat vajíãka.
KdyÏ jsem chodil koledovat já, tak to byl
spí‰ alkohol a nûco
k zakousnutí. Kdybych
ov‰em nûjaká ta vajíãka vykoledoval, tak bych z nich nejspí‰ udûlal
vajíãkov˘ salát. Ale úplnû nejlep‰í
by byla ta, která jsou hezky namalovaná a nazdobená. Taková bych si
schoval na památku.
Petr HÛla
46 let, vedoucí Správy CHKO Kﬁivoklátsko
Bûhem roku se u nás
v rodinû vajíãka moc
nekonzumují, a tak
o Velikonocích pﬁijdou
docela k chuti. Mám je
rád jen tak oloupaná
s chlebem a máslem,
dûláme z nich pomazánku, v˘born˘
je i vajíãkov˘ salát s rajãaty. Pokud
by jich bylo pﬁeci jen víc, neÏli se
dá spotﬁebovat, poradí si s nimi slepice u rodiãÛ. To se nám ale zatím
nestalo.
Jaroslav Vávra
78 let, dÛchodce
Jsem zaskoãen. JiÏ
mnoho let nekoleduji,
nemám proto pﬁehled,
co dnes „frãí“. Pokud
stále je‰tû i natvrdo
uvaﬁená a obarvená
vajíãka, pak je to prosté – sníst. Tak jsem to jako kluk
vÏdycky udûlal. MoÏná by to chtûlo ale nûjaké vylep‰ení, aby lépe
klouzala do krku. K tomu se ov‰em
necítím kompetentní. Doporuãuji se
obrátit na odborníka, tﬁeba na mého
pﬁítele Milana Bednaﬁíka.
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starosta s místostarostou ji odhadli
tak ke stovce lidí, poãítáme-li i ty,
kteﬁí se pﬁidávali cestou, kdyÏ se nejprve zeptali, co Ïe se to dûje. Jako
kaÏd˘ rok s námi ‰li turisté z Rakovníka a novû sympatická parta
mlad˘ch lidí ze Skryj s mal˘mi dûtmi. A kaÏdá ta parta mûla svou smrtku, i úãinkující a dokonce nûkteﬁí
jednotlivci, takÏe se jich na lávce
pﬁes Rakovnick˘ potok, kde jsme se
s Moranou definitivnû rozlouãili, se‰lo deset, jedna hezãí neÏ druhá. A
je‰tû se jim zazpívalo a zaver‰ovalo a Dá‰inou berlí byly postrkovány do proudu. Na jednoho úãastníka na‰eho pestrého jarního prÛvodu
bych málem zapomnûla. Byl to hezouãk˘ kozlík Arno‰t. Myslela
jsem, Ïe pﬁijel taky ze Skryj, ale pr˘
Ïe ne. Omlouvám se jeho pánovi,
mûla jsem se coby správn˘ novináﬁ
zeptat. JenÏe tady vidíte, Ïe jsem jen
pouhopouh˘ amatér. Nedostatek
profesionality nahrazují nad‰ením.
Tak aÈ nám slunce svítí a kvete
v‰echno jarní kvítí.
Gudrun Humlová

Na vyná‰ení Smrtky se pﬁi‰li podívat mladí i star‰í. Pﬁes nepﬁízeÀ poãasí úsmûvy nechybûly.
Na snímku zleva Slávka Slapniãková, Jaroslav Vávra a Gudrun Humlová.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

ni, kteﬁí pﬁi‰li na jiÏ tradiãní akci Vyná‰ení smrtky. ·koda, Ïe se to neodehrávalo o den dﬁív, v sobotu
15. bﬁezna. To jsme tu mûli nádherné, vpravdû jarní poãasí. Ale tradice je tradice, i kdyÏ… Dnes byla uÏ
Kvûtná nedûle. Ale co se dá dûlat?
Pﬁed t˘dnem byla ﬁada dûtí, se kter˘mi Dá‰a Pavlíãková tuto akci pﬁipravuje, na jarních prázdninách. Ale
i tak jsme mûli kliku. Jak tak koukám z okna, zaãalo pûknû pr‰et, zatímco cel˘ prÛvod obcí se obe‰el bez
de‰tû. Zaãalo se u hasiãské zbrojnice na Amalínû. Zazpívali Kﬁivoklát‰tí hudci pod taktovkou Lady
Razímové, jarní pásmo nám pﬁedvedly dûti z M· Kﬁivoklát za vydatné pomoci uãitelek Vûry Svobo-

Eli‰ku. Jejich principálka Dá‰a Pavlíãková to nevzdala ani po operaci
nohy, na kterou si prostû klekla na
Ïidli, kterou za ní oddanû nosil její
muÏ Karel, kter˘ s ní také popojíÏdûl na dal‰í stanovi‰tû. S mal˘mi obmûnami se v‰ichni pﬁedvedli i na
dal‰ích ‰tacích, na hradû Kﬁivoklátû a pﬁed hotelem S˘kora, kde se
v‰em, nejen úãinkujícím, dostalo i
obãerstvení. Úãast byla hojná, ná‰

Morana plave po Rakovnickém potoku.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

CESTY KE HVùZDÁM
IVS Budy, Kﬁivoklátsko o.p.s. se zapojilo do celonárodního projektu
„CESTY KE HVùZDÁM“. Jedná se o sbûratelské karty Klubu ãesk˘ch turistÛ, které jsou prodávány pouze v daném místû.
Sbûrateli Karet ãeského turisty zÛstává pûkná památka, která je souãasnû i zdrojem informací historick˘ch, technick˘ch i obecn˘ch. Devizou karet, které jsou odolné otûru, vodû i mechanickému namáhání,
jsou nejen hodnoty sbûratelské, ale i herní.
Po náv‰tûvû alespoÀ nûkolika objektÛ a zakoupení sbûratelsk˘ch karet mÛÏe turista tajná hesla na nich obsaÏená doplnit do kﬁíÏovek uveden˘ch na internetu a v infocentrech KâT.
·Èastného nálezce ãeká pﬁi tro‰e ‰tûstí a píle nalezení pokladu.
Tû‰ím se nashledanou se v‰emi sbûrateli karet
Jiﬁina Pro‰ková
Kﬁivoklátsko o. p. s.

TO JSOU MI VùCI
Tentokrát váÏnûji neÏ jindy.
Z okna kﬁivoklátského úﬁadu
opût visela vlajka Tibetu, stejnû
jako kaÏd˘ rok od dob starostování Ivana Kasalického. V médiích mÛÏeme v tûchto dnech
sledovat, Ïe nevisela zbyteãnû.
V pátek 14. bﬁezna vzplály v tibetské Lhase nejtvrd‰í protiãínské protesty za posledních 20
let. Kolik mrtv˘ch si vyÏádaly,
asi ví jen ãínská policie, která si
sundala bílé rukaviãky a pﬁedvedla svaly. PﬁipomeÀme si, Ïe
âína Tibet, kter˘ povaÏuje za
historickou souãást svého území, obsadila v roce 1951. MÛÏeme mít na události v Tibetu
rÛzné názory. Skuteãností je, Ïe
âína je kritizována za poru‰ování lidsk˘ch práv, a také za potlaãování tradiãní tibetské kultury. S obãanskou nesvobodou
máme letité zku‰enosti a tak by
na‰inec ãekal solidaritu a pﬁinejmen‰ím pochopení. Za to, co
v televizi k událostem v tibetské
Lhase ﬁíkal vûãnû druh˘ vítûz
pﬁedseda âSSD Jiﬁí Paroubek,
mu dávám osobní ãervenou kartu do konce Ïivota. Doufám, Ïe
zÛstane navÏdy druh˘ a nedostane jiÏ pﬁíleÏitost vládnout
âeské republice.
Na jiné stránce si mÛÏete pﬁeãíst krátk˘ fejetonek Ivana Kasalického. Vﬁele doporuãuji.
I kdyÏ se jedná trochu o „don quijotsk˘“ boj, pﬁed hloupostí se nesmí rezignovat. Zrovna u kontejnerÛ u rybníka bych z jist˘ch
dÛvodÛ ãekal, Ïe bude uklizeno
ãastûji a dﬁíve neÏ jinde. Moc tam
nechodím, ale asi tomu tak není.
Jistû se nem˘lím, Ïe Ivan Kasalick˘ svÛj fejetonek rozhodnû nepsal proto, aby se pochválil, ale
proto, abychom se zamysleli.
Moc si za to nekoupí, ale já si jeho boje cením. Jako lenoch nechápu, proã ostatní nejsou také
alespoÀ leno‰i. Papírek ãi jin˘
bordel, kter˘ nehodím na zem,
pﬁece není tﬁeba uklízet?
Jsa hasiã, donesly se mi zvûsti, co Ïe to ti hasiãi stále chtûjí,
kdyÏ ty jejich v˘jezdy jsou tak
maximálnû… pro vodu. Tak
jsme po del‰í dobû, bohuÏel, zase vyjeli k ohni. Nedûlní kuropûní ve ãtyﬁi ráno si tedy pﬁedstavuji jinak, ale pﬁece jen u mû
zvítûzila zodpovûdnost. „Hasiãina není Ïádn˘ med“, viselo jedno heslo na plese. Jak jsme tak
jeli spícím Kﬁivoklátem, myslel
jsem v duchu na to, zda vÏdy víme, o ãem mluvíme. Jsou to nûkdy vûci.
Pavel Friebert

HASIâI VYRAZILI K OHNI I NA ·KOLENÍ

Moran se v prÛvodu neslo deset. To by bylo,
aby se do Kﬁivoklátu nevrátilo jaro.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Kﬁivoklát, Zbeãno, Roztoky. Po
del‰í dobû v nedûli 24. února ve ãtyﬁi hodiny ráno pﬁi‰la kﬁivoklátsk˘m
hasiãÛm sms „Pozar nizke budovy“.
Cisterna s osádkou vyrazila do
Zbeãna. Hoﬁel tﬁetí dÛm od konce
vesnice ve smûru na S˘koﬁici. Hasiãskou hant˘rkou uÏ byla pÛlka domu „v plném“. Pro nehasiãe to znamená, Ïe plameny ‰lehaly ze stﬁechy. K poÏáru byly povolány profesionální jednotky z Rakovníka a
Stochova, první zasahovali místní
zbeãen‰tí hasiãi, povolán byl Kﬁivoklát a Roztoky. Podle zpráv z tisku bylo pﬁíãinou poÏáru úmyslné zapálení auta v garáÏi. Odneslo to nejen zapálené auto, ale i pÛlka domu.
Na‰tûstí se nikomu nic nestalo, ‰koda je v‰ak pﬁes milion. Kﬁivoklát‰tí
hasiãi se jednak podíleli na dodávce vody, jednak na vlastní likvidaci
poÏáru.
JiÏ tradiãnû se pak v roztocké Ludmile konalo po dva bﬁeznové pátky
a víkendy ‰kolení velitelÛ jednotek,
velitelÛ druÏstev a strojníkÛ. Za
SDH Kﬁivoklát se ho úãastnili Vladimír Fuksa, Jiﬁí a Pavel Friebertové, Franti‰ek Pelesn˘, Karel Breník,
a jako nov˘ strojník David Havlík.
·kolení poﬁádala stanice HZS v Rakovníku. Na kurzu velitelÛ jednotek
a velitelÛ druÏstev se mimo jiné hasiãÛm dostalo mnoha praktick˘ch
poznatkÛ z ha‰ení poÏárÛ bytÛ v pa-

nelov˘ch domech a z práce zdravotníkÛ rychlé záchranné sluÏby.
Velká diskuse probûhla s vedoucím
operaãního stﬁediska HZS Kladno

Mjr. Bc. Radkem Zobinou. ·kolení
strojníkÛ probûhlo po uzávûrce KN.
Pavel Friebert

Velitelé jednotek a velitelé druÏstev se sborÛ SDH Rakovnického okresu pﬁi odpoledním nástupu a hlá‰ení veliteli stanice HZS v Rakovníku Ing. Karlu Jelínkovi.
Foto Jan Pokorn˘
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ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA
A N E B O â E M J E D N A L O Z A S T U P I T E L S T VO M ù S T Y S U

V loÀském roce pﬁipravovaná rekonstrukce kanceláﬁí mûstysu Kﬁivoklát zapoãala v mûsíci únoru v podatelnû, kanceláﬁi mzdové úãetní
a v kanceláﬁi starosty. Do‰lo na nutnou v˘mûnu elektrick˘ch rozvodÛ, renovaci závûsného lustru v zasedací

budovala vsypová louãka a stavba kiosku stála mnohem víc finanãních
prostﬁedkÛ, neÏ se oãekávalo. Co se
t˘ká v˘dajÛ na rok 2008, je jiÏ nyní
jasné, Ïe stavba vodovodu a kanalizace v leto‰ním roce neprobûhne. Na‰e investiãní kroky se tedy zamûﬁily
na nutnou v˘pomoc Základní ‰kole, kde
hodláme investovat 30 000 Kã
na zpûtnou klapku kanalizace,
100 000 Kã na
rekonstrukci
chemické laboratoﬁe a 300 000
Kã na v˘mûnu
osvûtlení ve tﬁídách. Pﬁedev‰ím v˘mûna
svûtel je nutností z hlediska
zdraví na‰ich
dûtí, neboÈ úroveÀ osvûtlení ve
tﬁídách je podle
UÏ je to udûláno, uÏ je to hotovo aneb pohled do zrekonstruované kan- hygienick˘ch
celáﬁe mûstysu Kﬁivoklát.
Foto Petr Tﬁíska norem nevyhovující. V krajmístnosti, opravu podlahy, v˘mûnu ním pﬁípadû by nám mohla hygiena
koberce, novû se vymalovalo a své ‰kolu z tohoto dÛvodu uzavﬁít. Nezamísto zaujal i loni zakoupen˘ star‰í pomínáme ani na men‰í dûti v na‰í Manábytek. Celou akci odstartovalo pro- teﬁské ‰kole, kde se chystá letní rekonbíjení elektrického proudu do zdiva strukce koupelny ve v˘‰i 200 000 Kã.
v kanceláﬁi mzdové úãetní. Stav elek- Rádi bychom dokonãili práce na obectrick˘ch rozvodÛ na úﬁadû je v neutû- ním hﬁbitovû, kde se poãítá s dokon‰eném stavu a i z bezpeãnostního hle- ãením vsypové louãky, novou omítdiska je nutná celková rekonstrukce. kou uvnitﬁ márnice a jiÏ mnoho let
Cena pﬁestavby zmínûn˘ch prostor oãekávanou a nutnou opravou hﬁbipﬁedstavuje ãástku 45 000 Kã. Hlav- tovních zdí. Zde by nám mûla naponû díky dobrovolné pomoci zamûst- moci i finanãní dotace z Programu obnancÛ mûstysu, jejich rodinn˘ch pﬁí- novy venkova ve v˘‰i 120 000 Kã.
slu‰níkÛ a zastupitelÛ. Velk˘ dík také Nov˘ kabát by mûly získat i zídky
patﬁí SOUL Písky za bezplatné za- v parku u kostela. âástka 150 000 Kã
pÛjãení nákladního vozu k pﬁepravû je rezervována v rozpoãtu na pﬁípadnábytku a panu Ivu Kaminskému za n˘ návrat sochy Ferdinanda Lauba,
rychlou a kvalitní pomoc pﬁi odstra- kde je celá vûc nyní v ﬁe‰ení Magistnûní havárie elektrick˘ch rozvodÛ. rátu hl.m.Prahy. Dal‰ích 200 000 Kã
Ostatní kanceláﬁe bychom rádi opra- máme pﬁipraven˘ch na pﬁípadnou
vili je‰tû dﬁíve, neÏ dojde k podobn˘m spoluúãast na dotaci pro v˘stavbu dûtproblémÛm. Vzhledem ke kombinaci ského hﬁi‰tû vparku pod Jednotou. Vlestarého a nového elektrického vedení to‰ním roce pﬁispûjeme Sboru dobroby podle slov odborníka bylo nejlep- voln˘ch hasiãÛ ãástkou 50 000 Kã na
‰í s rekonstrukcí neotálet a v‰e do- dokonãení vnitﬁních prostor hasiãské
konãit je‰tû v tomto roce, coÏ bude zá- zbrojnice. Zbylé prostﬁedky musejí
leÏet na stavu obecní pokladny v dru- b˘t vyuÏity na bûÏn˘ provoz. V pﬁíhé polovinû roku 2008.
padû zájmu se mÛÏete s rozpoãtem poZa poslední rok se nám podaﬁilo na drobnûji seznámit v podatelnû na Úﬁaúﬁadû kompletnû zlegalizovat poãíta- dû mûstysu.
ãov˘ software a hardware. Z dotace
BohuÏel se ãím dál tím ãastûji setna provoz sluÏby obãanÛm Czech Po- káváme se stíÏnostmi obãanÛ na volint byl poﬁízen server a byla komplet- nû pobíhající psy. Zvlá‰È nepﬁíjemné
nû pﬁebudována poãítaãová síÈ. Vz- je to v pﬁípadû tzv. bojov˘ch plemen.
hledem k tomu, Ïe je na úﬁadû velmi V‰ichni známe hrÛzné pﬁípady napa‰patn˘ mobilní signál, do‰lo i na in- dení ãlovûka takov˘m psem a jejich
vestici do poﬁízení GSM brány, která následky. Opravdu nechceme, aby
umoÏÀuje volání z pevné linky na mo- k nûãemu takovému do‰lo i v na‰em
bilní telefony za levnûj‰í tarif. Do bu- mûstysu. Îádáme tímto v‰echny madoucna chystáme spolupráci se sdru- jitele psÛ, zvlá‰tû pak tûch velk˘ch,
Ïením Kﬁivonet, které nám i Z· a M· aby zamezili útûkÛm nebo volnému
Kﬁivoklát nabídlo bezplatné poskyto- pohybu sv˘ch psÛ po obci. Tuto otázvání internetového pﬁipojení. Tako- ku ﬁe‰í i Obecnû závazná vyhlá‰ka
v˘mi kroky se snaÏíme ‰etﬁit finanã- ã.6/1999, o volném pobíhání psÛ. Ti
ní prostﬁedky mûstysu.
kter˘ch se to nejvíce t˘ká, jiÏ byli doVelmi pﬁíjemnou informací na‰eho pisem upozornûni na poru‰ování této
úﬁadu je stabilizace stavebního odbo- vyhlá‰ky a pﬁípadnou sankci, která jim
ru. Posledním krokem, kter˘ jsme dle zákona o pﬁestupcích hrozí. Îádv tomto smûru uãinili, bylo jmenová- ná pokuta v‰ak jiÏ nevrátí zdraví ãloní nového vedoucího tohoto odboru vûka, kter˘ byl psem napaden. Mûjv osobû paní Vilmy ·ímové s úãin- me na pamûti, Ïe jsou tady i dal‰í liností od 1. 3. 2008. Referentem sta- dé, kteﬁí chodí se sv˘mi psy na vodítvebního úﬁadu je pan Tomá‰ Fuchs ku, a zvlá‰tû v pﬁípadû star‰ích lidí se
a vodoprávního úﬁadu paní Lucie Sai- mohou jen velmi tûÏko bránit útoku
nerová. Úﬁední hodiny zÛstaly ne- nejen na svou osobu, ale také na svého ãtyﬁnohého pﬁítele. TaktéÏ domázmûnûny.
V souãasné dobû se pﬁipravuje ke cí zvíﬁata jin˘ch spoluobãanÛ mohou
schválení rozpoãet mûstysu Kﬁivoklát b˘t volnû pobíhajícími psy ohroÏena.
na rok 2008. Rozpoãet je postaven ja- PﬁiãemÏ platí, Ïe ani tato zvíﬁata se neko vyrovnan˘, coÏ znamená, Ïe ne- smí po obci volnû pohybovat, samobudou v leto‰ním roce zapojovány zﬁejmû s v˘jimkou koãek. Vûﬁíme, Ïe
uspoﬁené finanãní prostﬁedky z let mi- si na‰i spoluobãané celou situaci uvûnul˘ch. Letos vycházíme z rozpoãto- domí, dojde k nápravû a v‰ichni se buvané ãástky 12 430 000 Kã. Oproti mi- deme moci v klidu a beze strachu po
nulému roku jsme pﬁi tvorbû rozpoãtu Kﬁivoklátû procházet.
Dále bychom chtûli upozornit na
ponûkud zmûnili filozofii. Pﬁíjmy jiÏ
nestavíme minimalisticky, ale na zá- vraky osobních automobilÛ bez SPZ,
kladû zku‰eností jsme si dovolili od- které se nacházejí pﬁedev‰ím v lokahad daÀov˘ch pﬁíjmÛ pﬁimûﬁenû na- litû star˘ch a nov˘ch bytovek, hyzdí
v˘‰it. Stejnû tak poãítáme s vût‰ími vzhled obce a zbyteãnû zabírají míspﬁíjmy z provozování parkování na ta pojízdn˘m automobilÛm. I tito hﬁí‰území na‰eho mûstysu. K tomuto kro- níci mohou b˘t sankcionováni pokuku nás vedl ekonomick˘ v˘sledek ro- tou aÏ do v˘‰e 200 000 Kã na záklaku 2007, kdy se podaﬁilo uspoﬁit cca dû zákona o odpadech. Îijeme v kul200 000 Kã a pÛvodnû zapÛjãen˘ch turní spoleãnosti a tak bychom mûli
700 000 Kã ze Sporoinvestu nebylo brát ohled na na‰e spoluobãany. StejvyuÏito a zÛstaly nám na bûÏném úãtu. nû jako v pﬁedchozím pﬁípadû i zde
Peníze byly u‰etﬁeny, pﬁestoÏe se vy- doufáme v brzkou nápravu.

V mûsíci dubnu, konkrétnû dne
19. 4. (sobota) je pﬁipraven svoz nebezpeãného odpadu.
Svozová místa jsou urãena takto:
Píska 11.10 – 11.30, âastonice 11.40
– 12.00, Amalín – rybník 11.10 –
11.30, Úﬁad mûstysu 10.30 – 11.00
hod. Na tûchto místech se mÛÏete zbavit jiÏ nepotﬁebn˘ch televizorÛ, ledniãek, praãek, plechovek od barev
a dal‰ích nebezpeãn˘ch odpadÛ. Ceník bude vyvû‰en na úﬁedních deskách. Dûti v kﬁivoklátské ‰kole pod
vedením paní uãitelky Mgr. Jitky Rajni‰ové pﬁipravují projekt nebezpeãného elektrodpadu, kde v období duben – ãerven bude moÏné odevzdat
tento odpad zdarma. Dûti se tak zúãastní celostátní soutûÏe v tﬁídûní odpadu, kde se dají vyhrát pûkné ceny,
ale nejcennûj‰í je jejich zájem o separaci odpadu. Podrobnûj‰í informace získáte na adrese ‰koly nebo pﬁímo
u paní Mgr. Rajni‰ové, telefon
313 558 257.
Urãen je i pﬁesn˘ termín jarní brigády, která se uskuteãní v sobotu dne
29. 3. 2008. Sraz je v 9.00 hod u kostela. S sebou pﬁineste koleãka, lopaty, hrábû, ko‰Èata, pilky, nÛÏky na kﬁoví a dobrou náladu. Uklízet se bude
zahrada mateﬁské ‰kolky, park u kostela a park pod Jednotou. Pro dûti je
pﬁipraveno odpolední opékání vuﬁtÛ
a pro v‰echny brigádníky malé obãerstvení. Musíme poznamenat, Ïe
nás velmi tû‰í pﬁístup obãanÛ ke zkrá‰lování prostﬁedí, ve kterém Ïijeme. Je
vidût, Ïe se nemusíme setkávat jen
u piva nebo na rautech, ale mÛÏeme
pﬁíjemnû poklábosit i s lopatou v ruce. Jak ukázala loÀská zku‰enost, tak
na Kﬁivoklátû Ïije spousta pracovit˘ch
lidí, kter˘m není lhostejn˘ vzhled na‰í obce. Pﬁijde nám tedy ponûkud nevhodné pﬁirovnávat dobrovolnou aktivitu obãanÛ k tak nepopulárním veﬁejn˘m brigádám z doby nedávno minulé. Zástupci obãanského sdruÏení
Dûti Kﬁivoklátska by v souvislosti
s touto akcí rádi poÏádali obãany o pomoc ve sbûru kovového ‰rotu. Pﬁedstava je taková, Ïe ‰rot vynesete pﬁed
vrata, obec objede nákladní vÛz a jeho posádka v‰e naloÏí a odveze. V˘tûÏek sbûru bude pouÏit na v˘stavbu
dûtského hﬁi‰tû v parku pod Jednotou.
Za kovov˘ pﬁíspûvek pﬁedem dûkujeme.
Zábradlí u rybníka na Amalínû jiÏ
potﬁebuje nov˘ nátûr. Jeho realizaci si
vzali na starost ãlenové Rybáﬁského
svazu místní organizace Kﬁivoklát,
kteﬁí jej natﬁou v rámci jarní brigády.
Obec uvaÏovala i o kompletním vyãi‰tûní rybníku, které je zahrnuto do
aktualizovaného plánu rozvoje obce.
Jedná se v‰ak o velmi nákladnou akci, která v souãasné dobû není pﬁímo
nutná a jsou zde jiné priority. Vûﬁíme,
Ïe se nám v budoucnu podaﬁí získat
pﬁípadnou dotaci na realizaci tohoto
dlouhodobého plánu.
Aktuálním problémem se po posledním v˘vozu stává poﬁízení nového ãi star‰ího, ale zachovalého kontejneru. Jedná se o velkoobjemov˘
kontejner , kter˘ se pﬁipojuje na nákladní vozidlo Tatra. Ten stávající je
zkorodovan˘ a jeho stav jiÏ neumoÏÀuje dal‰í pouÏívání. Vzhledem k cenû nové nádoby, pﬁibliÏnû 50 000 Kã,
bychom rádi poÏádali na‰e spoluobãany o pomoc pﬁi shánûní levnûj‰ího
nebo star‰ího funkãního kontejneru.
Za pﬁípadn˘ kontakt pﬁedem dûkujeme.
„Vlajka pro Tibet“ je jiÏ tradiãní
celosvûtová akce, která vznikla v polovinû devadesát˘ch let v západní Evropû jako pﬁipomínka
násilného potlaãení tibetského
povstání ve Lhase v roce 1959.
Pod vlivem souãasn˘ch událostí v dané oblasti
a nadcházejících olympijsk˘ch her v âínû a na základû vlastních zku‰eností s totalitním
reÏimem byla dne 10.3.2008 vyvû‰ena tibetská vlajka v oknû Úﬁadu mûstysu jako akt podpory nezávislosti tohoto státu.
Petr Tﬁíska
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âTENÁ¤I NÁM PÍ·Í
ZA K¤IVOKLÁT KRÁSNùJ·Í - P¤EDJARNÍ FOTOFEJETON
Pondûlí 10. bﬁezna – kontejner na smûsn˘ odpad je pln˘ pol‰táﬁÛ a jin˘ch nepatﬁiãn˘ch vûcí, ale pﬁi tro‰e snahy
tam místo je‰tû zbylo.
Za kontejnerem volnû pytle s odpadky, z jednoho vypadl papírek i se jménem pÛvodce!

A v parãíku u zastávky roztrhané pytle, jejichÏ obsah vítr rozná‰el
po okolí.

Úter˘ 11. bﬁezna – doãistil
jsem rybník a domlouval
jsem klukÛm z PískÛ, kteﬁí
dûlají nepoﬁádek kolem laviãky, aby se snaÏili chovat
trochu lépe. Asi marnû, neuklidili nic!
Tak jsem to uklidil, vãetnû
toho, co uÏ plavalo v rybníku.
Stﬁeda 12. bﬁezna ráno – jako
by se nic nestalo!
Ten, kdo nacpal do kontejneru
v‰echno moÏné, ten kdo nechal
odpadky volnû v pytlích za kontejnerem, a majitel toho psa, kter˘ se toulá po vsi a dûlá takov˘hle nepoﬁádek, ti v‰ichni by zaslouÏili nûjaké pádné ocenûní od
v‰ech ostatních, napﬁ. „na holou“
nebo tak nûjak!
Ivan Kasalick˘
dobrovoln˘ metaﬁ

IVS BUDY VE SPOLUPRÁCI SE SPRÁVOU
CHKO K¤IVOKLÁTSKO
A NSEV KLADNO-âABÁRNA O. P. S.
Vás srdeãnû zve na

DEN ZEMù
20. 4. 2008
Poutavá pﬁedná‰ka o CHKO Kﬁivoklátsko (Ing. Petr ·tûpánek)
SoutûÏ Ekoriskuj (vyhodnocení, odmûna)
21. 4. 2008
Exkurze Nauãnou stezkou Brdatka (Bc. Jan Jedliãka)
Promítání odbornû zamûﬁen˘ch filmÛ z oblasti Ïivotního prostﬁedí
22. 4. 2008
Pﬁedná‰ka Zvíﬁena a kvûtena Kﬁivoklátska (Mgr. Hoffmannová,
Bc. Kare‰ová)
Ekologické hry
23. 4. 2008
Exkurze Nauãnou stezkou U Eremita (Ing. Pavel Moucha)
Promítání odbornû zamûﬁen˘ch filmÛ z oblasti Ïivotního prostﬁedí
24. 4. 2008
NATURA 2000 na Kﬁivoklátsku (Ing. Ivan Kasalick˘, Mgr. Embertová)
Kreslení pﬁírody, Nauãná stezka Paraplíãko
25. 4. 2008
Videoprojekce filmÛ, zamûﬁen˘ch na Ïivotní prostﬁedí
SoutûÏ Ekoriskuj (vyhodnocení, odmûna)
26. 4. 2008
Videoprojekce filmÛ, zamûﬁen˘ch na Ïivotní prostﬁedí
SoutûÏ Ekoriskuj (vyhodnocení, odmûna)
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OBORY, PERLY V NA·Í KRAJINù
(Dokonãení ze str. 1)
na a druhovû pestr˘m bylinn˘m patrem, na které jsou vázána neménû
bohatá spoleãenstva ÏivoãichÛ, pﬁedev‰ím z ﬁí‰e hmyzu.
Velmi cenné jsou nûkolik set let
staré listnaté stromy, zejména duby
a buky. Nûkteré dosud Ïivé, jiné uÏ
ve znaãném stadiu rozpadu tvoﬁí bizardní dominanty obory a jsou jedineãn˘m biotopem pro rÛzné druhy broukÛ, vázané na mrtvé dﬁevo –
tesaﬁík obrovsk˘, roháã velk˘, páchník hnûd˘ a dal‰í. Souãasnû sk˘tají
i moÏnosti k hnízdûní pro dutinové
ptáky.
Obory mají i velk˘ kulturní v˘znam. Inspiraci a klid k tvorbû tam

jako objekty pro záchranné chovy
rÛzn˘ch druhÛ zvûﬁe. U nás napﬁ.
obora Îleby a Kopidlno pro záchranu populace bílého jelena nebo obora Vﬁísek pro kozu bezoárovou.
Pak uÏ pﬁi‰la na ﬁadu Lánská obora – obora, která je kﬁivoklátsk˘m
obãanÛm nejbliÏ‰í, i kdyÏ se vût‰ina z nich do ní nikdy nepodívala.
Znají ji jen z jízdy kolem oborního
plotu, nebo se na její panoráma dívají pﬁes plot lemující poÏárská pole. Byli potû‰eni, Ïe si krása obory
s niãím nezadá s krásou okolní kﬁivoklátské pﬁírody. Zvlá‰tní kouzlo
dává Lánské oboﬁe Klíãavská vodní nádrÏ, divoké luhy a louÏky, které na ni navazují, lesní louãky i roz-

ná pﬁedná‰ková místnost Informaãního stﬁediska odmûnila po pﬁíjemnû stráven˘ch dvou a pÛl hodinách
Ing. Pechu potleskem a po závûreãném Halali Kﬁivoklátsk˘ch trubaãÛ
se v‰ichni rozcházeli s nadûjí, Ïe
obory jako perly v na‰í krajinû zÛstanou zachovány i pro budoucí generace lesníkÛ, myslivcÛ i ostatních
milovníkÛ pﬁírody.
TáÀa Friebertová
Informaãní a vzdûlávací
stﬁedisko LâR Kﬁivoklát

Besedu o lesních oborách ukonãila slavnostní fanfára v podání samotného Miroslava Pechy a Luká‰e Vápeníka.
Foto Pavel Friebert
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·KOLNÍ KARNEVAL
JiÏ od rána 20. února se Ïáci na 1.stupni tû‰ili na odpolední karneval. Souãásti masek obãas vykoukly i bûhem pﬁestávek ãi vyuãování
a kaÏdá budoucí maska se jiÏ nemohla doãkat, aÏ se ostatním pﬁedvede v plné parádû.
To pravé rojení vypuklo ihned po vyuãování – v druÏinû i v ‰atnû se zaãaly dûti promûÀovat v pohádkové bytosti, vojáky, indiány a dal‰í rÛzné
masky. Neobe‰lo se to bez salv smíchu a vzájemné pomoci pﬁi oblékání
i malování.
Taneãní rej propukl v 13.00 v tûlocviãnû. Povolání diskÏokeje si pro
tento den vyzkou‰el pan ‰kolník Pavel Procházka a o jeho úspû‰né volbû písniãek svûdãilo i to, Ïe dûti se do tance pustily bez pobízení hned
pﬁi první písni.
Na karneval letos pﬁi‰la vût‰ina dûtí z 1. aÏ 5. tﬁídy a mezi krásn˘mi maskami bylo pro porotu opravdu tûÏké vybrat pouze tﬁi nejlep‰í. Hodnotil se
nejen ma‰karní pﬁevlek, ale i tanec a to, jak˘m zpÛsobem maska sama sebe pﬁedstavila pﬁi nástupu. Nakonec porota vybrala a sladce odmûnila ne
tﬁi, ale osm nejlep‰ích. Nejvíce asi v‰echny pobavila maska báby (Katka
Breníková) a dûdka (Lucka Zikmundová), a to nejen sv˘m pﬁevlekem, ale
i sv˘m neotﬁel˘m taneãním projevem a dialogy. K dal‰ím ocenûn˘m maskám patﬁilo miminko Bababa (Monika Zikmundová), indián Sokolí Pírko
(Aniãka Kasíková), náãelník âernej DÏon (Luká‰ Hu‰ek), Kráska (Eli‰ka
Skramuská), andûl (Adélka Mazuchová) a jeÏibaba z kﬁivoklátsk˘ch lesÛ
(Milada Kuãerová).
K na‰emu ‰kolnímu karnevalu jiÏ tradiãnû patﬁí také rÛzné drobné soutûÏe stﬁídající tanec. Pﬁi jejich organizaci pomáhají Ïáci z 2.stupnû a dûti
jsou v nich odmûÀovány body, které na konci karnevalu smûÀují za drobné dárky ãi sladkosti v karnevalovém krámku. TakÏe bez sladkosti ãi dáreãku z karnevalu neodchází nikdo.
Dvû hodiny, které ná‰ karneval trval, ubûhly velice rychle a ke spokojenosti nejen dûtí, ale i v‰ech dohlíÏejících dospûl˘ch. Dûti si s chutí zatancovaly i zasoutûÏily a ani se jim moc nechtûlo odcházet domÛ
ãi na autobusy.
Naìa Kramelová

âAS KARNEVALÒ V NA·Í K¤IVOKLÁTSKÉ MATE¤SKÉ ·KOLE

Vyprávûní Miroslava Pechy pozornû poslouchal zcela pln˘ sál informaãního stﬁediska.
Foto Pavel Friebert

nacházeli v˘znaãní umûlci. Pﬁipomnûli jsme si oboru Jabkenice, kde
tvoﬁil Bedﬁich Smetana, oboru Hukvaldy, která k sobû zcela pﬁipoutala Leo‰e Janáãka, nebo oboru Vﬁísek, kterou si oblíbil K. H. Mácha.
Historie kráãela oborami i na poli
politickém. V Lánské oboﬁe byla
pod stalet˘m dubem 14. 8. 1920 podepsána „Malá dohoda“ mezi âeskoslovenskem a Jugoslávií, která
dala základ dal‰ím dohodám, zaji‰Èujícím bezpeãnost nov˘ch evropsk˘ch zemí v meziváleãném období. Prastar˘ dub nese dosud jméno
„Dohodov˘“.
Nelze opomenout ani v˘znam
mysliveck˘. V oborách jsou chovány ‰piãkové chovy rÛzn˘ch druhÛ
zvûﬁe a díky péãi o zvûﬁ a vysoce odborné práci profesionálních myslivcÛ dosahovány hodnoty trofejí, s kter˘mi se ve voln˘ch honitbách prakticky nesetkáme. Obory slouÏí také

lehlé plochy listnat˘ch a smí‰en˘ch
lesÛ se stalet˘mi stromy.
Co by ale byla obora bez zvûﬁe.
Promítnuté snímky i úryvky z videokazet „Lánská obora“ pﬁímo vtáhly úãastníky do Ïivota zvûﬁe v oboﬁe. Byli svûdky dramatick˘ch soubojÛ ﬁíjících jelenÛ a daÀkÛ, i pohody, v jaké oborní zvûﬁ po cel˘ rok
Ïije.
Nakonec Ing. Pecha informoval
pﬁítomné, Ïe v oboﬁe Lány byla z iniciativy ﬁeditele LS Lány Ing. Jiﬁího
Jandy vybudována a pﬁed dvûma lety slavnostnû otevﬁena „Demonstraãní obÛrka“ a nauãná stezka, vedoucí od budovy lesní správy k této obÛrce. V ní mohou náv‰tûvníci
pozorovat zvûﬁ jelena siky Dybowského a dále zvûﬁ mufloní a danãí. ObÛrka je pro náv‰tûvníky pﬁístupná ve stejné dny jako zámeck˘
park Lány.
Do posledního místeãka naplnû-

Pﬁedjaﬁí je kromû jiného také ãasem karnevalÛ. Dûti z na‰í kﬁivoklátské mateﬁské ‰koly si ho jiÏ tradiãnû uÏívají dvakrát. První je ten
„‰kolkov˘“. Na ten se pﬁipravujeme
dlouho dopﬁedu. Dûti si samy, s pomocí paní uãitelek, vyrábûjí rÛzné
‰krabo‰ky, ãelenky i obliãejové
masky, aby je na karnevalu nikdo
nepoznal. O obleãení dûtí do nápadit˘ch kost˘mÛ se postarají maminky. Dûti si samy vyzdobí hernu jako taneãní sál balónky a barevn˘mi
fáborky a veselá zábava mÛÏe zaãít.
Po promenádû a pﬁedstavení masek
– letos pﬁi‰ly ãarodûjnice i princezny, beru‰ky i dinosaurus, kovbojové, rytíﬁi, batmani i indiáni – zaãíná
ta pravá zábava. Masky pﬁedvádûjí
své taneãní kreace pﬁi hudbû nebo
mezi sebou soutûÏí v rÛzn˘ch disciplínách. Nezapomínáme ani na
malé obãerstvení a sladkou odmûnu
nakonec. Druh˘ karneval poﬁádá na‰e M· pro ‰irokou veﬁejnost v kﬁivoklátské sokolovnû. JiÏ po nûkolikáté byl program karnevalu, díky finanãní pomoci LâR – les. Správa
Kﬁivoklát, zaji‰Èována profesionály
– panem Jiﬁím Ladrou a jeho po-

VùTRNÁ KALAMITA V LESÍCH K¤IVOKLÁTSKA
Dne 1. 3. 2008, opût zhruba po roce, zasáhla âeskou republiku vichﬁice, tentokrát s názvem Emma,
a znovu se její dÛsledky projevily
i na lesích. Tentokrát ‰kody nebyly
tak znaãné jako pﬁi orkánu Kyrill,
pﬁesto se na území Lesní správy Kﬁivoklát, Lesy âeské republiky, s.p.,
vyskytly nezanedbatelné ‰kody.
MnoÏství po‰kozeného dﬁeva (zlomy a v˘vraty) se pohybuje kolem
10 tisíc metrÛ krychlov˘ch , to je asi
pûtina roãní tûÏby na Lesní správû
Kﬁivoklát. Nejvíce se siln˘ vítr projevil na revírech AlÏbûta a Kouﬁimec. Po‰kození porostÛ nebylo
plo‰né, ale jen na nûkter˘ch místech,
kde pravdûpodobnû docházelo
k tvorbû vzduchov˘ch vírÛ. Charakter pÛsobení silného vûtru se podobal spí‰e letní bouﬁi. Co se t˘ká
dﬁevinné skladby, byly postiÏeny
jak jehliãnany, tak i pomûrnû velké
mnoÏství listnáãÛ. Pﬁedev‰ím na revíru Kouﬁimec jsou ‰kody na listnáãích (dub, buk, jasan, habr), z toho pﬁibliÏnû 600 kubíkÛ v Národní
pﬁírodní rezervaci Velká Ple‰. Z této skuteãnosti je patrné, Ïe kdyÏ pﬁijde opravdu siln˘ vítr, neodolá mu
Ïádná dﬁevina. Bezprostﬁednû po vichﬁici byly uvolnûny hlavní cesty

Nejvíce se siln˘ vítr projevil na revírech AlÏbûta a Kouﬁimec.

v lesích a následnû se zaãalo se zpracováním kalamitního dﬁeva. Pﬁedpokládám, Ïe v‰echny jehliãnaté
zlomy a v˘vraty budou zpracovány
nejpozdûji do konce kvûtna, ãímÏ se
zabrání namnoÏení kÛrovce. Z dÛvodu bezpeãnosti doporuãuji náv‰tûvníkÛm lesa v nejbliÏ‰í dobû nechodit do lesa tam, kde se vyskytu-

Foto archiv LS Kﬁivoklát

jí vyvrácené stromy. Z dÛvodu kalamity je také k dispozici vût‰í
mnoÏství dﬁeva vhodného zadat
v samov˘robû na palivo, zájemci se
mohou pﬁihlásit u místnû pﬁíslu‰ného revírníka.
Ing. Jan Povoln˘
Lesní správa Kﬁivoklát

Promenáda a pﬁedstavení masek.

mocníky. Jejich „diskoskotaãení“
mûlo mezi dûtmi i jejich rodiãi velk˘ úspûch. V sále plném nejmen‰ích
i vût‰ích masek vládla celé odpoledne veselá nálada. Dûti si zaskotaãily, zatanãily i zasoutûÏily, rodi-

Foto Jaroslava Vimrová

ãe poﬁídili spoustu snímkÛ i videonahrávek, tak doufáme, Ïe pﬁí‰tí rok
v pﬁedjaﬁí se opût na dûtském karnevalu v kﬁivoklátské sokolovnû sejdeme.
Vûra Svobodová

PLESOVÁ SEZÓNA POKRAâOVALA…
Jistû bylo pﬁíjemn˘ pﬁekvapením, kdyÏ se po plesech lesákÛ a hasiãÛ s hradem objevily dal‰í plakáty, které nás zvaly k tanci. Poslední únorovou sobotu poﬁádalo totiÏ svÛj bál Myslivecké sdruÏení „Orel“ Kladno, honitba
Leont˘n.
Stylovû vyzdobená kﬁivoklátská sokolovna se po osmé hodinû zaãala zaplÀovat a zábava mohla zaãít. K tanci a poslechu hrála skupina V-Systém.
V pﬁísálí jsme objevili barov˘ pult, u kterého jeden mlad˘ muÏ pﬁipravoval
úÏasné míchané nápoje, které vypadaly tak lákavû, Ïe jim zkrátka ne‰lo
odolat. Barevné, nazdobené ãerstv˘m ovocem, to byla velmi pﬁíjemná zmûna v nabídce obvyklého nápojového obãerstvení. Jak jsem si v‰imla, tento
nápad ocenily hlavnû pﬁítomné dámy. Kdo mûl hlad nebo chuÈ nûco zakousnout, v prodeji byly obloÏené chlebíãky, vynikající sekaná a ﬁízky. Jak
mi prozradil jeden z organizátorÛ pan Ing. Janeãek, myslivci si obãerstvení zaji‰Èovali svépomocí a podle mého názoru to zvládli na v˘bornou.
Bûhem veãera do‰lo je‰tû k jedné dÛleÏité události a tou bylo pasování
pana Antonína Merhauta a jeho pﬁijetí do cechu mysliveckého. Slavnostní
a nezapomenutelná chvíle pro vût‰inu pﬁítomn˘ch. Nechybûla ani tradiãní
tombola, která mnoÏstvím zvûﬁiny nenechala nikoho na pochybách, kdo je
hlavním poﬁadatelem plesu.
V‰ichni se v˘bornû bavili a parket byl stále pln˘. A já jsem koneãnû zjistila, jak se tanãí ãumba. Velká ãást plesov˘ch hostÛ nebyla zdej‰í, a to bylo poznat právû pﬁi tomto tanci. KdyÏ kapelník vyhlásil ãumbu a spustila
muzika, kﬁivoklát‰tí, kteﬁí nevûdûli, o co jde, stále v párech tanãili polku,
ostatní se chytli za ruce, muÏi a Ïeny zvlá‰È utvoﬁili kruhy a mezitím se taneãníci ve dvojicích neustále stﬁídali. AÏ pÛjdeme pﬁí‰tû, urãitû se pﬁidáme
i my. Bude pûkné, kdyÏ se i tento ples stane na Kﬁivoklátû tradicí a pﬁispûje ke kulturnímu a spoleãenskému Ïivotu obce. Je dobﬁe, kdyÏ se bude poﬁádání spoleãensk˘ch plesÛ u nás udrÏovat na stejné úrovni, jakou jsme
mohli zaznamenat v leto‰ním roce, protoÏe v‰echny plesy, které zde probûhly, nasadily vysokou laÈku pro ty dal‰í. A tak to má b˘t.
TáÀa Friebertová

UDÁLOSTI NA HRADù
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
Vstupenky pro obãany Kﬁivoklátu
v˘dej prodlouÏen do 30. dubna 2008

„Není málo ãasu, kter˘ máme, ale
mnoho ãasu, kter˘ nevyuÏijeme“

Volné vstupenky na leto‰ní Velikonoce a Advent na Kﬁivoklátû, jsou
urãeny pro v‰echny obãany Kﬁivoklátu. Zájem jiÏ projevilo velké mnoÏství obãanÛ. Abychom umoÏnili je vyzvednout i pro zb˘vající, bude
v˘dej pokraãovat i nadále v pracovní dny na správû hradu vÏdy od
9 do 16 hodin. Od 1. dubna bude distribuce probíhat v pokladnû hradu aÏ do 30. 4. 2008 v provozních hodinách pokladny

(Seneca Lucius Annaeus)

GALERIE LEDNICE
SLAVNOSTNÍ
OTEV¤ENÍ
JiÏ pár dnÛ schází do otevﬁení nové,
velké a pro v˘stavy uzpÛsobené prostory nacházející se v b˘val˘ch lednicích a spilce kﬁivoklátského pivovaru. Náv‰tûvník zde nalezne malou expozici vztahující se ke kﬁivoklátskému pivovaru. V boãních
dvou klenut˘ch prostorách pak prostor pro pﬁíleÏitostné v˘stavy dvourozmûrn˘ch pﬁedmûtÛ. Vlastní lednice má novou v˘malbu evokující
staré omítky. To, Ïe na hradû Kﬁivoklátû vzniká takováto prostora, se
velmi rychle rozneslo a dnes jiÏ zájem zde vystavovat sahá i na nûkolik let dopﬁedu. Tak tedy v sobotu
29. bﬁezna mÛÏeme popﬁát této ãásti hradu jen samá krásná díla zruãn˘ch umûlcÛ.

B¤EZEN – FINÁLE OPRAV A P¤ÍPRAV NA SEZÓNU 2008

Je‰tû pﬁed oficiálním zahájením nové sezóny na hradû probûhly leto‰ní brzké Velikonoce.
BohuÏel aÏ po uzávûrce novin, tak atmosféru pﬁipomínáme snímkem z loÀského roku.
Foto Milan Bednaﬁík

CO P¤INESE SEZONA 2008?

Bﬁezen znamenal velmi horeãné
dokonãování v‰ech stavebních
oprav, ale pﬁedev‰ím velkého úklidu prakticky ve v‰ech prostorách
prohlídkov˘ch okruhÛ. Pohled obyãejného náv‰tûvníka, kter˘ urãitû
novinky zaregistruje, bude asi takov˘to: Stﬁíbrnice, Malá obrazárna
a Fürstenberská obrazárna ve 2. patﬁe severního kﬁídla mají opravenou
a voskem fixovanou vnitﬁní omítku.
Stojany vymezující pohyb náv‰tûvníkÛ dostaly nová lana, speciálnû
vyrobená pro Kﬁivoklát. Okna obou
pater severního kﬁídla – Knihovna

a Muzeum, jsou opatﬁena „zimní“
tepelnou izolací a interiérov˘mi závûsy. Je tím koneãnû doﬁe‰eno zimní udrÏování vhodného klimatu
a budou osazovány do doby vyrovnání teplot. Závûsy budou v nûkter˘ch oknech slouÏit po celou sezónu pro tlumení infraãerveného záﬁení. VûzeÀské cely Bílkova vûzení
jsou zbaveny mnoÏství novodob˘ch
vypínaãÛ a zásuvek. Vût‰ina cihlov˘ch dlaÏeb je voskována pro sníÏení pra‰nosti, zjednodu‰ení úklidu
a pﬁedev‰ím zpomalení opotﬁebení
(o‰lapání, drolení).

Sezónu startujeme posledním bﬁeznov˘m víkendem. Kvûten bude ve znamení koncertu velkého ãeského kytaristy Pavla ·taidla, hrad se zúãastní
i akce „âistá Berounka“. âerven je startovacím mûsícem Léta na Kﬁivoklátû, kdy 14. a 15. ãervna zahájíme velk˘m dûtsk˘m dnem. Prázdninové
mûsíce budou naplnûny koncerty, kdy vystoupí napﬁ. Spitituál Kvintet, Pavel Bobek, mÛÏeme se tû‰it na irskou a bretaÀskou hudbu, a opût na jazz.
Divadlo bude zastoupeno napﬁíklad pﬁedstavením – Cyrano z Bergeracu.
Velmi milá událost probûhne 15.ãervna, kdy se vrátí obrazy do trojboké
kapliãky sv.Trojice (sv.Vendelína) vedle hradu.
Náv‰tûvnick˘ provoz a kulturní a spoleãenské akce není jedinou ãinností správy bûhem sezony. I pﬁes omezen˘ rozpoãet bude pokraãovat oprava
budovy Hejtmanství a práce se pﬁestûhují do místností 1.patra (smûrem do
nádvoﬁí), kde se snad podaﬁí pﬁipravit dostatek vhodného prostoru pro zam˘‰lenou v˘stavu vûnovanou Karlu ·noblovi, která by byla souãástí oslav
900 let hradu Kﬁivoklátu (viz minulé ãíslo KN).

Budova Hejtmanského domu prochází postupnou obnovou. Rekonstrukcí historick˘ch toalet
získala správa hradu jiÏ dÛstojné sociální zaﬁízení.
Foto Ludûk Frencl

Hradní kaple.

Foto Milan Bednaﬁík

Koneãnû dojde na stﬁechu kaple,
a nejen na ni, ale na celé jiÏní kﬁídlo, kde bude opravován krov a krytina, komíny a ‰títy. Bude tím zavr‰ena postupná oprava stﬁe‰ního
plá‰tû horního hradu. Financování
oprav bude ãerpáno z Programu záchrany architektonického dûdictví,
kter˘ je vyhla‰ován ministerstvem
kultury. Pokud v‰e bude probíhat dle
plánu, bude oprava dokonãena bûhem podzimních mûsícÛ. Náv‰tûvnick˘ provoz by nemûl b˘t niãím naru‰en.

Pohled na stﬁe‰ní trakt jiÏního kﬁídla hradu, kter˘ letos projde velkou obnovou.
Foto Ludûk Frencl

Kﬁivoklát‰tí hudci s kozlíkem Arno‰tem pﬁi‰li vyhnat zimu i z hradního nádvoﬁí.
Foto Ludûk Frencl

ZE SPRÁVY CHKO K¤IVOKLÁTSKO
PLÁN OBLASTI
POVODÍ
BEROUNKY
V souladu s ustanovením zákona
o vodách, nebo také vodního zákona, pﬁipravuje podnik Povodí Vltavy stﬁednûdobou koncepci „Plán
oblasti povodí Berounky“, která bude v˘chozím a závazn˘m dokumentem pro ostatní územnû plánovací dokumentace, jako napﬁ.
územní plány jednotliv˘ch obcí,
a to bez ohledu, jestli jsou uÏ dnes
schváleny nebo se teprve tvoﬁí. Pokud by se jiÏ dﬁíve schválen˘ územní plán dostal do rozporu s touto
koncepcí, samozﬁejmû po jejím
schválení, bude se jí muset pﬁizpÛsobit. Jde tedy o dosti v˘znamn˘
plánovací a koncepãní materiál. Také proto, Ïe se dot˘ká tak v˘znamn˘ch oblastí Ïivota kaÏdého obãana, jako je zásobování pitnou vodou a likvidace vod odpadních,
ochrany zásob pitné vody a vodního reÏimu v krajinû. Kdo sleduje
trochu tuto problematiku, ví, Ïe

pﬁed ãasem vyvolal urãité emoce
a diskuse návrh tzv. Plánu hlavních
povodí (PHP), kter˘ pÛvodnû obsahoval seznam zhruba dvou set v˘hledovû pﬁipravovan˘ch velk˘ch
vodních nádrÏí, a to prakticky bez
revize pﬁejat˘ch ze starého Smûrného vodohospodáﬁského plánu
(SVP) z roku 1972, kter˘ je pﬁevzal
z je‰tû star‰ích materiálÛ, jdoucích
postupnû aÏ kamsi do rakouskouhersk˘ch dob. Mezi tûmito perspektivními nádrÏemi byla i pﬁehrada na Berounce u Skryj (je‰tû také men‰í nádrÏe na ZbiroÏském potoce a Javornici). Ta by mûla zásadní negativní vliv na pﬁírodu
Kﬁivoklátska a byla jiÏ v osmdesát˘ch letech minulého století (ve variantû hráze na Berounce u Nezabudic) pﬁedmûtem rozsáhl˘ch diskusí mezi vládními sloÏkami
a ochránci pﬁírody. V té dobû neb˘val˘ odpor veﬁejnosti proti vládou prosazovan˘m vodohospodáﬁsk˘m stavbám vedl nakonec k usnesení vlády âSR, kter˘m byla pﬁíprava pﬁehrady na Berounce zastavena. Nikoli v‰ak vy‰krtnuta z SVP,

a tak se dostala opût i do nového
koncepãního materiálu. Jen díky
ministryni zemûdûlství Milenû Vicenové, která sice zastávala tento
post jen chvíli, ale zvládla citlivou
záleÏitost s velk˘m ‰armem, se
z PHP celá pﬁíloha o pﬁehradách vypustila. Teì je paní Vicenová vel-

Berounka u Vi‰Àové.

vyslankyní v Bruselu a na poﬁad dne
se dostává dal‰í koncepãní krok, jak˘si niÏ‰í stupeÀ strategického plánování, t˘kající se jen povodí Berounky. Lze oãekávat, Ïe tam
i o jmenovan˘ch nádrÏích bude
zmínka. Jako kaÏdá koncepce i tento dokument bude podroben po-

Foto Ivan Kasalick˘

souzení vlivÛ na Ïivotní prostﬁedí
v souladu s pﬁíslu‰n˘m zákonem.
Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí
oznamuje zahájení tzv. zji‰Èovacího ﬁízení, ve kterém má kaÏdá dotãená instituce, obce, orgány státní
správy, ale i kaÏd˘ jednotliv˘ obãan nebo obãanské sdruÏení právo,
ne-li povinnost, sdûlit své podnûty,
pﬁipomínky a poÏadavky na zpÛsob,
rozsah a pﬁedmût tohoto posouzení,
a to do 20 dnÛ od zveﬁejnûní této informace (smûrodatné je zveﬁejnûní
Mûstsk˘m úﬁadem v Rakovníku na
úﬁední desce). Své vyjádﬁení mÛÏe
kdokoli adresovat pﬁímo MÎP, odboru posuzování vlivÛ na Ïivotní
prostﬁedí, Vr‰ovická 65, Praha 10.
Oznámení o koncepci by mûlo b˘t
dosaÏitelné na Mûstském úﬁadû
v Rakovníku, na Správû CHKO
Kﬁivoklátsko ve Zbeãnû jej máme
také a je i na internetové adrese:
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/pr
ehled.php, koncepce má kód
MZP074K. Domnívám se, Ïe tak
v˘znamná koncepce se bez veﬁejné
diskuse neobejde.
Ivan Kasalick˘
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OBECNÍ KNIHOVNA
HODINY A MODERNISMUS V ANGLICKÉ LITERATU¤E
Hodiny jsou bestsellerem amerického autora Michaela Cunninghama. Kniha by patrnû nikdy nevznikla, neb˘t autorovy lásky a obdivu k jedné z nejv˘znaãnûj‰ích spisovatelek 20. století – k Virginii
Woolfové. Abychom ale opravdu
pochopili, „co tím chtûl básník ﬁíci“, je tﬁeba vydat se do Anglie na
poãátek minulého století. Ano, mám
na mysli to „úÏasné 20 století“, dobu, kdy se v‰echno zrychluje, zkracuje a jde dopﬁedu ohromn˘m tempem díky vynálezÛm (vzpomeÀte na
Hrabalovy PostﬁiÏiny). Nové politické i umûlecké spolky bují jak houby po de‰ti. Pomalu ale jistû se zaãíná mluvit o tématech, která byla
po staletí tabu – jako postavení Ïen
ve spoleãnosti, sociálnû slabí, sex
atd. V‰echno je najednou jinak a má
jiná pravidla. A tak revoluce jménem „modernismus“ se nemohla vyhnout ani literatuﬁe. JestliÏe psaní
dosud mûlo svoje po staletí ustálená pravidla, nyní je dovoleno témûﬁ
v‰e – klasická struktura románu je
postavena na hlavu, ver‰ se totálnû
rozbije. Modernismus v anglické
próze pﬁedstavují zejména tﬁi jména – D.H. Lawrence, James Joyce
a právû Virginia Woolfová. V‰ichni tﬁi se snaÏí o umûlecké vyuÏití
proudu vûdomí (záznam toku my‰lenek), které znamenalo podstatné
roz‰íﬁení tvarov˘ch moÏností pró-

âESK¯ SVAZ OCHRÁNCÒ P¤ÍRODY K¤IVOKLÁT INFORMUJE
Dobrovolní ochránci pﬁírody, podobnû jako jiné spolky a obãanská
sdruÏení, mají pravidelnû poãátkem
roku svoji v˘roãní ãlenskou schÛzi.
Letos byla svolána na sobotu
1. bﬁezna k S˘korÛm. Asi se k nám
do sdruÏení hlásí i Emma, protoÏe
se dostavila skoro pﬁesnû, chvíli
pﬁed desátou hodinou. BohuÏel pﬁitom cestou smetla velkou ãást lesního porostu na Brtvû, coÏ je na pravém bﬁehu Berounky proti âertovû
skále, a je‰tû k tomu v národní pﬁírodní rezervaci Velká Ple‰. Jak jsme
zjistili pozdûji, pﬁibrala pak i velk˘
kus lesa v pﬁírodní rezervaci AlÏbûta, která leÏí uvnitﬁ Lánské obory.
To loÀsk˘ Kirill se tolik ve zvlá‰tû
chránûn˘ch územích nevyﬁádil. Díky Emmû jsme také schÛzovali
dlouho bez elektﬁiny, coÏ nám tak
moc nevadilo. V˘roãní schÛze pﬁednû uctila památku tûch, kteﬁí nás natrvalo opustili – Má‰i ·karpové
a Petra Rysa. V pravidelném programu pak zhodnotila ãinnost v loÀském roce a naplánovala podobné
akce i na leto‰ek. Tradiãnû se koná,
jako první akce v terénu, brigáda na
‰kolní nauãné stezce u Z· Kﬁivoklát.
BohuÏel i letos budeme muset obnovit zniãen˘ panel, pokud Správa
CHKO Kﬁivoklátsko bude mít náhradní jiÏ vyroben˘. Doufejme, Ïe

Péãe o nauãné stezky a panely na nich je nikdy nekonãící práce.

neznámého vandala podivná „kratochvíle“ pﬁestane bavit. Brigáda se
uskuteãní 29. bﬁezna. Pro ãleny, ale
i pro veﬁejnost, se také tradiãnû koná vycházka do pﬁírody. Letos ji plánujeme na 8. kvûtna, a to z Pustovût, pﬁes Malou Bukovou do údolí

âERNÁ KRONIKA
SPECIALISTA NA BEDNY
MùSTEâKO/ROZTOKY(bed. )
Pravdûpodobnû stejn˘ nenechavec
„nav‰tívil“ v brzk˘ch ranních hodinách bedny, které stávají pﬁed
obchody kvÛli ãasn˘m rozvozcÛm
peãiva a tiskovin. Nejprve se „podíval“ do bedny stojící pﬁed soukrom˘m obchodem v Mûsteãku.
Poté, co urazil zámek, odcizil odtud ãasopisy a DVD tituly za 1 tisíc 320 korun. Stejn˘m zpÛsobem
vnikl posléze do bedny pﬁed prodejnou Jednoty v Roztokách, ze
které odnesl cukrovinky i s pûti kusy plastov˘ch pﬁepravek. Tady
‰koda ãinila 2 tisíce korun.

MUNICE V LESE
NOV¯ DÒM (bed). Nevybuchlá
munice z druhé svûtové války se
povalovala v lese nedaleko Nového Domu. Porost skr˘val ãtyﬁi ruãní granáty F1, dva ruãní granáty
42, jeden zápaln˘ náboj ráÏe 12,7

mm a zapalovaã znaãky Kala‰nikov. V‰e je sovûtské v˘roby a pochází z války. Zejména zapalovaã
byl v havarijním stavu, a tak ho
musel krajsk˘ pyrotechnik odpálit
na místû nálezu. Zbylá munice byla odvezena k odborné likvidaci.
„UpozorÀujeme hlavnû dûti a mládeÏ, Ïe s jakoukoliv nalezenou municí se nesmí manipulovat. I kdyÏ
b˘vá vût‰inou její plá‰È zkorodovan˘, uvnitﬁ mÛÏe b˘t smrteln˘ nástroj stále je‰tû funkãní,“ varuje
mluvãí rakovnick˘ch policistÛ René âern˘.

OKRADL ZEMùDùLCE
KARLOV (bed). Více neÏ 550 litrÛ motorové nafty zmizelo z areálu
zemûdûlské spoleãnosti na Karlovû.
Zlodûj si pohonnou hmotu odsál ze
zde stojící cisterny a pﬁi tom je‰tû po‰kodil svûtlo a ãerpadlov˘ stojan na
naftu. ZpÛsobil tak celkovou ‰kodu
ve v˘‰i 18 530 korun.

Foto Ivan Kasalick˘

Tyterského potoka, k Rozvûdãíku
a podle vody na Kﬁivoklát. Sraz je
v 9 hodin v Pustovûtech, kam úãastníci dojedou vlakem nebo se tam dopraví jin˘m zpÛsobem. Zájezd, kter˘ také patﬁí ke kaÏdoroãním akcím,
se letos bude konat aÏ v záﬁí a plánujeme v˘jezd do âeského Stﬁedohoﬁí. Také zde je místo i pro veﬁejnost. Termín zájezdu byl urãen na
25. aÏ 27.9. a pﬁípadní zájemci se
mohou pﬁihlásit u paní Jany Naìové, u Ing. Miroslava Pechy, u Milana ·irokého nebo u mû. Cena pro
neãleny obvykle nedosáhne ani
1000 Kã. Z dal‰ích akcí bych se
chtûl zmínit je‰tû o úãasti na‰ich ãlenÛ ve funkci lektorÛ pﬁi okresním
kole soutûÏe Zelená stezka-zlat˘
list, které se koná pro ‰koly z Rakovnicka, letos jiÏ poãtvrté v prostoru kolem Emilovny. Hlavním poﬁadatelem je Informaãní stﬁedisko
LesÛ âR. Letos bude také pokraãovat ornitologick˘ prÛzkum na nelesních lokalitách Kﬁivoklátska. Závûrem bych chtûl je‰tû pozvat pﬁípadné zájemce o ãinnost dobrovoln˘ch ochráncÛ pﬁírody, aby se do
na‰í základní organizace pﬁihlásili.
Jsme otevﬁení pro v‰echny, bez
ohledu na jejich bydli‰tû, pﬁedpokladem je jen upﬁímn˘ zájem o pﬁírodu a zejména o Kﬁivoklátsko.
Ivan Kasalick˘
pﬁedseda ZO âSOP Kﬁivoklát

zy. KaÏd˘ se s nov˘mi moÏnostmi
vypoﬁádává po svém. Woolfovou
fascinuje krása a pomíjivost okamÏiku. VÏdyÈ cel˘ Ïivot se skládá
z jednotliv˘ch okamÏikÛ. Nakonec
– co nám na samém konci zbude –
neÏ vzpomínky na nûkolik okamÏikÛ, kdy jsme se dostali ke koﬁenÛm samotného bytí, kdy jsme si
kaÏd˘m pórem uvûdomovali, Ïe
„teì – právû teì Ïijeme a chceme
Ïít“? A nemusí to nutnû b˘t ty okamÏiky, které se logicky zdají pro ná‰
Ïivot nejdÛleÏitûj‰í – jako svatba,
narození dítûte ãi smrt nûkoho blízkého, ale momenty, které se na první pohled zdají bezv˘znamné. Jedineãn˘ v˘chod slunce u moﬁe, odu‰evnûlá tváﬁ zajímavého muÏe z vlaku, kterou si kdoÏvíproã dokáÏu vybavit i po 30 letech, svraskalé ruce
staﬁenky, které jsem pomáhala vynést ta‰ku z tramvaje. A pak se jednou – za 30, 40 let podívám na svoje ruce a zjistím: „to já jsem ta staﬁenka, to já mám svraskalé ruce!“
Paní Dallowayou napsala Virginie Woolfová v roce 1925. Popisuje zde jedin˘ den ze Ïivota titulní hrdinky ,ale právû zpÛsob, jak˘m tak
ãiní, kdy vlastnû za sebou vrství jednotlivé okamÏiky dne, je pro ãtenáﬁe velmi sugestivní a ve své dobû naprosto ojedinûl˘. Byla to právû tato
forma, která okouzlila Cunninghama natolik, Ïe si ji vypÛjãil pro Hodiny. Hold Virginii Woolfové sloÏil nejen formou, ale pﬁedev‰ím tím,
Ïe ze svojí oblíbené autorky udûlal
jednu ze tﬁí hlavních hrdinek. Nepopisuje totiÏ jeden den jedné Ïeny,
ale tﬁí Ïen:
Anglie, Richmond,1941: Se zatajen˘m dechem nahlíÏíme do vnitﬁního svûta Virginie Woolfové, pﬁihlíÏíme tvÛrãímu procesu, kdy pí‰e
své vrcholné, nejintimnûj‰í a zároveÀ nejkomplikovanûj‰í dílo – Paní
Dallowayová. Postupnû se dostáváme do sítû Virginiích vztahÛ s jejími nejbliÏ‰ími, zároveÀ v‰ak bezmocnû pﬁihlíÏíme jejímu boji s du‰evní nemocí. Virginie nakonec tento boj dobrovolnû vzdává….
Los Angeles, 1951: Laura Brownová, tûhotná Ïena v domácnosti, se
snaÏí prosvûtlit depresi v‰edního
stereotypu právû knihou Paní Dallowayová. I ona je stíhána hlubokou
nejistotou ve vztazích, zejména k roli matky a hospodyÀky, ve které by
ji rádo vidûlo její okolí – pﬁedev‰ím
manÏel Dan, váleãn˘ veterán, pro
nûhoÏ pﬁipravuje narozeninovou
oslavu.
New York, 2001: Také moderní
paní Dallowayová – Clarissa
Vaughnová, emancipovaná nakla-

datelka chystá oslavu pro muÏe, kterého miluje – pro básníka Richarda
umírajícího na AIDS, kter˘ právû
získal prestiÏní literární cenu.
PﬁestoÏe jsou na první pohled tyto tﬁi Ïeny jakkoli rozdílné, je toho
mnoho, co je spojuje. V‰echny tﬁi
mají zvlá‰tní postoj ke svûtu – svûtu, kter˘ od nich ãeká nûco, co jim
není vlastní – aÈ uÏ je to role dokonalé matky, manÏelky, ãi dokonalé
hostitelky. Rozpor mezi tím, k˘m se
samy cítí, a tím, co po nich chtûjí
ostatní, je uvrhává do je‰tû vût‰ího
zmatku a nejistoty. Nebojí se ani tak,
Ïe neobstojí pﬁed ostatními, ale Ïe
neobstojí samy pﬁed sebou. Jde o pocity, které se mohou vynoﬁit z hlubin kaÏdého ãlovûka a mají obecnou
platnost bez ohledu na místo a ãas.
I proto se pﬁíbûhy nakonec pﬁekvapivû protnou. Hodiny – je kniha
o umírání a bezmoci, ale také o ohleduplnosti a lásce, o tom, Ïe ãlovûk
mÛÏe b˘t hluboce ne‰Èasten, a pﬁesto dokáÏe najít i kratiãké okamÏiky
‰tûstí.
A je‰tû nûco – pro ty, co neãtou –
v roce 2002 natoãil Stephen Daldry
velmi úspû‰n˘ stejnojmenn˘ film
s hvûzdn˘m obsazením (Nicole
Kidman, Julianne Moorová a Meryl
Streepová). Z deseti nominací na
Oskara si so‰ku nakonec odnesla jen
Nicole Kidmanová, která ztvárnila
Virginii Woolfovou. Dodnes mû
mrazí, kdyÏ si vzpomenu na úvodní scénu, kdy Kidmanová stojí v kabátû v ledovém potoce a za chvíli uÏ
tam nestojí, ale jen se vzná‰í v proudu vody, z nohy jí padá bota… Oskara dostala zaslouÏenû. Je to jedno
z mála dûl, kdy je film stejnû kvalitní jako kniha.
Ivana Varju
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (XXVI)
DOLNÍ ML¯N NA
TYTERSKÉM POTOCE
Odboãíme-li ze silnice vedoucí
z Nezabudic do Skryj za restaurací
U Rozvûdãíka doprava a vydáme se
vzhÛru proti proudu Tyterského potoka, narazíme na budovu nûkdej‰ího Dolního ml˘na.
První písemná zmínka o nûm je
z roku 1654. Dozvídáme se z ní, Ïe
na pozemcích náleÏejících hradu
Kﬁivoklátu stojí ml˘n o jednom kole. Dal‰í zápis z roku 1714 ﬁíká, Ïe
na Dolním ml˘nu pÛsobí mlynáﬁ
Václav Girger, kter˘ musí na hrad
odvádût roãnû 8 zlat˘ch ãinÏe a za
nedodaného vepﬁe je‰tû 8 zlat˘ch
navíc. V létû je povinen je‰tû s jednou osobou chodit osm dní na robotu.
Roku 1723 koupil Dolní ml˘n
Václav Ryska. Ten mûl – podle zá-

semlít farské obilí, a to
bez odmlouvání, a dodávat ãistou mouku,
krupky i jiné produkty.
Maso hovûzí i jiné, jakoÏ i sÛl, byl pak mlynáﬁ povinen odebírat
jen ve Skﬁivani.
KdyÏ roku 1759 Václav Ryska zemﬁel a brzy po nûm i jeho manÏelka Anna, zdûdil
ml˘n jejich syn Franti‰ek Ryska a po nûm jeho syn Ignác. Na zaãátku 19. století bylo stavení ve ‰patném stavu, a tak není divu, Ïe v roce 1815 prodal Ignác Ryska ml˘n za
200 zlat˘ch Josefu Ptákovi ze HﬁebeãníkÛ. Ten ho ale uÏ za 13 let prodal za 1620 zlat˘ch (!) Josefu ·tillerovi z Louãeného ml˘na u Ry‰ína. Stalo se tak
v dobû finanãního krachu vídeÀsk˘ch bank.
ProtoÏe
vést
dva ml˘ny bylo
nad ·tillerovy
síly, postoupil
roku 1832 Dolní ml˘n svému
synu Václavovi. Od nûj kou-

koupili do Dolního ml˘na válcové
stolice a vyﬁadili mlecí kameny. Anna v‰ak brzy zemﬁela a manÏelství
zÛstalo bezdûtné. A tak, po krátkém
hospodaﬁení, prodal Josef ·íma
ml˘n roku 1905 kníÏeti Maxmilianu Egonu II. z Fürstenberka.
Zaﬁízení Dolního ml˘na odkoupil
tytersk˘ mlynáﬁ Josef Hampl a budova zaãala slouÏit jako hájovna.
Hajní bydleli v objektu nejen za
„kníÏete pána“, ale i po roce 1929,
kdy Fürstenberkové prodali Kﬁivoklátsko ãeskoslovenskému státu a
správy nad lesy se ujaly státní lesní
správy. V souãasné dobû je b˘val˘
Dolní ml˘n urãen pro znaãnou
zchátralost k demolici.
Tomá‰ Bednaﬁík
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DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
V‰echna vítûzství Církve i kaÏdého kﬁesÈana
stojí na utrpení – na Kalvárii, ale vycházejí z triumfu prázdného hrobu. Bez pevné víry ve zmrtv˘chvstání by byla marná na‰e zboÏnost. AÏ nabudeme vlastní Ïivotní zku‰enost o víﬁe ve Vzkﬁí‰ení Pánû, tak budeme nov˘mi lidmi. Kdy zaãít s pﬁípravou na tuto milost obnovy? Právû
dnes a nyní! Na‰e víra s pﬁípravou na tuto milost obnovy? Právû dnes a nyní! Na‰e víra je vítûzství, které pﬁemáhá svût.
JeÏí‰ – Vykupitel nás uji‰Èuje: DÛvûﬁujte mi,
já jsem pﬁemohl svût! A sv. Pavel dodává: Bude‰-li vûﬁit cel˘m srdcem, Ïe BÛh vzkﬁísil JeÏí‰e
z mrtv˘ch. (¤. 10,9) To je jádro kﬁesÈanské zvûsti a celé vyznání víry, celé tajemství Kristovo,
hlubokého v˘znamu. Zamysli se nad tím! Je dÛleÏité, aby v‰echno úsilí teologÛ, knûÏí bylo co
nejblíÏe Ïivotu, aby ta slova o Kristovû tajemství nebyla jen nûjaká suchá
formule. Leckomu chybí pokora a odmítají to, co naz˘vají moralizováním.
K Velikonocím patﬁí letnice. KéÏ jsme kaÏd˘ takov˘m chrámem Ducha sv.
To, Ïe po kaÏdé zimû pﬁijde krásné jaro, to kaÏd˘ pﬁipou‰tí, ba poãítá
s tím. Ale to, Ïe po UkﬁiÏování pﬁichází Vzkﬁí‰ení, mnozí odmítají.
Dávno je pryã doba kﬁiÏáck˘ch válek, a není tﬁeba osvobozovat BoÏí hrob
od nevûﬁících, av‰ak pomozte osvobodit sebe i kaÏdého druhého – kﬁesÈana i ateistu – z hrobu jeho vlastní nedÛvûry, strachu, hﬁíchu, stresu, sobectví! Bez toho osvobození leÏí lidé v hrobû absurdity. Bez Krista by byl
cel˘ lidsk˘ Ïivot jen zbûsil˘m kolotoãem podle vzoru „pracuj a konzumuj“.
Bez Krista by lidsk˘ Ïivot byl jen pﬁíbûhem vypravovan˘m bláznem.
V‰ichni touÏíme po pokoji, po jistotû, ale svût a jeho organizace a pakty
ten pokoj ãlovûku nedají. âlovûk touÏí b˘t milován a zakou‰et, Ïe je milován Bohem i ãlovûkem. Bohoãlovûk, ukﬁiÏovan˘ kvÛli na‰im hﬁíchÛm, vstal
z mrtv˘ch a Ïije dál. KdyÏ zaãneme kráãet Ïivotem s JeÏí‰em Kristem, rozplynou se na‰e obavy a smutky. Ano, JeÏí‰ vstal z mrtv˘ch a my jsme toho
svûdky!
J. P.
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Dolní ml˘n na Tyterském potoce kolem roku 1975.
Foto Milan Bednaﬁík

pisÛ v gruntovní knize – zajímavé
robotní povinnosti. Osm dnÛ ÏÀové
roboty, posekat a usu‰it seno z louky, dodat dva Ïejdlíky such˘ch smrÏÛ a lískov˘ch oﬁechÛ. Dále dodat
z kaÏdé chovné prasnice1/4 na hrad,
stejnû jako z chovného kusu hovûzího dobytka. Bílit plátno a pilnû dohlíÏet na vrchnostenské louky. Mimo to byl povinen kdykoli zadarmo

pil ml˘nec roku
1853 Martin ·íma
pro svého syna Josefa, kter˘ se oÏenil s Annou âechovou, dcerou
nezabudického
mlynáﬁe.
Ta dostala velké vûno, a tak

Dolní ml˘n dnes.

Foto Markéta Polívková

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

Milan ·irok˘
Jiﬁí Pavlíãek
Helena Vydrová
Jaroslav Stanûk
BoÏena âermáková
Bohumil Souãek
Anna Breníková
Jan Spurn˘
Marie ·ímová
Albína Jirásková

28. 2.
24. 2.
23. 2.
16. 2.
28. 2.
28. 2.
9. 2.
1. 2.
21. 2.
22. 2.

65 let
70 let
71 let
76 let
77 let
80 let
82 let
82 let
82 let
83 let

Kﬁivoklát 130
Kﬁivoklát 205
âastonice 20
Kﬁivoklát 177
Kﬁivoklát 258
Kﬁivoklát 11
Kﬁivoklát 194
Kﬁivoklát 200
Kﬁivoklát 158
Kﬁivoklát 54

22. díl

S BOLESTÍ V SRDCI VZPOMÍNÁME
Velikonoce jsou pﬁedzvûstí nezadrÏitelnû se blíÏícího jara. V‰e se zaãíná probouzet ze zimní ‰edi a ãlovûku je hned veseleji na du‰i. Dne‰ní vaﬁení by proto mûlo také korespondovat se svátky jara. KdyÏ jsem
proãítal pﬁíspûvky do‰lé do tohoto
ãísla, nemohl jsem si nev‰imnout
ankety, a v ní panem profesorem
Vávrou hozené rukavice k mé osobû. Potû‰ilo mne, Ïe jsem u tohoto
svûtaznalého ãlovûka zabodoval coby odborník pﬁes gastronomii, i kdyÏ
se Ïivím úplnû nûãím jin˘m. „Dûkuji za uznání a rukavici zvedám.“ Vzpomnûl jsem si, Ïe maminka mûla
ve svém kuchaﬁském se‰itû celou
stránku vûnovanou osvûdãen˘m velikonoãním pamlskÛm. Mazanci poãínaje pﬁes velikonoãní nádivky aÏ
po nûkolik desítek vajíãkov˘ch pomazánek. U v‰eho peãlivû poznamenané, od které z místních hospodynûk recept získala. A vûﬁte, Ïe to
byly kuchaﬁky vyhlá‰ené v ‰irokém
dalekém okolí. Moc mû mrzí, Ïe
právû za nimi dnes nemohu zajít pro
recepty, protoÏe vût‰ina z nich jiÏ
není mezi Ïiv˘mi. Já je ale mám je‰tû v Ïivé pamûti, a tak se Vám budu
snaÏit alespoÀ jejich umûní naservírovat zprostﬁedkovanû. Co tedy
s velk˘m mnoÏstvím vykoledovan˘ch vajíãek, jak se ptá anketní otázka? Odpovídám obraznû, co by vám
asi poradila paní RÛÏena Jirásková,
která bydlela v budovû kﬁivoklátské
spoﬁitelny, a kam jsem ãasto jako
kluk chodil, protoÏe jsem kamarádil s jejím vnukem Ládíkem, kdyÏ
tu u ní o prázdninách pob˘val. Paní
Jiráskovou si pamatuji jako stále
usmûvavou Ïenu, jak ve snûhobílé
zástûﬁe kralovala ve své kuchyni
provonûné vanilkou a jak míchala
v mûdûn˘ch kotlících rÛzné krémy

a v‰echny ty moÏné dobroty. Vidût
ji zdobit tﬁeba dort byl záÏitek. Paní Jirásková mi v mnohém pﬁipomínala Magdalenu Dobromilu Rettigovou. Tolik moje vzpomínka na
paní kuchaﬁku s velk˘m P, ale nyní
jiÏ ten její slibovan˘ recept.
JARNÍ PLNùNÁ VEJCE
vejce vaﬁená natvrdo, máslo, smetana, sÛl, pepﬁ, paÏitka nebo mladé
kopﬁivy, petrÏelka, ﬁedkviãky.
Uvaﬁená vejce podélnû rozkrojíme, do misky oddûlíme Ïloutky a
bílky naskládáme na talíﬁ. Îloutky
zváÏíme a pﬁesnû tolik pﬁidáme másla, osolíme a opepﬁíme. Podle potﬁeby rozﬁedíme smetanou a v‰e vy‰leháme do pûny. Pﬁidáme nadrobno posekanou paÏitku nebo mladou
kopﬁivu. Îloutkovou pûnou naplníme pÛlky vaﬁen˘ch bílkÛ a ozdobí-

me pokrájenou ﬁedkviãkou. Na
chvíli dáme do ledniãky ztuhnout.
Podáváme s bíl˘m peãivem. Pokud
se vám sejde vajec více, mÛÏete provést nûkolik obmûn náplnû a tím
sváteãní pokrm je‰tû zatraktivnit.
S˘rová pûna
Do ÏloutkÛ s máslem nastrouháme s˘r Nivu a v‰e zjemníme 3 lÏícemi bílého jogurtu ãi smetany.
âesneková pûna
Do Ïloutkového základu s máslem rozdrtíme 3 strouÏky ãesneku a
v‰e ozdobíme nastrouhan˘m tvrd˘m s˘rem a ãervenou kapií.
Pa‰tiková pûna
Do ÏloutkÛ vmícháme 1 malou
játrovou pa‰tiku a chuÈ zpikantníme
pár kapkami worchesteru. Ozdobíme nakládan˘mi nadrobno pokrájen˘mi kapiemi nebo okurkami.
Milan Bednaﬁík

Miroslava Hrbková

+ 18. bﬁezna 2008 ve vûku 74 let
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Králem diskÏokejÛ pro dûti je bezesporu Jiﬁí Ladra z Rakovníka. Kdo byl na dûtském karnevalu,
jistû má slova potvrdí. On i jeho pomocníci zaujali dûti v páru minutách. Foto Ludûk Frencl

V oãích i tûch nejmen‰ích náv‰tûvníkÛ karnevalu bylo moÏno vyãíst radost. A to je nejvût‰í odmûna poﬁadatelÛm. Foto L. Frencl

Slavnost vyná‰ení smrtky se letos konala v komornûj‰ím poãtu úãastníkÛ. Hlavním dÛvodem
bylo sychravé poãasí, které leckoho odradilo.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

„Pﬁi‰lo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi“? Takováto lidová ﬁíkadla a popûvky znûly prvním hradním nádvoﬁím v podání lidového dûtského
souboru pod vedením Dá‰i Pavlíãkové za vydatné pomoci dûtí z kﬁivoklátské mateﬁské ‰koly.
Foto Jana Jirásková

Bezbﬁehá blbost se opût ukázala v plné své síle. Jak jinak si vysvûtlit poãínání vandala, co zniãil informaãní
tabulku na vyhlídce U trojice. Foto Milan Bednaﬁík

Hasiã, ka‰párek, princezna, král, rytíﬁ ãi jin˘ hrdina, to jsme pﬁece my, jedna velká dovádûjící karnevalová rodina.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

K Velkému pátku provedl v Královském sále hradu Kﬁivoklátu Rakovnick˘ komorní orchestr
pod vedením dirigenta Tomá‰e Pavlíãka Komorní koncert.
Foto Pavel Friebert

Dirigent Tomá‰ Pavlíãek doplnil Komorní koncert ãetbou úryvkÛ z Písma svatého.
Foto Pavel Friebert

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – X
KOLÉBKA ÎELEZÁ¤STVÍ
Kﬁivoklátsko se sv˘mi pﬁírodními
zdroji a ﬁekou Berounkou se jiÏ od pradávna stalo vhodn˘m územím pro vznik
ﬁemeslné a pozdûji prÛmyslové v˘roby.
Rozsáhlé lesní masivy a bohatá nalezi‰tû rudy byly vhodnou surovinovou
základnou pro rozvoj dÛleÏitého odvûtví – Ïelezáﬁství.
Poãátky v˘roby a uÏívání Ïeleza v âechách mÛÏeme poloÏit zhruba do druhé poloviny 5. století pﬁ.n.l., do tzv. doby laténské, kdy na‰e zemû osídlili Keltové. Îelezo se tehdy tavilo v nízk˘ch
‰achtách o v˘‰ce asi 60 cm a ‰íﬁce 30
cm, které byly postaveny ze Ïáruvzdorné hlíny nad prohloubenou nístûjí. Vítr se dm˘chal jednoduch˘m dmy-

chadlem. Vytavená Ïelezná houba byla znovu vyhﬁívána, zbavována strusky
a pﬁekovávána. Jedna tavba dala asi 312 kg Ïeleza. Nejv˘znamnûj‰í Ïelezáﬁskou oblastí laténsk˘ch stﬁedních âech
byla kotlina v okolí dne‰ního Berouna.
Prioritu zde hrálo keltské hradi‰tû
u Stradonic. PﬁestoÏe se na tomto hradi‰ti nepodaﬁilo Ïelezáﬁské pece nalézt,
zpracování Ïelezn˘ch rud dokládají Ïelezné nástroje, jako kle‰tû, kladiva, ale
i mnoÏství hrud Ïelezné strusky a nádoba naplnûná Ïelezem ve stadiu opûtovného pﬁetavování. Ve Stradonicích
se v‰ak Ïelezo nevyrábûlo jenom na hradi‰ti, ale také v osadû pod ním, kde byly nalezeny ãtyﬁi Ïelezáﬁské pece s hutnick˘mi struskami. Ze stejného období
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Îelezárny ve Staré Huti kolem roku 1913.

pochází i osada Tíhava u Hoﬁovic, jejíÏ existence je doloÏena od ãasného
laténu do pokroãilej‰ího ﬁímského období. Nebyla to v‰ak patrnû osada keltská, ale pÛvodního lidu, kter˘ pﬁeãkal
keltskou invazi. Také zde byly nalezeny nejenom ãetné hrudky Ïelezonosn˘ch hornin, z nichÏ mnohé pro‰ly
Ïárem, ale i hutnické strusky typické
pro laténské Ïelezáﬁství.

Foto E. Jílovsk˘

První písemné zmínky o rozvoji Ïelezáﬁství na Kﬁivoklátsku se objevují aÏ
v raném stﬁedovûku. Podle nich se zpracování rudy provádûlo nejdﬁíve v místech kolem ﬁeky Berounky. Sem klade
nepﬁíli‰ vûrohodn˘ kronikáﬁ Václav Hájek z Liboãan vznik Staré huti jiÏ k roku 777. Udává místo severnû od dne‰ního H˘skova, kde se ruda dob˘vala
v údolí Jakubinky. Bájemi opﬁedená Ïe-

lezná huÈ (nûkdy téÏ naz˘vána jako Héskova huÈ) je v‰ak spolehlivû doloÏena
aÏ na poãátku 15. století, kdy byl jejím
drÏitelem mû‰Èan Nového Mûsta praÏského Martin Rezler. Ten ji za Václava
IV. prodal staromûstk˘m patricijÛm Janovi a Ulrychovi OrtlinÛm. Ti pﬁibrali
roku 1417 do spolku Heinricha Falkenauera, kter˘ se zavázal, Ïe tehdy pustou Ïeleznou huÈ a doly sv˘m nákladem
obnoví. V 16. století byla Stará huÈ v majetku Jiﬁího a Adama OtÛ z Losu. Pﬁed
rokem 1607 zde byla postavena vysoká pec. Roku 1652 náleÏela huÈ k panství KrálÛv DvÛr. Tehdy k ní vedle vysoké pece patﬁily je‰tû dva zkujÀovací
hamry a „krénfajer“. O tﬁi roky pozdûji byla Stará huÈ pﬁipojena ke kﬁivoklátskému panství, s nímÏ sdílela i dal‰í osudy. Vysoká pec byla zru‰ena po
roce 1810 a zÛstaly tu jenom tﬁi zkujÀovací a jeden cánov˘ hamr. Ty v‰ak
byly v letech 1842-1843 také zru‰eny
a do provozu byla uvedena rozsáhlá moderní válcovna a ‰est pudloven. V˘roba se s dal‰ími technick˘mi zmûnami
a modernizacemi udrÏela aÏ do tﬁicát˘ch let 20. století, kdy byla Ïelezárna
úplnû zboﬁena. (Pokraãování pﬁí‰tû)

