Roãník XV.

LEDEN 2009

20 Kã

V pátek 19. prosince se
v Restauraci Nad hradem se‰li
kﬁivoklát‰tí hasiãi, aby uzavﬁeli dal‰í rok své ãinnosti na v˘roãní valné hromadû.

Zpestﬁením Tﬁíkrálového koncertu v kostele sv. Petra bylo vystoupení úãastníkÛ semináﬁe mysliveck˘ch
trubaãÛ. které spolupoﬁádalo SOUL
Písky za podpory LâR, s.p.

âtûte na str. 2

âtûte na str. 2

Opravdu je „Bivoj“ tím
nejlep‰ím ﬁe‰ením pro
zimní údrÏbu Kﬁivoklátu?
Pﬁeãtûte si názor Pavla
Frieberta na poÏízení tohoto stroje.
âtûte na str. 6

Kﬁivoklátské noviny patnáctileté
Lednové ãíslo Kﬁivoklátsk˘ch novin, které právû drÏíte v ruce, naãalo
patnáct˘ rok jejich vydávání. Je to pomûrnû dlouhá doba. Na zaãátku jsme
v tolik let nevûﬁili ani my v redakãní radû. Je tﬁeba ﬁíci, Ïe Kﬁivoklátské noviny mohou tolik let vycházet jen díky vám, ãtenáﬁÛm. Pokud byste o noviny nemûli zájem, dávno by jiÏ skonãily. Proto vám v‰em patﬁí opravdu velké podûkování za vûrnost.
Toto lednové ãíslo pﬁiná‰í jednu velkou zmûnu. Místo deseti korun jste
za noviny zaplatili hned dvojnásobek, tedy korun dvacet. O zdraÏení rozhodlo zastupitelstvo mûstysu. Jednorázové zv˘‰ení ceny o sto procent je jistû citelné. Pevnû v‰ak vûﬁíme, Ïe Kﬁivoklátsk˘m novinám zÛstanete vûrni
i nadále. Pokud nás pamûÈ neklame, tak od roku 2000 se Kﬁivoklátské noviny prodávaly za 10 korun, tedy cel˘ch dlouh˘ch osm let stály stejnû. Je
spí‰e s podivem, Ïe se jejich cena nezvedla jiÏ dﬁíve. Kolik vûcí totiÏ na zaãátku roku 2009 stojí stejnû jako v roce 2000?
Mnozí z nás si na zaãátku roku dávají rÛzná pﬁedsevzetí. I my v redakãní radû jsme si jedno takové pﬁedsevzetí dali. Jaké? Nabídnout vám za zv˘‰ení ceny novin nûco nového, zajímavého, ãtivého, aby dÛvodÛ pro Ïehrání na vy‰‰í cenu bylo co nejménû. Na‰e pﬁedsevzetí bychom chtûli zaãít plnit
jiÏ od února. A vûzte, Ïe se vynasnaÏíme, aby toto pﬁedsevzetí nepotkal osud
mnoh˘ch jin˘ch. Tedy, Ïe se na nûj v prÛbûhu roku jaksi pozapomene.
V‰em ãtenáﬁÛm Kﬁivoklátsk˘ch novin do Nového roku ‰tûstí, spokojenost
a hlavnû zdraví.
Za redakãní radu Kﬁivoklátsk˘ch novin
Pavel Friebert

POZVÁNKA
„Za zlatem Kalifornie, mezi kalifornsk˘mi sopkami
a pustinami Nevady...“
Takov˘ je název dal‰í z besed s cestovatelem MUDr. Jiﬁím Pertlem,
kterou dne 13. února v 17.00 hodin poﬁádá Informaãní a vzdûlávací
stﬁedisko LâR na Kﬁivoklátû v Hradní ulici ã. 3.
Srdeãnû zveme v‰echny obãany, vzhledem k velkému zájmu je moÏno rezervovat si místo na tel. 313 558 242 nebo 724 525 036.
Sníh a mráz prvních lednov˘ch dnÛ udûlal radost pﬁedev‰ím nejmen‰ím obyvatelÛm Kﬁivoklátu. Koneãnû si bylo moÏno ovûﬁit kvalitu sánûk, lyÏí nebo bruslí, které na‰li pod vánoãním stromeãkem. Ná‰ snímek dokazuje, Ïe k zimnímu vydovádûní se postaãí tﬁeba i stará igelitová ta‰ka.
Foto Milan Bednaﬁík

ADVENTNÍ âAS V MATE¤SKÉ ·KOLE

V sobotu 24. ledna leto‰ního roku probûhl v kﬁivoklátské sokolovnû jiÏ
11. reprezentaãní ples âeské lesnické spoleãnosti, poboãky Kﬁivoklát a LâR,
s.p., Lesní správy Kﬁivoklát. Jako na pﬁedchozích lesáck˘ch plesech byl
i tentokrát zaplnûn˘ sál do posledního místeãka. V˘borná muzika, bohatá
tombola a pestr˘ program (na snímku taneãní skupina Trn v oku), to v‰e
vytváﬁelo pﬁíjemnou atmosféru a dobrou náladu pro v‰echny, kteﬁí na ples
zavítali. Více najdete na stranû 5.
TáÀa Friebertová
Foto Milan Bednaﬁík

Moudrá slova
âtyﬁicet rokÛ je stáﬁí mladosti. Padesátka je zase mladost stáﬁí.
(Victor Hugo)

ProÏíváme první dny roku 2009,
ale já bych Vám ráda pﬁiblíÏila konec roku minulého v na‰í mateﬁské
‰kole.
Doba adventu byla pro dûti plná
záÏitkÛ, díky kter˘m jim ãekání na
JeÏí‰ka a jeho nadílku rychle ubíhalo. KaÏd˘ rok nav‰tûvuje dûti zaãátkem prosince Mikulá‰ se svojí
druÏinou. ·kolka musí b˘t pûknû
vyzdobená a tak dûti malují obrázky a vyrábûjí z papíru i pﬁírodnin
spoustu pûkn˘ch ozdob. Pﬁi náv‰tûvû Mikulá‰e nesmí chybût ani rodiãe a nûkteﬁí ostatní pﬁíbuzní dûtí. To
je také pﬁíleÏitost, aby dûti pﬁedvedly nûco z toho, co se s kamarády v M· nauãily. Letos se ‰kolka
promûnila v pekelné království plné mal˘ch ãertíkÛ, kteﬁí pﬁedvedli,
co v‰echno dovedou. Ve své „âertovské pohádce“ zpívali, tancovali,
hrála pekelná kapela a do‰lo i na ãertovskou svatbu. Po vystoupení dûtí
opravdu pﬁi‰el Mikulá‰ i s ãerty a andûly a pﬁinesl dûtem pûknou nadílku. Vût‰ina mal˘ch ãertíkÛ si pro ni
stateãnû do‰lo, ale nûkter˘m musela dodávat odvahu maminka nebo
paní uãitelka.
Malí ãertíci pﬁedvedli ãást své
„âertovské pohádky“ také v Hotelu S˘kora na pﬁedvánoãním setkání seniorÛ.
Aby dûtem adventní ãas lépe ubíhal, zavítalo do M· loutkové divadlo „Zvoneãek“ s pohádkou „Malá
moﬁská víla“ a na hrad nás pozvala
paní Marcela Slavíková do svého
„Lidového divadla Tereza“.
Po cel˘ pﬁedvánoãní ãas dûti také

vyrábûly drobné dárky a pﬁáníãka –
jak pro prodej na „Vánoãním jarmarku“ v na‰í základní ‰kole, tak také pro na‰e milé pﬁátele. Dûti nakreslily také mnoho „dopisÛ“ pro
JeÏí‰ka se sv˘mi pﬁáními a vyzkou‰ely si tradiãní lidové zvyky.
Díky ‰tûdrosti na‰ich pﬁíznivcÛ –
manÏelÛ Pavlíkov˘ch, Závorov˘ch,
Moravcov˘ch, Pánkov˘ch a paní
Ma‰kové, ãekala na dûti pod vánoãním stromeãkem v M· opravdu
‰tûdrá nadílka nov˘ch hraãek, ze
které se dûti radují pﬁi hrách je‰tû
dnes.
Aby mûly ‰tûdré vánoãní hody ta-

ké zvíﬁátka v lese, vypravily se dûti pﬁed Vánocemi ke krmelci se
spoustou dobrot, které jim z domova poslali hodní rodiãe.
Nov˘ rok dûti pﬁivítaly hned
v pondûlí po vánoãních prázdninách
pﬁevleãeny za „Tﬁi krále a jejich druÏinu“ prÛvodem obcí a pﬁáním ‰Èastného nového roku v‰em pﬁíznivcÛm
a b˘val˘m zamûstnancÛm M·.
Do nového roku pﬁeji dûtem hodnû radosti, krásn˘ch záÏitkÛ a pohodu doma i ve ‰kolce. RodiãÛm pak
hodnû radosti z jejich dûtí a v‰em
ãtenáﬁÛm KN hodnû zdraví a pohodov˘ rok 2009.
Vûra Svobodová

Ka‰par, Melichar a Baltazar z Mateﬁské ‰kolky na své pouti Kﬁivoklátem.
Foto JaroslavaVimrová
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Anketa KN
Budete vûrní ãtenáﬁi Kﬁivoklátsk˘ch novin i letos a proã?
PhDr. Tomá‰ Bednaﬁík
55 let, publicista
Samozﬁejmû, Ïe zÛstanu KN vûrn˘, jako ãtenáﬁ, i jako pravideln˘
dopisovatel. Myslím,
Ïe si ani neuvûdomujeme, jaké noviny máme.
Teprve, kdyÏ si ãlovûk
koupí nûkde místní
tisk, vidí, Ïe KN jsou v podstatû ojedinûl˘m zjevem vzhledem k velikosti obce, kde vznikají. A to není
jen mÛj názor, ale ﬁíkají mi to i lidé,
kteﬁí bydlí jinde, mají ke Kﬁivoklátu vztah a rádi si o nûm pﬁeãtou. Naposledy Lubo‰ Junek. Proto mû
stra‰nû mrzí, Ïe zastupitelstvo noviny o sto procent zdraÏilo a moÏná
se budou mnozí ãtenáﬁi rozm˘‰let,
zda si je koupit, nebo ne. Nebylo to
‰Èastné rozhodnutí!
Karel Breník
35 let, servisní technik
Urãitû ano, i pﬁes velké zdraÏení, a doufám,
Ïe ani ostatní to neodradí od koupû, protoÏe
by bylo ‰koda o tyto
noviny pﬁijít.
A dÛvody, které mû
k tomu vedou? Celkov˘ souhrn informací ze v‰ech oblastí ãinnosti
sdruÏení, mûstysu, historie Kﬁivoklátska, dûní na hradû i tolik dnes
diskutované téma kolem CHKO.
I kdyÏ bych uvítal zmûnu velikosti
prostoru novin – více o dûní v mûstysu na úkor pﬁíspûvkÛ o CHKO
a hradu.
Karolína Friebertová
16 let, studentka Stﬁední zdravotnické ‰koly v Berounû
Pokud Kﬁivoklátské
noviny doma zahlédnu, vÏdycky se do nich
podívám. âtu hlavnû
úvodníky, ãlánky od
mámy, a taky mû zajímá spoleãenská kronika. Jsem ráda, Ïe na‰e obec má svoje vlastní noviny a urãitû je budu ãíst
i nadále.
Libu‰e Vokounová
35 let, správce depozitáﬁe
Pravideln˘m ãtenáﬁem
Kﬁivoklátsk˘ch novin
urãitû zÛstanu i v roce
2009. I kdyÏ v posledních nûkolika vydáních
se mi zdá, Ïe se noviny
ﬁídí heslem: Kritiky nikdy není dost. A tak kritizují v‰echno, i to dobré. Ale tﬁeba právû letos
svítá na lep‰í ãasy. Tak Vám, noviny, pﬁeji do nového roku hlavnû více optimismu a objektivity.
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HASIâI NA ZÁVùR ROKU SCHÒZOVALI
K¤IVOKLÁT (paf). V pátek 19.
prosince se v Restauraci Nad hradem se‰li kﬁivoklát‰tí hasiãi, aby
uzavﬁeli dal‰í rok své ãinnosti na v˘roãní valné hromadû. Úãast hasiãÛ
byla poãetná, jak se na podobnou
slavnostní událost patﬁí.
Mezi hosty pﬁivítali vedoucího
stanice HZS v Rakovníku Karla Jelínka, SdruÏení hasiãÛ âech a Moravy zastupoval Vladimír Melã, za
kolegy z SDH Roztoky pﬁijeli Tomá‰ a Jan Pokorní. BohuÏel mezi
hosty tentokrát chybûl starosta mûstysu Milan Naì. Nechybûl naopak
dvorní fotograf SDH Kﬁivoklát Milan Bednaﬁík.
Po krátkém úvodu pﬁednesl svou
zprávu starosta sboru Pavel Friebert,
následován velitelem Vladimírem
Fuksou, kter˘ zrekapituloval ãinnost jednotky Sboru za konãící rok.
Pokladník Miroslav Friebert informoval o stavu hasiãsk˘ch financí,
správné vedení úãetnictví ztvrdila
revizní komise prostﬁednictvím Davida Havlíka. Své pﬁíspûvky pﬁednesli pﬁítomní hosté.
Velitel Vladimír Fuksa poté nastínil plán ãinnosti na rok 2009. Pomûrnû hodnû ãasu vûnovali hasiãi
blíÏícímu se nabitému jaru, kdy je

Na v˘roãní valnou hromadu kﬁivoklátsk˘ch hasiãÛ se pﬁijel podívat velitel stanice HZS v Rakovníku Karel Jelínek.
Foto Milan Bednaﬁík.

mimo jiÏ tradiãní povinnosti ãeká
poﬁádání plesu, úãast na masopustu, ãarodûjnice a 23. kvûtna oslavy
130 let zaloÏení sboru. K tomu v‰emu úklid zbrojnice po dokonãen˘ch
stavebních úpravách, péãe o techni-

ku, ‰kolení velitelÛ a strojníkÛ, námûtové cviãení, okrskové cviãení…
a snad málo v˘jezdÛ k poÏárÛm.
Po schválení nezbytného usnesení hasiãská v˘roãní valná hromada
skonãila.

NA PÍSKÁCH SE SETKALI MYSLIVEâTÍ TRUBAâI
Ouverturou Národní soutûÏe mysliveck˘ch trubaãÛ, která probûhne
ve dnech 19. aÏ 21. ãervna 2009 na
hradû Kﬁivoklátû, byl tradiãní celostátní semináﬁ. Organizátor leto‰ní
soutûÏe, Spoleãnost hájovny Kﬁini‰tû, jej pﬁipravil ve spolupráci se
SOUL Písky za podpory LesÛ âR,
s.p., ãasopisu Myslivost a Ministerstva kultury âR.
Na ‰est desítek trubaãÛ rozdûlen˘ch do pûti skupin podle ladûní nástrojÛ a jednotliv˘ch hlasÛ se samostatnou sekcí zaãáteãníkÛ pilnû
nacviãovalo v nûkolika lekcích po-

vinné soutûÏní skladby. To v‰e pod
odborn˘m dohledem renomovan˘ch lektorÛ nominovan˘ch Trubaãskou ‰kolou J. Selementa pﬁi
âeskomoravské myslivecké jednotû. „V‰ichni úãastníci obdrÏeli oficiální notov˘ part a také CD s akustickou nahrávkou skladeb. Odvezli
si mnoho záÏitkÛ, invence a motivace pro dal‰í pﬁípravu v domácích
podmínkách,“ uvedl Pavel Koﬁan ze
Spoleãnosti hájovny Kﬁini‰tû.
Finále semináﬁe tvoﬁilo nácvik
koncertu, které v‰echny úãastníky
spojilo do tﬁí souborÛ. V˘sledkem

„Vesele na koledu“ zahráli Kﬁivoklát‰tí hudci zcela zaplnûnému kﬁivoklátskému kostelu.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Úãastníci semináﬁe mysliveck˘ch trubaãÛ obohatili sv˘m umûním také Tﬁíkrálov˘ koncert v kostele sv. Petra.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

byly sobotní podveãerní charitativní koncerty v Domovû Leont˘n
a v ÚSP zvíkoveck˘ch Kytiãek.
„TûÏko popsat spontánní emoce a reakce zdravotnû hendikepovan˘ch
klientÛ na pÛsobivou loveckou hudbu. Koncerty mûly svÛj pﬁíbûh, ve
kterém nechybûl tradiãní hon v krásn˘ch kalendáﬁích a obrázcích zvûﬁe
vûnovan˘ch redakcí ãasopisu Myslivost, vãetnû pasování krále a královny honu. Odezva na loveckou
hudbu a koncerty dostane i v˘tvarnou podobu, je na‰ím pﬁáním, aby
díla hendikepovan˘ch klientÛ ústavÛ, tvoﬁená v návaznosti na nové proÏitky, byla souãástí v˘stavy obrazÛ
s tématem pﬁírody a myslivosti, kterou organizátoﬁi pﬁipravují v rámci
národní soutûÏe trubaãÛ na Kﬁivoklátû. Je zﬁejmé, Ïe z prvních kontaktÛ se rodí nová tradice v podobû
trvalej‰í, vzájemnû obohacující spolupráce,“ popsal atmosféru charitativních koncertÛ Pavel Koﬁan.
Úãastníci semináﬁe se zapojili i do
programu Tﬁíkrálového veãera, kde
pﬁedvedli své umûní ve zcela zaplnûném kostele sv. Petra na Kﬁivoklátû. Nûkteﬁí stihli vystoupit i na
závûr v˘ﬁadu naháÀky v revíru spravovaném MS Eustach Kﬁivoklát.
„Souãasní mysliveãtí trubaãi jiÏ
nejsou uzavﬁenou skupinou, která se
vûnuje hudebním tradicím lovu
a myslivosti pouze na mysliveck˘ch
akcích. Vystoupili z chrámu lesních
samot a leãí, aby zprostﬁedkovali
krásu lovecké hudby v pﬁíjemn˘ch
vibracích s libozvuãnou barvou tónÛ lesních rohÛ oblaÏující du‰e posluchaãÛ i nemyslivcÛ,“ uzavﬁel Pavel Koﬁan.
V rámci semináﬁe probûhly také
zkou‰ky trubaãské dovednosti
v rámci stanovené kategorizace, po
kter˘ch nûkolik úspû‰n˘ch trubaãÛ
získalo novou „kvalifikaci“ pro stupeÀ Trubaã – zaãáteãník a pro stupeÀ Trubaã – mírnû pokroãil˘.
Tomá‰ Bednaﬁík

TO JSOU MI VùCI
Podle hvûzd zaãala zima 21.
prosince. Ta opravdová, pro dûti snad s trochou schválnosti, aÏ
na Silvestra s konãícími prázdninami. Leden byl mraziv˘.
V duchu poﬁekadla „Mráz pﬁichází z Kremlu…“ v Moskvû
uzavﬁeli kohouty s plynem a zaãali se hádat s Ukrajinou, kdo
za to mÛÏe. TûÏko soudit, ale
rozhodnû to nebylo ve vhodnou
chvíli. Jeden mÛj kamarád ﬁíká:
„Forota je pán.“ Na rozdíl od jin˘ch to na‰í republice moc neublíÏilo a nám v Kﬁivoklátû vÛbec. Mimo pár ãern˘ch ovcí
s topením na elektﬁinu ãi topn˘
olej máme v‰ichni své ãmoudíky a teplíãko. A neÏ se setmí,
mÛÏeme navíc obãas uzavírat
rodinné sázky, zda ten krásn˘
ãmoudík nedaleko je cítit plasty ãi ne.
Sníh a mráz za okny jsou ideální pﬁedpoklady pro vÛni svaﬁeného vína ãi grogu s trochou
másla. Pﬁed pár dny jsem to ale
asi pﬁehnal. Pﬁiznávám, Ïe nezÛstalo u jednoho grogu. Pﬁi následné venkovní kontrole, zda
uÏ zima neskonãila, jsem vidûl
fata morgánu. Právû jela kolem
vosa na bonbónu (nûkdo jí ﬁíká
„Bivoj“) a co mé oãi nevidí?
Vezli se na ní totiÏ dva lidé. Jeden za volantem a druh˘ na tandemu. Asi tûch grogÛ mûlo b˘t
ménû. „Bivoj“ nemá dvû sedaãky, tak na nûm pﬁece nemohou jezdit dva lidé? Asi bych se
mûl objednat také k oãnímu.
Zastupitelstvo v prosinci
zdraÏilo Kﬁivoklátské noviny.
Od tohoto ãísla budou za dvacku. Doufám, Ïe ty lednové kvÛli tomu nejsou souãasnû poslední. KaÏd˘ mûsíc se na
Kﬁivoklátské noviny opravdu
tû‰ím. Jen mû napadla taková
hloupá my‰lenka. Julínek prosadil poplatky u lékaﬁe a v lékárnách. I kdyÏ jsou jen 30 korun, za které si toho dnes moc
nekoupíme, nakonec ho stály
ministerské kﬁeslo. Snad to
s kﬁivoklátsk˘m zastupitelstvem nedopadne kvÛli desetikorunû stejnû. Podle v˘sledku
krajsk˘ch voleb jsou v‰ak kﬁivoklát‰tí voliãi nadmíru rozumní.
Chystám se také napsat na
úﬁad. Chci poprosit o poskytnutí v˘sledkÛ poptávky na nákup „Bivoje“, kterého poﬁídili
na zimní údrÏbu. Moje lenost
totiÏ zaãíná vítûzit nad rozumem i bytnûjící hmotou, vyuÏili bychom podobnou velkosekaãku i v pﬁíbuzenstvu, a ten
chlápek z televizní reklamy
s maãetou je mi vyslovenû sympatick˘. Pﬁedpokládám, Ïe vedení obce prÛzkum trhu dûlalo.
KaÏd˘ si pﬁece obejde pár prodejcÛ, kdyÏ chce koupit tﬁeba
jen za pár tisícovek motorovou
pilu, sekaãku nebo televizi.
A jsa ãlovûk lín˘, u‰etﬁil bych
si práci. Obãas je asi rozãílím,
ale snad mû neodmítnou.

V kﬁivoklátském kostele sv. Petra nemohli chybût Tﬁi králové.

Pavel Friebert

Foto Tomá‰ Bednaﬁík
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Z P R ÁV Y O B E C N Í H O B U B E N Í K A
ANEB O âEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO MùSTYSE
VáÏení spoluobãané, do nového
roku pﬁejeme v‰em pevné zdraví a
pohodov˘ rok 2009 pln˘ dobr˘ch
zpráv a tro‰ky ‰tûstí.

MASOPUST 2009
VáÏení spoluobãané, rok se s rokem se‰el a nastává ãas masopustního veselí. Letos se tohoto úkolu
zhostí ná‰ mûstys. Program zaãne ve
14 hod v sobotu dne 28. února 2009
u Amalínského rybníka, kde jej zahájí královna masopustu pﬁedáním
masopustního klobouku na‰emu
starostovi. PrÛvod se vydá na cestu
po stanovi‰tích, kde zástupci jednotliv˘ch obcí a organizací na‰eho

regionu pﬁedvedou humorné scénky. V budovû sokolovny bude masopust zakonãen v‰eobecnou veselicí a k tanci a poslechu bude hrát
kapela Brass Band Rakovník. Po
loÀském ‰antánu v Roztokách chystají i Kﬁivoklát‰tí jedno velké pﬁekvapení. Pokud jste zvûdaví a zajímá Vás, co organizátoﬁi letos
pﬁichystali, pﬁijìte se podívat.
V‰ichni jsou srdeãnû vítáni, zvlá‰tû
pak masky.

ROZPOâET 2009
Pﬁípravy rozpoãtu na leto‰ní rok
zamûstnávají v souãasné dobû vût‰inu úﬁadu, starostu i nûkteré zastu-

Miroslav BaÀas provádí zimní údrÏbu místních komunikací pomocí obecního víceúãelového
traktÛrku.
Foto Eli‰ka Tﬁísková

pitele. Hospodáﬁská krize ve svûtû
ovlivnila i tok financí âeské republiky, a proto je zcela jasné, Ïe letos
nebude moÏné investovat stejné
prostﬁedky, jako v roce minulém.
·etﬁit budeme muset i z dÛvodu pﬁíprav projektu Kanalizace a voda
Kﬁivoklátsko. Hospodaﬁení mûstyse ovlivní i nepﬁíjemná novinka ministerstva financí pro rok 2009, kterou je nucené zavedení DPH pro
obce. I tak se uskuteãní rekonstrukce kolny v areálu mateﬁské ‰kolky.
Budova je v havarijním stavu a ohroÏuje na zdraví dûti i kolemjdoucí.
Zámûr pro‰el jednáním zastupitelstva v listopadu 2008, projektová
dokumentace je jiÏ zpracována a realizátor stavby bude vybrán v jarním poptávkovém ﬁízení. V havarijním stavu je i vût‰ina elektrick˘ch
rozvodÛ v základní ‰kole, kam bude muset zﬁejmû smûﬁovat dal‰í v˘znamná ãást na‰ich finanãních prostﬁedkÛ. Zámûrem pro rok 2009 je i
dÛkladnûj‰í údrÏba zelenû a komunikací v obci. Za tímto úãelem byl
zakoupen multifunkãní traktÛrek,
s jehoÏ pomocí je v souãasnosti provádûna zimní údrÏba. NápadÛ a návrhÛ je mnoho, ale v‰e je otázkou
penûz a priorit. V tomto smûru stále platí, Ïe hlavním cílem souãasného zastupitelstva je získání dotací na
realizaci projektu vodovodu a kanalizace v Kﬁivoklátû. DrÏme si tedy palce, aÈ se dílo podaﬁí.
Petr Tﬁíska

ZÁMùR VYHLÁ·ENÍ NP K¤IVOKLÁT OâIMA LESNÍKA, MYSLIVCE
A OCHRANÁ¤E P¤ÍRODY ING. MIROSLAVA PECHY
(Pro lep‰í orientaci pﬁi ãtení tohoto ãlánku doporuãuji nahlíÏet do
Kﬁivoklátsk˘ch novin – prosinec
2008, strana 6.)
Pﬁi pozorném ãtení v˘‰e uvedeného pﬁíspûvku v prosincovém ãísle Kﬁivoklátsk˘ch novin napoãítáme ‰estnáctkrát „Îe“.
Pﬁi znalosti místních pomûrÛ zjistíte, Îe není v realitû v‰e tak, jak je
v ãlánku líãeno.
První Îe, LâR s. p. dotují ztrátové hospodaﬁení v CHKO …….
Toto tvrzení není pravdivé. LâR
tvoﬁí zejména v posledních letech
stamilionové zisky, které nejsou
zpûtnû investovány do na‰ich lesních porostÛ, staãí si pﬁipomenout
nesmyslné sponzorování golfov˘ch
turnajÛ, natáãení filmu na pou‰ti, nákupy v˘poãetní techniky, zlaté padáky generálních ﬁeditelÛ atd.
Proã by si daÀoví poplatníci ze
sv˘ch daní nemohli udrÏovat svoje
– státní lesy?
Druhé Îe, I. zóna NP je bezzásadová…
Ochrana kﬁivoklátské pﬁírody
v NP formou bezzásadovosti v lesních porostech a ponechání pﬁirozenému v˘voji je dlouhodob˘ cíl s horizontem minimálnû 100 let.
PﬁipomeÀme z minulosti znám˘
Boubínsk˘ prales, mohl by vzniknout a existovat bez ochrany?
Tﬁetí Îe, I. zóna je uzavﬁena pro
náv‰tûvníky…
NP není zﬁejmû urãen ke tvorbû
maximálního zisku z 1 ha lesa a otázku palivového dﬁíví za v˘hodné ceny vysvûtlím v sedmém Îe.
âtvrté Îe, na území NP je zastavena ve‰kerá stavební ãinnost…
Navrhované území NP zahrnuje
pouze jedinou obec – Karlovu Ves,
které jsem také obyvatelem. Jsem
pﬁesvûdãen, Ïe nikdo z místních
obyvatel Karlovy Vsi netouÏí po
vzniku nûjakého moderního satelitního mûsteãka na louce, viz. Broumy, Kublov atd.
Páté Îe, slibovan˘ nárÛst pracovních míst v NP…
ZpÛsob obchodní politiky LâR jiÏ
dávno vyhnal vût‰inu místních obyvatel pracujících v lese do továren
v prÛmyslov˘ch zónách.
Hospodaﬁení a vedení NP samozﬁejmû potﬁebuje odborníky s odpovídajícím vzdûláním.
·esté Îe, ponechání 25–35 tisíc

metrÛ krychlov˘ch dﬁíví…
Poãet a hlavnû sociální situace posledních skalních ÏivnostníkÛ (vût‰inou b˘val˘ch zamûstnancÛ lesního
závodu) je díky politice hospodaﬁení LâR zoufalá a jakákoliv zmûna
jistû nebude je‰tû k hor‰ímu a v jejich neprospûch. Kvalifikovan˘ tûÏební dûlník je druh ohroÏen˘ vyhynutím a nahrazovat ho harvestorem
s vyváÏecí soupravou je zloãinem na
Kﬁivoklátsk˘ch lesích.

Tento znám˘ dub „Buben“ nedaleko Emilovny by byl v Národním parku. Kﬁivoklát naproti tomu ne.
Foto Pavel Friebert

Sedmé Îe, ze zmínûného mnoÏství netûÏeného mnoÏství dﬁevní
hmoty…
Zaji‰tûní palivového dﬁíví za ,,rozumnou cenu“ je v souãastné dobû
opravdu problém. Dodavatelé prací
pro LâR v oblasti Kﬁivoklátska mají smluvnû garantován odkup ve‰kerého vytûÏeného dﬁíví, ale za astronomické ceny mimo finanãní
moÏnosti místních obyvatel. ¤e‰ením by mohla b˘t samov˘roba pﬁímo u LâR. Zkuste zajít za revírníkem a poÏádejte o ceník samov˘roby!
Osmé Îe, absence hospodaﬁení
v lesních porostech…
Tvrzení o absenci lesnického hospodaﬁení v NP je blud. Naopak odpovûdné lesnické hospodaﬁení bez
neodborného vypisování megalomansk˘ch v˘bûrov˘ch ﬁízení praktikovan˘ch od roku 2004 LâR zajistí stabilní pracovní síly z místních
zdrojÛ a zlep‰ování stavu Kﬁivoklátsk˘ch lesÛ.
Pﬁípadné ‰íﬁení hmyzích ‰kÛdcÛ
jehliãnanÛ mimo zam˘‰len˘ NP je
dal‰í nesmysl, staãí se pozornû po-

dívat na mapu plánovaného NP a
vzít v úvahu podíl listnat˘ch porostÛ na Kﬁivoklátsku.
Deváté a desáté Îe, zákon
ã. 285/95 Sb. o lesích…
Monitoring kalamitních ‰kÛdcÛ je
standardní lesnická ãinnost, která
pﬁi souãastné nabídce feromonÛ a
lapaãÛ nemÛÏe ãinit Ïádnému ﬁádnému lesnímu hospodáﬁi obtíÏe.
Jedenácté Îe, zákon ã. 114/92
Sb. o ochranû pﬁírody je nadﬁazen…
Spekulace o tom, co správa zam˘‰leného NP nemusí v NP ãinit a
pﬁedpokládat snahu správy NP o ‰íﬁení kalamitních hmyzích ‰kÛdcÛ na
sousední lesní majetky snad ani komentáﬁ nepotﬁebuje.
Dvanácté, tﬁinácté a ãtrnácté
Îe, v NP ·umava do‰lo vinou…
Ano, ·umava je ekologická katastrofa, z které se musíme v‰ichni
pouãit, ale ·umava ,,byla“ jedna
velká smrková monokultura a to
Kﬁivoklátsko rozhodnû není.
Pokud bude obsazování managementu NP podléhat politickému tlaku jako napﬁíklad dosazování generálních ﬁeditelÛ LâR, pak
Kﬁivoklátsk˘m lesÛm nepomÛÏe ani
zázrak.
Patnácté Îe, nejvût‰í soukrom˘
vlastník…
Ano, je to soukrom˘ majetek a
rozhodnutí bude na majiteli. Ale zamysleme se, kolik bychom mûli
dnes napﬁíklad nov˘ch dálnic kdyby se stát neumûl se soukrom˘m
vlastníkem domluvit.
·estnácté Îe, v pﬁípadû vyhlá‰ení NP budou zru‰eny nájemní
smlouvy na honitby…
Pﬁi tvorbû dne‰ních hranic honiteb zaãátkem devadesát˘ch let tvÛrci nerespektovali pﬁirozené hranice,
migraci zvûﬁe apod. V˘sledkem je
vût‰inou paskvil hranic pole – les.
V˘kon práva myslivosti v lukrativních honitbách pronajíman˘ch LâR
je dnes v˘sadou nûkolika zbohatl˘ch lidí a jejich pﬁátel. Pro ,,lidovou“ myslivost zbyly pouze okraje
lesÛ a navazující zemûdûlské plochy, na kter˘ch pÛsobí ‰kody zvûﬁ
vycházející z honiteb v majetku
LâR. Radikální revize tohoto stavu
vzhledem ke stavÛm zejména vysoké zvûﬁe je nevyhnutelná.
Milou‰ Kopeck˘
zamûstnanec lesní
akciové spoleãnosti
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âTENÁ¤I NÁM PÍ·Í
VÁÎENÁ REDAKCE K¤IVOKLÁTSK¯CH NOVIN
Doslechl jsem se, Ïe jsou KN
ohroÏeny krizí globálního finanãního systému. Îe finanãní sektor
mûstyse Kﬁivoklát je na pokraji
bankrotu a tudíÏ na nûjaké KN prostû peníze asi nebudou.
Odhaduji, Ïe podpora KN byla
jedna z klíãov˘ch poloÏek rozpoãtu a tedy jejím zru‰ením se
„opravdu u‰etﬁí“.
Na‰e rodina Ïila v Kﬁivoklátské
oblasti dlouh˘ch 37 let, neÏ se v roce 2003 maminka musela odstûhovat k bratrovi na Vysoãinu. Ke Kﬁivoklátu jsme v‰ichni bûhem tohoto
období pﬁirostli a rádi se do této
oblasti vracíme nejen na náv‰tûvy,
ale i za kulturou a sportem. Máme
zde stále pﬁátele a spoluÏáky, o kter˘ch rádi sly‰íme a také mÛÏeme
ãíst v KN.
KN jsou takovou bránou, kterou
mÛÏeme projít a ihned se octneme
v krajinû velice blízké a známé
a znovu a znovu se mÛÏeme procházet po cestách dÛvûrnû znám˘ch, aÈ uÏ pomocí internetové
a nebo ti‰tûné verze.
Já osobnû obdivuji oba Bednaﬁí-

ky, s jakou láskou a porozumûním
pro Kﬁivoklát tvoﬁí, vypÛjãím-li si
od Oty Pavla název, „krásné srnce“ pro KN. Velice rád si pﬁeãtu
zprávy z obecní knihovny a kapitoly z historie Kﬁivoklátska. Fotografie mnû vÏdy oÏiví prostﬁedí,
které pomalu mizí z mé pamûti, aÈ
je to zpÛsobeno dne‰ním zpÛsobem Ïivota a nebo m˘m vûkem. Pﬁi
mém ãtyﬁletém pÛsobení za „Velikou LouÏí“ jsem se touto cestou
vracel do míst, která dodnes nemohu najít nikde jinde na svûtû.
Proto bych chtûl poprosit radní
mûstyse Kﬁivoklát: „Pﬁidejte na
Kﬁivoklátské noviny nûjak˘ ten
gro‰ a on se Vám urãitû nûjakou
cestou vrátí v jiné podobû zpût“.
Hodnû lidí, kteﬁí nejsou vidût,
KN ãtou a sledují buì s radostí nebo se Ïalem to, co se v Kﬁivoklátû
dûje. Prostû dál si Ïivot v Kﬁivoklátû prodluÏují právû prostﬁednictvím KN.
S úctou pravideln˘ ãtenáﬁ KN
Va‰ek Georgiev
PlzeÀ

LIST OBâANÒ A P¤ÁTEL K¤IVOKLÁTU
Od roku 1966, kdy se rodiãe pﬁestûhovali do Zbeãna a já zaãala ‰estou tﬁídou nav‰tûvovat základku v Kﬁivoklátû, je mÛj osud úzce spjat
s tímto mûstysem. ¤adu let po dokonãení stﬁední ‰koly pokraãovaly mé
náv‰tûvy rodiny, která se pﬁestûhovala do Kﬁivoklátu.
Proto se povaÏuji ne sice za obãana, ale urãitû za pﬁítele Kﬁivoklátu
a v‰ech, kdo tam bydlí.
Moc by mû mrzelo, kdyby pﬁestaly vycházet Kﬁivoklátské noviny vÛbec anebo v omezeném rozsahu. Jejich prostﬁednictvím se dozvídám
o v‰em zajímavém, co se v Kﬁivoklátû i okolí dûje.
Dobﬁe víme, jak nûkterá média nedostateãnû informují a zkreslují zprávy podávané z urãit˘ch regionÛ, proto si myslím, Ïe je dÛleÏité dostávat informace pﬁímo od lidí, kteﬁí vûdí o skuteãném stavu vûcí.
Velmi jsem ocenila ãlánek „Kﬁivoklátsko národní park“, kde jsem se
dovûdûla dÛleÏité informace o tomto problému. Také „Obecní knihovna“ a „Duchovní zamy‰lení“ patﬁí mezi ãlánky, na které se kaÏd˘ mûsíc
tû‰ím.
Tímto dopisem zároveÀ zdravím svého b˘valého spoluÏáka Tomá‰e
Bednaﬁíka, jehoÏ rubrika „Kapitoly z historie Kﬁivoklátska“ patﬁí rovnûÏ mezi moje oblíbené ãlánky.
S pozdravem
Maja CoÀková
Praha 8

K¤IVOKLÁTSKÉ NOVINY S PODTITULKEM LIST
OBâANÒ A P¤ÁTEL K¤IVOKLÁTU
Onen podtitul se mi velice líbí,
jakoÏto vlastnû i cel˘ mûsíãník.
Ten dodatek proto, Ïe v Kﬁivoklátu ani blízkém okolí nebydlím,
ale docela ãasto – a velmi ráda –
sem jezdím za svou kamarádkou
z dob studií. U ní si vÏdy nedoãkavû prolistuji nové vydání Kﬁivoklátsk˘ch novin, nafasuji si nepﬁeãtená ãísla domÛ a pak se
kochám. Obãas coby kﬁivoklátsk˘
patriot spáchám i nûjak˘ ten ãláneãek jako reportér – dopisovatel.
Îila jsem pﬁed nûkolika lety ve
srovnatelnû lidnaté obci na jihu
âech a s pﬁáteli jsme se z obyãejného obecního Zpravodaje, kter˘
se nám hrubû nelíbil, snaÏili stvoﬁit opravdové noviny. Takové, jako máte vy Kﬁivoklát‰tí. Docela
se nám daﬁilo, tû‰il nás stoupající
zájem obyvatel o dûní v obci, práce nás bavila a mûsíãník Vy‰ebrodsko ‰el po nûkolika vydáních
na draãku. Dûlali jsme jej takﬁka
na kolenû, nemajíce poãítaãovou
techniku, pﬁesto mûl dobrou úroveÀ. Po grafické stránce se ale
s va‰ím mûsíãníkem srovnávat nedal. Ale mám dobr˘ pocit z toho,
Ïe jsme vlastnû poloÏili základní
kámen k vytváﬁení souãasn˘ch
stále
vycházejících
novin.
A v‰ichni Vy‰ebroìáci si jich velice povaÏují a py‰ní se skuteãností, Ïe ‰iroko daleko nemají tak
pûkn˘ ãasopis, kter˘ by objektivnû a zajímavû informoval obãany
Vy‰‰ího Brodu a okolních obcí
o dûní v tomto regionu.
Proto je mi moc líto, dovídámli se, Ïe se leckde v rámci úspor-

n˘ch opatﬁení vydávání podobn˘ch novin ru‰í. Pro tuto situaci
bych se zeptala otﬁepan˘m kli‰é,
nevylévá-li se s vodou z vaniãky
i dítû. A jestli se prosl˘chá správnû, Ïe by mûlo b˘t zru‰eno i vydávání Kﬁivoklátsk˘ch novin, které jsou na opravdu vysoké úrovni,
a to po v‰ech stránkách, to si ani
netroufám okomentovat. VÏdyÈ
tak dobﬁe dûlané noviny by Kﬁivoklátu mohly závidût i leckteré
regionální tiskoviny!
Ale to jsme celí my, âecháãci.
Od extrému k extrému. Ru‰íme,
co se osvûdãilo, co funguje…
Z vlastní zku‰enosti vím, Ïe dûlat
noviny na tak vysoké úrovni je
velká a ãasto nevdûãná dﬁina. Není na svûtû ãlovûk ten… TûÏko se
téÏ naplÀuje poﬁekadlo Koho chleba jí‰, toho píseÀ zpívej. V opravdové demokracii to prostû není
vÏdy moÏné. A proto je takov˘ch
novin tﬁeba jako ‰tik v rybníce.
Obãas je tﬁeba píchnout do problému a napomoci tak vyﬁe‰ení
zapeklité situace.
A tak mi nezb˘vá neÏ doufat, Ïe
to, co se prosl˘chá, je jen prachobyãejná ‰u‰kanda. Tiskov˘ zákon
by se tﬁásl v základech, kdyby to
byla pravda. Zahuãely, zaplakaly
by i kﬁivoklátské hvozdy.
S pﬁáním dal‰ího úspû‰ného vydávání Kﬁivoklátsk˘ch novin v roce 2009 mûstysi Kﬁivoklátu, redakãní radû a pﬁátelÛm obce konãí
své povzdechnutí.
Zdenka Veãerníková,
Teplice
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V prosinci loÀského roku se v zastupitelstvu jednalo o samém bytí a nebytí Kﬁivoklátsk˘ch novin. V posledním loÀském Bubeníkovi, je‰tû neÏ padlo definitivní rozhodnutí, byl oti‰tûn názor vedení obce se závûrem, Ïe se
zastupitelstvo bude muset rozhodnout, zda Kﬁivoklátské noviny patﬁí ãi nepatﬁí mezi priority obce a mají ãi nemají proto b˘t obcí také podporovány. Rozhodovalo se tak o tom, zda se historie Kﬁivoklátsk˘ch novin po ãtrnácti letech uzavﬁe a nebo se pﬁehoupne do roku patnáctého.
Aby byla zachována objektivita, rozhodli se nûkteﬁí ãlenové redakãní rady Kﬁivoklátsk˘ch novin zveﬁejnit na
celou záleÏitost také svÛj názor, nûkteré okolnosti vysvûtlit a také pár vûci pﬁipomenout. Redakce obdrÏela k tomuto tématu také nezvykle velké mnoÏství redakãní po‰ty. Najdete ji na stranû 3.
Pavel Friebert

JAK A PROâ K¤IVOKLÁTSKÉ NOVINY VZNIKLY?

K¤IVOKLÁTSKÉ NOVINY A FINANCOVÁNÍ
JEJICH V¯ROBY

Je to jiÏ ãtrnáct let, ale moÏná je takové návrhy pﬁistoupili, ztratily formování obyvatel, ke kulturnímu
vhodná chvíle „vrátit se ke koﬁe- by Kﬁivoklátské noviny svÛj smysl. povûdomí v obci, dokumentují hisnÛm“, jak se nyní ãasto ﬁíká.
Pokud mají noviny alespoÀ trochu torii Kﬁivoklátu. V tom je jejich v˘Impuls k vydávání Kﬁivoklát- informovat o aktuálním dûní, mû- znam. Kultura zpravidla je prodûsk˘ch novin nevze‰el ze strany ob- síãník je na hranû pouÏitelnosti. Bez leãná. I knihovna je, také ji zru‰íme?
ce. U jejich zrodu stáli tﬁi lidé, mo- hradu a CHKO by v˘raznû utrpûla
Celá diskuse o budoucnosti KN
je maliãkost a bratﬁi Tomá‰ a Milan pestrost, zajímavost a informaãní nyní vznikla proto, Ïe ãtyﬁi lidé
Bednaﬁíkové. Vize Kﬁivoklátsk˘ch cena novin. Na vût‰í formát se pﬁe- chtûjí alespoÀ ãásteãnû uhradit pránovin se narodila po mnohahodi- ‰lo z technick˘ch dÛvodÛ, zejména ci na v˘robû novin. Je právem zanov˘ch diskusích a pro zajímavost kvÛli fotografiím. Kﬁivoklátské no- stupitelstva rozhodnout, zda peníze
tﬁeba Tomá‰ Bednaﬁík byl ze za- viny chceme dûlat v rámci moÏností uvolní ãi ne. Stejnû tak má zastupiãátku spí‰e skeptick˘. Dobﬁe si pa- co nejlep‰í, v˘‰e uvedené návrhy by telstvo právo KN zru‰it úplnû, ãi
matuji, jak mi tehdy ve vlaku ﬁíkal: nám to neumoÏÀovaly.
rozhodnout, Ïe budou vycházet
„Není umûní udûlat jedno, dvû, tﬁi
Ze strany pana Milana Nadû za- ãtvrtletnû, nebo v men‰ím formátu
ãísla. Umûní je udûlat jich dvanáct znûlo, Ïe jako starosta nemá moÏ- ãi poãtu stran. V prosinci zastupido roka. A Kﬁivoklát je malá obec.“ nost kontroly nad obsahem novin, telé rozhodli, Ïe peníze uvolní, zruMûl pravdu. Je spravedlivé dopl- Ïe bychom mu je mûli dávat ke kon- ‰it je pr˘ mohou i bûhem roku. Ponit, Ïe jeho poãáteãní skepse se trole, aby nebyly oti‰tûny nûjaké loÏme si v‰ak otázku, nebyla by to
zmûnila v ãtrnáctileté pravidelné ãlánky rasistické, fa‰istické a … ta- trochu ‰koda?
pﬁispívání asi nejvût‰ím poãtem ké proti nûmu. Nejvíce vadí „To
Pavel Friebert
ãlánkÛ do kaÏdého
ãísla a pravidelnou
vût‰í ãi men‰í úãast
na v˘robû novin.
KéÏ by bylo více takov˘ch skeptikÛ.
KdyÏ byla koncepce
Kﬁivoklátsk˘ch novin vymy‰lena, ‰lo se na
zastupitelstvo.
O tehdej‰ím projednání jistû existuje
zmínka v zápisu
z jednání. Od samého poãátku byly Kﬁivoklátské noviny
vym˘‰leny a také
prezentovány jako
noviny obecní, kte- To snad nepotﬁebuje komentáﬁ. Jen pro úplnost, úryvek je z dopisu Marie Georgievové (91 let), b˘valé obyvatelky
Reprofoto Milan Bednaﬁík
ré v‰ak budou po- Kﬁivoklátu, tohoto ãasu Ïijící v Plzni u syna.
mûrnû nezávislé.
Nebudou slouÏit jen k oti‰tûní zá- jsou mi vûci“. Byl to v‰ak on, kdo
pisÛ ze zastupitelstva. Mûlo se jed- se svobodnû rozhodl nechodit na renat o noviny pestré, zachycující ce- dakãní radu a místo nûj se jí úãastlé spektrum Ïivota Kﬁivoklátu ní místostarosta Petr Tﬁíska. Navíc
K¤IVOKLÁT. Základní ‰kola
a jeho okolí. O noviny, kde obci bu- ãlenkou redakãní rady je i zastupi- Kﬁivoklát opût v prvním pololetí
dou poskytnuty jedna aÏ dvû strany telka Pavla HÛlová. Obec tedy jis- zaﬁadila do sv˘ch osnov projektoa zbytek se zaplní dûním z obce tû má nad obsahem kontrolu. NáplÀ vé vyuãování, které bylo zamûﬁea okolí. Tato koncepce Kﬁivoklát- novin se dojednává na redakãní ra- no na osobnostní a sociální v˘sk˘ch novin byla tehdej‰ím zastu- dû a její sloÏení je myslím dosta- chovu (t˘mová spolupráce,
pitelstvem schválena, vãetnû for- teãnou zárukou, Ïe nebudou oti‰tû- komunikace, pozitivní vztah s somátu, ceny a podmínek distribuce. ny Ïádné rasistické nebo fa‰istické bû samému i k druh˘m, ﬁe‰ení proDal‰ích dvanáct let nebylo nutné ve ãlánky. Zatím se tak nikdy nestalo. blémÛ, rozhodovací dovednosti).
vztahu k zastupitelÛm nic vysvût- Pﬁedkládat hotové noviny ke kon- Projekt byl pﬁipraven pro celou
lovat. Pouze pﬁed ‰esti lety se zaãal trole je technicky nemoÏné, ale ‰kolu, i kdyÏ první i druh˘ stupeÀ
oz˘vat tehdy ãerstv˘ zastupitel pan o tom asi více Milan Bednaﬁík. pracoval samostatnû. ProjektovéMilan Naì, Ïe noviny jsou prodû- A „To jsou mi vûci“? Mimo pana mu dni pﬁedcházelo úvodní setkáleãné… a dva roky po sobû to pﬁi- Petra Tﬁísku a mne se redakãní ra- ní jednotliv˘ch skupin s poradci.
pomínal. Není také tajemstvím, Ïe da jednohlasnû vyjádﬁila pro jejich
Na prvním stupni vznikly ãtyﬁi
„jak dále s KN“ ﬁe‰il ihned po svém pokraãování. Od poãátku naopak
nástupu do funkce starosty, byÈ ofi- stojíme o názory obãanÛ a ãtenáﬁÛ,
ciálnû nic nezaznûlo.
i ty protichÛdné. KdyÏ pan Václav
V prosinci nám bylo ze strany Smeták pﬁed lety pﬁestal starostovat
nûkter˘ch zastupitelÛ vyt˘káno, Ïe u Sokola a nûkteré dûní v Sokole se
obec má v novinách jen jednu stra- mu nelíbilo, rádi jsme jeho pﬁíspûnu a obsahem dûlá sponzora hradu vek otiskli. Rádi jsme otiskli dopis
a CHKO Kﬁivoklátsko. Myslím, Ïe prodavaãek ze samoobsluhy na
je to jinak. Po celou dosavadní his- Amalínû, kdyÏ je nûkdo dle jejich
torii KN platilo, Ïe pokud obec po- názoru bezdÛvodnû oãernil. Pﬁíklatﬁebovala prostoru více, vÏdy se dem je i nedávná a pokraãující disna‰el. Platí to i v posledních dvou kuse o vzniku Národního parku. Poletech, ale kolik si toho obec dá, kud mohu mluvit za redakãní radu,
jen tolik toho mÛÏeme otisknout. myslíme si, Ïe takové ãlánky dûlaA obec zpravidla nedodá materiá- jí noviny pestré, ãtivé, a také obly ani na jednu celou stranu. Viz jektivní. A tak to je i s „To jsou mi
tyto KN.
vûci“. KN nejsou Ïádn˘m opoziãSponzoruje obec v KN hrad ním plátkem s cílem psát proti nûa CHKO Kﬁivoklátsko? Nikdy jsme komu. Nûkdo má názor a nûkdo zato tak nechápali. O tak v˘znamn˘ch se jin˘, co je na tom ‰patného, je-li
subjektech nejde nepsat. My‰lenka, prezentován slu‰nû?
Ïe hrad a CHKO Kﬁivoklátsko se neZda KN jsou ãi nejsou prioritou
chají v KN vydrÏovat obcí, mi pﬁi- obce? ·kola, ‰kolka, zimní údrÏba,
jde úsmûvná. Zadarmo a rád o nich odpady nebo budoucí stavba kanapí‰e regionální i celostátní tisk… lizace jistû mají prioritu mnohem
V prosincovém Bubeníkovi bylo vût‰í. Kﬁivoklátské noviny v‰ak ãtruvedeno, Ïe na redakãní radû byly náct let nevycházejí proto, Ïe si to
z na‰í strany odmítnuty v‰echny ná- tﬁi lidé na zaãátku usmysleli. V závrhy na úspory. Ano, odmítli jsme hlaví mají „List obãanÛ a pﬁátel Kﬁivydávat KN jednou za dva mûsíce voklátu“. V redakãní radû se snaÏíãi jednou za ãtvrtletí, nepsat o hra- me, aby to byly „na‰e – va‰e“
du a CHKO Kﬁivoklátsko a zmen- noviny. Bez inzerce budou vÏdy
‰it tak poãet stran, vrátit se k men- prodûleãné a bez pﬁíspûvku obce ne‰ímu formátu… Pokud bychom na mohou pﬁeÏít. Pﬁispívají v‰ak k in-

Milí ãtenáﬁi, jistû jste zaznamenali posledních pár mûsícÛ, Ïe se okolo
Kﬁivoklátsk˘ch novin dûjí nûjaké zmatky. Padají silná slova, ‰íﬁí se nekompetentní ﬁeãi. Redakãní rada proto povaÏuje za potﬁebné vnést do celé vûci jasno, aby nedocházelo ke zkreslování pravdy, která je nûkdy prezentována tak, jak se to hodí tomu ãi onomu do krámu. Cel˘ povyk vznikl,
kdyÏ do‰lo na fakt, Ïe bylo potﬁeba narovnat nenormální situaci, která se
okolo na‰ich novin vlekla uÏ nûkolik let. V vedlej‰ím materiálu mého kolegy si pﬁeãtete, kdy a proã Kﬁivoklátské noviny vznikly, zda a jak plnily
svÛj úkol. Zda jsou prioritou obce, nebudu ﬁe‰it, to nechám na svûdomí
zastupitelstvu. ProtoÏe jsem byl ale u jejich v˘roby od prvního ãísla v roce 1995, mám potﬁebu si k tomu i dnes ﬁíci své. Noviny pro‰ly sv˘m v˘vojem, zrovna tak, jak jím pro‰el kaÏd˘ z nás a na‰e spoleãnost. Jen hrstka ãtenáﬁÛ si dokáÏe pﬁedstavit, kolik se za tûmi osmi stránkami novin
skr˘vá práce. Je to práce kvalifikovaná, odborná a finanãnû nároãná, hlavnû na samotné v˘robní zaﬁízení, díky kterému noviny mohou vycházet
v profesionální kvalitû. Dne‰ní doba není lehká a hlavnû soukromí podnikatelé a Ïivnostníci mi dají za pravdu, Ïe udrÏet se nad vodou je ãím dál
sloÏitûj‰í a Ïe není ãas na hrdinství. Dal‰í ãástku 700 000 Kã, na kterou
mi pomyslnû pﬁi‰ly Kﬁivoklátské noviny za ãtrnáct let jejich vydávání
a kterou jsem noviny sponzoroval, si v dne‰ní dobû, bohuÏel, uÏ dovolit
nemohu. Byl jsem proto nucen poÏádat zastupitelstvo, aby se zaãalo od
nového roku finanãnû spolupodílet na v˘robní ãásti novin, ãímÏ se rozumí zákres stránek, úprava obrázkÛ a samotn˘ zlom stránek na poãítaãi, a
koneãnû jejich korektury. Na pﬁedtiskové pﬁípravû KN je práce tﬁí lidí po
dobu nûkolika dnÛ. âástka 5000 Kã, na kterou byla minimální úhrada vykalkulována a která bude rozdûlena mezi nû, bude slouÏit pro úhradu v pﬁípadû, kdyÏ kdokoliv z na‰eho v˘robního t˘mu nebude moci z jakéhokoliv dÛvodu svou práci na Kﬁivoklátsk˘ch novinách odvést a bude ho potﬁeba
zastoupit. Ono totiÏ sehnat zástup externisty zadarmo je v dne‰ní dobû témûﬁ nemoÏné. Námi poÏadovaná ãástka není faktickou cenou, kterou by
zaplatil bûÏn˘ zákazník, ta by byla mnohem vy‰‰í, ale jen jakousi nejnutnûj‰í náhradou za dobu, po kterou se Kﬁivoklátsk˘m novinám vûnujeme,
a zãásti uhradí nejnutnûj‰í materiál, elektﬁinu nebo amortizaci pouÏívaného zaﬁízení. Nic víc a nic míÀ za tím nehledejte. Potû‰ilo mû, Ïe zastupitelstvo na‰e poÏadavky uznalo, ale uÏ ménû to, Ïe tíÏi na zv˘‰ené v˘robní náklady vyﬁe‰ilo tou nejjednodu‰‰í cestou, razantním zdraÏením novin.
KdyÏ se najdou protﬁedky na místní noviny jinde, tak proã to nejde u nás?
To, jak v‰e dopadne, je ve va‰ich rukou, ale vûﬁím, Ïe to, Kﬁivoklát‰tí, pochopíte a Ïe budete své Kﬁivoklátské noviny i nadále kupovat.
Za v˘robní t˘m KN
Milan Bednaﬁík

K A L E N D Á ¤ P ¤ E S C E L É PAT R O
skupiny a kaÏdá mûla vytvoﬁit prezentaci daného roãního období. Vznikly tak charakteristiky roãního období, v˘tvarné i literární práce a dále
i pﬁehled lidov˘ch tradic a zvykÛ.
KaÏdá skupina má svou prezentaci
na chodbû 1. stupnû.
Îáci druhého stupnû pak byli rozdûleni do dvanácti skupin a vedoucí kaÏdé skupiny vylosoval jeden
mûsíc. Mûsíc mûl b˘t pﬁedstaven
prostﬁednictvím v˘znamn˘ch osobností, pranostik, popisem typického
zvíﬁete nebo rostliny; dal‰ím úkolem bylo i vym˘‰lení spoleãenské

hry, která by se mohla v daném mûsíci hrát. KaÏdá skupina pojala svou
prezentaci s vlastní originalitou,
a proto nám vznikl velice zajímav˘
a pouãn˘ kalendáﬁ na celé chodbû
jednoho patra.
Na obou stupních pracovaly dûti s elánem a pﬁi prezentacích se
projevila i originalita a hlavnû tvoﬁivost, která byla nedílnou souãástí projektu.
Marcela Kasíková,
ﬁeditelka Z· Kﬁivoklát

Projektová vyuãování mají v kﬁivoklátské ‰kole jiÏ svoji tradici a jsou dûtmi velice oblíbená. Tak nûjak si my, co jsme
chodili do ‰koly dﬁíve, pﬁedstavujeme naplnûní Komenského vize „‰kola hrou“. Na‰e ilustraãní snímky jsou z let
2005 – 2008.
Foto Milan Bednaﬁík a archiv ‰koly

UDÁLOSTI NA HRADù – REPORTÁÎ
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ZPRÁVY Z HRADU K¤IVOKLÁTU
Do nového roku pﬁeji v‰em obãanÛm Kﬁivoklátu, náv‰tûvníkÛm hradu
a celého regionu mnoho zdraví, ‰tûstí a krásn˘ch záÏitkÛ z krásného
koutu na‰í zemû, na‰eho domova.
Dûkuji v‰em pracovníkÛm správy hradu
za dobrou práci v loÀském roce.
Ludûk Frencl, kastelán

JEDNA SEZÓNA SKONâILA A DRUHÁ ZAâALA

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

30 DNÒ MINULOSTI
• Advent na Kﬁivoklátû nav‰tívilo témûﬁ 12 tisíc náv‰tûvníkÛ.
• Adventy na Hamousovû statku
ve Zbeãnû jsou jiÏ tradicí. Leto‰ní
náv‰tûvnost 1560 osob lze oznaãit
jako v˘bornou.
• Na ‰tûdr˘ den od 11 hodin vysílal âRo 2 ze záznamu Slavnostní
koncert z Královského sálu. Natáãení probûhlo 11. prosince 2008.
• Hrad Kﬁivoklát se prezentoval
opût na veletrhu cestovního ruchu
v Brnû REGIONTOUR od 15. do
18. ledna.

Historicky první celoroãní tzv.
„modrou“ sezónu zahájil 5. ledna
hrad Kﬁivoklát. Znamená to, Ïe na
hrad mohou objednané skupiny nad
deset osob. Otevﬁeno je stejnû jako
pﬁed vánoãními svátky, tedy od pondûlí do pátku, od 10 do 15 hodin..
Hrad není ve v‰ech ãástech osvûtlen, proto provádíme jen do 15 hodin. Zimní sezónu spí‰e smûﬁujeme
na cestovní kanceláﬁe, ale jelikoÏ
vytvoﬁit skupinu deseti lidí není problém, budou otevﬁen˘ hrad zﬁejmû
nav‰tûvovat i skupiny mimo cestovní kanceláﬁe. Vûﬁíme, Ïe to pﬁiláká i dal‰í náv‰tûvníky. BûÏná sezóna pak na hradû zaãne 28. bﬁezna.
Hrad nav‰tívilo loni témûﬁ 116,5
tisíce evidovan˘ch náv‰tûvníkÛ.
Z toho je 77, 5 tisíc náv‰tûvníkÛ
obou prohlídkov˘ch okruhÛ, zbytek
tvoﬁí náv‰tûvníci dal‰ích akcí konan˘ch na hradû. V trÏbách bylo dosaÏeno úrovnû roku 2007. Pokles náv‰tûvnosti památek a kulturních
zaﬁízení lze zaznamenat prakticky
v celé âeské republice.
Pﬁíãin je asi celá ﬁada, ale mezi ty

Advent ve Zbeãnû zpﬁíjemnila i Dá‰a Pavlíãková se sv˘mi hudebníky. Foto Jana Jirásková

Zimní Kﬁivoklát.

Foto Lubo‰ Abrahám

zásadní patﬁí na‰e silná koruna, díky níÏ vyrazilo mnoho âechÛ na zahraniãní dovolenou, a naopak to odradilo mnoho cizincÛ od cesty k nám.
Dal‰ím velk˘m problémem je kvalita poskytovan˘ch doprovodn˘ch
sluÏeb. Zaãínající ekonomická krize
urãitû ubrala dal‰í procenta. V˘chodisko vidíme v poskytování zajímavûj‰í nabídky pro náv‰tûvníky a zvy‰ování kvality poskytovan˘ch
sluÏeb.
Je nutné si pﬁipomenout, Ïe nesmí
v Ïádném pﬁípadû utrpût vysok˘
standard prezentace na‰ich památkov˘ch objektÛ. Udûláme pro náv‰tûvníka urãitû v‰e, co bude v na‰ich silách. Rok 2009 bude zajímav˘
uÏ i na‰ím pﬁedsednictvím v Radû
Evropy. Hradu Kﬁivoklátu to urãitû
pﬁinese kvalitní prezentaci.
Ceny vstupného zÛstaly na Kﬁivoklátû i pro leto‰ní rok zachované.
Novinkou je prodej vstupenek pﬁes
internet. Náv‰tûvník má moÏnost si
lístek pﬁes internet zarezervovat
a vytisknout. Nemusí pak mít obavy, zda se na hrad dostane v objednan˘ den a hodinu.
Kdo kolem Kﬁivoklátu naveãer
projíÏdûl, mûl moÏnost spatﬁit hrad
slavnostnû osvûtlen˘, jiÏ poãtvrté
o vánoãních svátcích.
Ludûk Frencl
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TROCHU TEPLA V MRAZIV¯CH DNECH –

IRENA BUCHAROVÁ A JEJÍ INDIE
S ponûkud nezvykle mraziv˘m
poãasím leto‰ní zimy nekoresponduje název v˘stavy fotografií paní
RNDr. Ireny Bucharové, která byla
v sobotu 10. ledna 2009 zahájena
v Galerii Zbeãno. VernisáÏe se
úãastnilo zhruba 40 lidí. Pﬁítomn˘m
Ïenám nalepila autorka pﬁed zahájením vernisáÏe na ãelo pro Indky
typické ozdÛbky Bindi. Atmosféra
byla doplnûna vonn˘mi tyãinkami a
podmanivou hudbou.
Prost˘ název „Indie – takov˘ normální Ïivot“ dává tu‰it, Ïe je zde
k vidûní nûco exotického. Nehledejme typické pamûtihodnosti,
symboly ãi architektonické skvosty. V˘stava vznikla z první a zatím
jediné autorãiny cesty po Indii.
MoÏná zlehka pﬁekvapí, Ïe my‰lenka uspoﬁádat v˘stavu fotografií
vznikla jiÏ pﬁed vlastní cestou, jako
touha zachytit prvotní pohled na
tamní obyvatele. To hlavní, co autorku zajímá a uchvacuje, jsou totiÏ
obyãejní lidé a jejich Ïivot. Ráda se
dívá lidem do oãí a dom˘‰lí si jejich
pﬁíbûhy. Aãkoli Indie je zemí barevnou, jak podot˘ká paní Bucharová, nûkteré z vystaven˘ch fotek
jsou ãernobílé. Proã? V barvách pr˘
nûkteré detaily spl˘vají a nevyniknou, na nûkteré fotografie jsou
zkrátka barvy moc. Pﬁesto v‰ak i ty-

Autorka vystaven˘ch fotografií, berounská
Irena Bucharová.
Foto Pavel Friebert

to snímky silnû poutají pozornost.
V˘stavu si je moÏno prohlédnout
kaÏd˘ v‰ední den v budovû Správy
CHKO Kﬁivoklátsko ve Zbeãnû a to
aÏ do 4. dubna 2009 vÏdy v rámci
otevírací doby (po – st 7.30 – 16.30,
út – ãt 7.30 – 15.30, pá 7.30 – 13.30).
Mgr. Anna Hoffmannová

Na úvod vernisáÏe promluvili starosta Zbeãna Stanislav Dryják a ﬁeditel Správy CHKO Kﬁivoklátsko Petr HÛla.
Foto Pavel Friebert

L E S Á C K É P L E S Y N A â A LY L E T O S D R U H O U D E S Í T K U

Tradiãní lesáck˘ ples zahájili fanfárami Kﬁivoklát‰tí trubaãi.

Ve víru tance.

V sobotu 24. ledna jsme zahájili
uÏ druhou desítku lesáck˘ch plesÛ.
Opût ho poﬁádala âeská lesnická
spoleãnost, poboãka Kﬁivoklát a Lesy âR, s.p., Lesní správa Kﬁivoklát.
Je nedûle odpoledne a právû jsme se
vrátili z úklidu ze sokolovny. Îádná poobûdová káviãka, noviny a televize. Po proh˘ﬁené noci, kdy se
vût‰ina z nás dostane do postele nûkdy k ránu,vzhÛru do práce. Vystûhovat stoly a Ïidle, které si musíme
kaÏd˘ rok pÛjãit na rÛzn˘ch místech,
spousta krabic a pytlÛ, sundat v˘zdobu, zamést, vytﬁít. Sokolovna
musí b˘t pﬁedána v poﬁádku. O práci, která tomu v‰emu pﬁedchází, se
ani rozepisovat nebudu.
Zaãala jsem tentokrát trochu netradiãnû, ale to v‰echno velmi souvisí s kaÏdoroãním nedostatkem
vstupenek, kdy nejsme schopni
uspokojit v‰echny, kteﬁí na ná‰ ples
chtûjí jít. A vûﬁte, Ïe nás to velice
mrzí. Vyslechla jsem spoustu názorÛ na to, Ïe nemáme dostatek vstupenek, Ïe nûkteré firmy toto ﬁe‰í pﬁídûlov˘m systémem pro svoje
zamûstnance. To je dost dobﬁe moÏné, kdyÏ si najmete vybaven˘ sál,
pﬁípravu akce zadáte, zakoupíte
vstupenku a jdete se bavit. Neumím
si pﬁedstavit, Ïe bych sv˘m kolegÛm, kteﬁí se na pﬁípravû plesu podílejí, diktovala, kolik vstupenek si
mohou zakoupit. Díky laskav˘m
sponzorÛm máme bohatou tombolu
a ti samozﬁejmû mají na nákup lístkÛ pﬁednostní právo. Kapacita sálu
je daná, s tím se zkrátka nehne, a
proto se voln˘ch míst nedostává.

Ale teì uÏ k samotnému plesu.
Opût vládla pﬁíjemná atmosféra a
dobrá nálada a parket byl stále pln˘. K tanci i poslechu krásnû hrál
orchestr S-Band, obãerstvení zaji‰Èovala firma pana Pavla Nûmeãka a
je tﬁeba ﬁíci, Ïe v˘bornû. Zaznûly
fanfáry Kﬁivoklátsk˘ch trubaãÛ, veãerem nás provázela úÏasná moderátorská dvojice Pavel ·ebek a Lucie Pechová. Úãinkující ze souboru
Trn v oku byly kouzelné aÈ pﬁi ‰panûlsk˘ch rytmech, jako bﬁi‰ní taneãnice nebo pﬁi pÛlnoãním kankánu. Po nûm byla vylosována hlavní
cena veãera, zájezd, kter˘ vûnoval
pan Vladimír Novotn˘ a jeho CK
AGM Travel. Co dodat závûrem?
Jsme rádi, Ïe vy v‰ichni, kteﬁí jste
sobotní veãer strávili na lesáckém
bále, jste se dobﬁe bavili a Ïe se vám
s námi líbí.
TáÀa Friebertová
Foto Milan Bednaﬁík

O vyschlá hrdla taneãníkÛ se vzornû starala
mimo jiné i Líba Vokounová.
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OBECNÍ KNIHOVNA
NEP¤ÍTEL V MÉM POKOJI
Název knihy mû zaujal, a je‰tû víc
podtitulek – a jiné pﬁíbûhy z psychoterapie. Cena vysoká, ale moc
jsem ji chtûla, tak jsem si ji koupila
, no a pak ji dám do knihovny. Knih
podobného raÏení máme v knihovnû docela dost, tﬁeba Psychiatrovy
sexyhistorky, Cimického Pﬁíbûhy za
plotem, knihu Îena, která spolkla
zubní kartáãek, Modelkou v padesáti, Úzkostného pacienta a ﬁadu dal‰ích. Jejich vyznûní je vût‰inou spí‰
humorné, asi aby se ãtenáﬁ moc nevydûsil a nezaãal mít obavy, aby se
mu nûco takového, proboha, snad
taky nûkdy nestalo. KdyÏ je nûkdo
váÏnû fyzicky nemocen, neschopen
se o sebe postarat a jeho blízcí navíc je‰tû bﬁemeno péãe o takového
pacienta pﬁevezmou, hovoﬁí o tom
kaÏd˘ s uznáním, nemocného a celou rodinu litují. Hor‰í uÏ je to s psychick˘m onemocnûním. Pﬁedev‰ím
to sám nemocn˘, pokud to okolí nepozná (a v mnoha pﬁípadech si skuteãnû nikdo, kdo dotyãného blíÏe nezná, niãeho nev‰imne), tají, protoÏe
se za to stydí. Vût‰ina z nich zpoãátku i odmítá ve‰kerou pomoc a terapii, protoÏe oni pﬁece nejsou blázni. A pﬁitom mnozí z nich procházejí
neskuteãn˘m utrpením, které
v mnoha pﬁípadech skonãí aÏ sebevraÏdou. I ve svém bezprostﬁedním
okolí nûkdy vidíme lidi, které známe léta, jak se najednou zmûnili, jejich chování je nám nepochopitelné,
reagují nepﬁimûﬁenû, jsou zmatení.
KdyÏ uÏ jim neumíme pomoci, buì-

M Y T ¤ I K R Á L O V É J D E M E K VÁ M …

My Tﬁi králové jdeme k vám,…
se neslo v pondûlí 5. ledna veãerním Kﬁivoklátem. JiÏ tradiãnû se tak
ãlenové Dûtí Kﬁivoklátska, o.s. spo-

leãnû s Kﬁivoklátsk˘mi hudci, kamarády a dûtmi vydali na symbolickou pouÈ Tﬁí králÛ po amalínsk˘ch domácnostech. Poãasí bylo
mrazivé, a tak se dûti po cestû zahﬁívaly tepl˘m domácím ãajem
a dospûlí zaﬁadili do zpûvníku i Ïertovnû upravenou koledu „JéÏí‰ku,
paÀáka, já se budu kolíbati, …“. Paní a pánové domu byli velmi pohostinní, nabízeli ‰irok˘ v˘bûr mokÛ pro zahﬁátí a k tomu i nûjakou tu
dobrotu do Ïaludku, a tak to s tím
mrazem nakonec nebylo aÏ tak zlé.
Za vﬁelé pﬁijetí a dary se pak Tﬁi králové a jejich doprovod odmûÀovali
zpûvem, hudbou a pﬁáním ‰Èastného nového roku. Díky nad‰ení hlavních hudebníkÛ – zpûvákÛ a ponûkud volnûj‰í organizaci se pochod

koledníkÛ protáhl do pozdnû veãerních hodin. Pro v‰echny zúãastnûné
to byl zajisté pﬁíjemn˘ veãer, a tak
v‰em nav‰tíven˘m pﬁíznivcÛm, pﬁátelÛm a ãlenÛm o.s:„Dûkujeme za ty
dary, co jste nám Tﬁem králÛm dali. S pánem bohem zÛstávejte, na Tﬁi
krále vzpomínejte!“
Jana Rajská

MLÁDÍ NA PARKETU
Aãkoliv se zdá, Ïe je to pouh˘ch
pár dnÛ, co skonãily v kﬁivoklátské
sokolovnû taneãní kurzy manÏelÛ
Tenglerov˘ch, je to uÏ osm t˘dnÛ.
A tak máme dobrou zprávu pro ty,
kter˘m bylo líto, Ïe taneãní skonãily. ProtoÏe se pﬁihlásil dostateãn˘
poãet párÛ, mÛÏeme s potû‰ením
oznámit, Ïe jsou tady kursy pokraãovací.
Zahájení probûhlo 17. ledna 2009
v 18.30 a do 21.3. se tedy mÛÏeme
jít je‰tû ‰estkrát podívat, jak to na‰im mlad˘m jde. Vzhledem k tomu,
Ïe se nám do toho tro‰iãku vmíchaly plesy 24. 1. a 21. 2. a také Masopust 28. 2., budeme lekce posouvat
a pﬁe‰upovat na nedûli 1. 3.
Pokud by mûl je‰tû nûkdo chuÈ se
pﬁihlásit, je to moÏné, v sokolovnû
je místa dost. Dal‰í lekce probûhne
v sobotu 31. ledna 2009.
Za o.s. Dûti Kﬁivoklátska
Simona Matûjková

NOVOROâNÍ TURNAJ
OVLÁDLI „KANOISTÉ“
K¤IVOKLÁT (bed). V sobotu 3.
ledna se uskuteãnil v sokolovnû jiÏ
15. roãník Novoroãního turnaje ve
stolním tenisu, kter˘ zde pravidelnû
na zaãátku roku poﬁádá TJ Sokol Kﬁivoklát. Cestu do podhradí si navzdory mrazivému dni na‰lo dvaapadesát hráãÛ z celého Rakovnicka.
SoutûÏ ve dvouhrách vyhrál Libor
Cír pﬁed Janem ·tenglem (oba z Kanoistického klubu Rakovník). V souboji o tﬁetí místo porazil Jan Lédl
(Ole‰ná) Leo‰e Hejdu (RC Rakovník). Ve ãtyﬁhrách zvítûzil pár AlÏbûta Brabcová a Jan ·tengl, kdyÏ ve
finále porazil dvojici Libor Cír a Jiﬁí Hol˘ (v‰ichni KK Rakovník). Tﬁetí místo obsadili Leo‰ Hejda a Václav KrÛta, kteﬁí zvítûzili nad bratry
Romanem a Janem Pacourkov˘mi.

me k nim alespoÀ ohleduplní, tolerantní, laskaví. Rozhodnû si nezaslouÏí ironické posmû‰ky. KdyÏ nûkdo pﬁijde o ruku, o ledvinu, taky se
mu neposmíváme. Nûco takového
by prostû nikoho ani nenapadlo. Málokoho by taky asi napadlo na takové téma psát ãlánek. Samosebou
jsem ovlivnûna tím, jakou mám dceru. Taky se po ní kolemjdoucí obãas divnû dívají, kdyÏ si to tak kráãí se sv˘m „motátkem“. Hlavnû
turisté, neboÈ domácí uÏ nás znají.
Ale to v‰e je jen úvod. Teì ke knize samé. Opí‰u nûco z pﬁedmluvy:
„Nekoneãná cesta do nitra du‰e se
stále zrychluje. V psychologii se
v posledních letech hodnû zmûnilo,v psychiatrii je‰tû více a v˘zkum
mozku prodûlal skuteãnou revoluci. Pﬁedmûtem vûdeckého pozorování se staly emoce, povaha, schopnost lidského my‰lení a pamûÈ, ãímÏ
psychologie získala nové dÛleÏité
informace. Tato kniha se zab˘vá bizarními krajinami, které je tﬁeba na
cestû do na‰eho nitra odhalit, a informuje o nov˘ch poznatcích v oblasti psychologie, psychiatrie a v˘zkumu mozku a o moÏnostech
zmírnûní lidského utrpení, jeÏ z novû nabyt˘ch vlastností vypl˘vají.“
Autor knihy Yoram Yovell, pÛvodem Îid, je odborníkem ve v‰ech
tﬁech zmínûn˘ch vûdních oborech,
právû proto se stal tak úspû‰n˘m terapeutem. Také kniha má tﬁi ãásti:
Psychologie, Psychiatrie, V˘zkum
mozku. Ale rozhodnû vás nezahltí

odborn˘mi termíny, je napsaná velmi srozumitelnû a ãtivû. Na závûr
bych ocitovala ãást textu z oddílu
Paranoidní a schizofrenní poruchy,
neboÈ k souãasné situaci, která je
dnes a dennû rozebírána ve zprávách, mi pﬁipadá velmi aktuální:
„Izrael je zemí, kde semínka paranoie padají na úrodnou pÛdu, neboÈ
témûﬁ v‰ichni její obyvatelé, Ïidov‰tí i arab‰tí, jsou na ne‰tûstí buì sami uteãenci, nebo dûti a pﬁíbuzní vyhnancÛ, kteﬁí museli utéci pﬁed
agresí ohroÏující jejich Ïivot.
Nad Ïivotem na Blízkém v˘chodû
a pﬁedev‰ím v Izraeli se paranoia
vzná‰í v‰ude.“
Gudrun Humlová

OPRAVDU JE „BIVOJ“ TÍM NEJLEP·ÍM ¤E·ENÍM?
V prosincovém „Bubeníkovi“ jsme si mohli pﬁeãíst, Ïe Mûstys zakoupil
na zimní údrÏbu za 180.000 Kã víceúãelov˘ malotraktor – rider. Jedná se
o tip Stiga Park Pro Bivoj 4 WD. A k nûmu pﬁíslu‰enství za cca dal‰ích 40
tisíc. ProtoÏe mi „Bivoj“ pro zimní údrÏbu na místních komunikacích pﬁipadal nevhodn˘, podíval jsem se na internetové stránky v˘robce a hlavnû
se poptával na názory jin˘ch.
Podle v˘robce má snûhová radlice „Bivoje“pracovní zábûr 120 cm a
sypaã písku objem 0,66 m3. Proã to pí‰í? ProtoÏe i v˘robce uvádí, Ïe se
jedná o stroj na „zametání, ãi‰tûní a hrabání CESTIâEK“. Obousmûrná
ulice má zpravidla ‰íﬁi pﬁes 6 metrÛ, „Bivoj“ tedy musí takovou ulici hrabat na ‰est pracovních zábûrÛ, aby jí shrabal celou. A na jak dlouho vydrÏí písek v násypce o objemu jen nûco pﬁes pÛl kubíku?
Od lidí, kteﬁí zimní údrÏbu provádûjí a mají povûdomí a zku‰enosti s technikou pro ni, jsem vyslechl jednoznaãn˘ soud. S „Bivojem“ je moÏné provádût zimní údrÏbu na chodnících, ale v Ïádném pﬁípadû není urãen na
místní komunikace. Nemá pro nû dostateãn˘ v˘kon ani trvanlivost. Navíc
se zimní údrÏba zpravidla provádí za ‰patného poãasí, v mrazu ãi vánici,
a na odkryté sedaãce bych rozhodnû nûkolik hodin trávit nechtûl.
V akci jsme „Bivoje“ mohli vidût na zaãátku ledna. Pﬁed panem BaÀasem smekám, protoÏe odvedl obrovsk˘ kus práce a zimy si musel opravdu
uÏít. JenÏe sebevût‰í snaha nemohla zakr˘t to, Ïe „Bivoj“ na zimní údrÏbu místních komunikací prostû není stavûn a proto na ni nestaãí. A to napadlo pár centimetrÛ snûhu, kter˘ navíc nebyl mokr˘.
Ano, „Bivoj“ dokáÏe shrabat sníh i z místní komunikace. Jako malá sekaãka na trávu dokáÏe posekat fotbalové hﬁi‰tû. Otázkou v‰ak je, za jak
dlouho a kolikrát. „Bivoj“ je urãen na údrÏbu cestiãek a chodníkÛ, nebo
na sekání trávy na vût‰ích plochách. ProtoÏe ani tûch Kﬁivoklát nemá nûjaké závratné mnoÏství, zákonitû mû napadá otázka, zda za nûjak˘ch 220
tisíc korun nebyl nákup „Bivoje“ trochu unáhlen˘ a vlastnû nic neﬁe‰ící?
S „Bivojem“ je spojena je‰tû jedna otázka: „Je schválen pro provoz na
pozemních komunikacích?“ Pokud ano, musí mít velk˘ technick˘ prÛkaz,
SPZ a povinné ruãení. Jinak na komunikacích nemá co dûlat. Ná‰ „Bivoj“
v‰ak SPZ nemá… a stane-li se nûjaká ‰koda ãi úraz…
A jak by se zimní údrÏba v Kﬁivoklátû mûla ﬁe‰it, pokud bych do toho
mohl mluvit?
Jedním z moÏn˘ch ﬁe‰ení pro Kﬁivoklát mÛÏe b˘t spojení s jinou obcí
a nákup kvalitní profesionální techniky velikosti úmûrné velikosti obce.
Pokud by se Kﬁivoklát mûl na zimní údrÏbû komunikací, ale i na péãi o zeleÀ s nûk˘m domlouvat, jsou to v prvé ﬁadû Roztoky. Minimálnû ze dvou
logick˘ch dÛvodÛ. Za prvé obce spolu bezprostﬁednû sousedí. A pak i Roztoky mají po ukonãení ãinnosti firmy Lubo‰e ·ípka v této oblasti podobné
obtíÏe. V souãasné dobû je moÏné zakoupit za cca 560 tisíc kompletnû zrepasovanou Multicaru s náhonem na v‰echna ãtyﬁi kola, s rychloupínací
deskou na plnû hydraulickou radlici s gumov˘m bﬁitem a takov˘m pracovním zábûrem, aby radlice byla vyuÏitelná na místní silnice. Se sklápûãkou, vytápûnou kabinou, a moÏností osazení dal‰ích pﬁídavn˘ch zaﬁízení na posyp, zametání apod. KdyÏ ãástku vydûlíme dvûma, vyjde nám
280. tis. To je jen o 40. tisíc korun více, neÏ stál „Bivoj“. JenÏe obû obce
by se mohly podûlit také o pracovníka za volant a bûhem celého roku Multicaru vyuÏívat reálnû i pro nûjak˘ v˘dûlek. Na rozdíl od „Bivoje“ by v‰ak
taková Multicara zimní údrÏbu v Kﬁivoklátû zvládla a ﬁe‰ila na mnoho let
dopﬁedu.
Dal‰í variantou, pokud by Kﬁivoklát mûl postupovat samostatnû, je nákup poﬁádného traktoru s radlicí a rozmetadlem na posyp. Jak pr˘ uvedl
jeden nejmenovan˘ traktorÛ znal˘ kﬁivoklátsk˘ obãan, za 200 tisíc bychom
mûli krásn˘ traktor i s náhonem na pﬁedek. Opût by se jednalo o ﬁe‰ení na
mnoho let dopﬁedu.
Pavel Friebert
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NESEëTE DOMA ANEB TIP KN NA V¯LET (I)
VáÏení ãtenáﬁi, s nov˘m kalendáﬁním rokem pﬁicházíme s nov˘m
cestovatelsko – zemûpisn˘m cyklem, kter˘ jsme nazvali Neseìte doma aneb Tip KN na v˘let. Postupnû
vám budeme pﬁedstavovat zajímavá místa v regionu, která stojí za to
nav‰tívit a mohou poslouÏit jako cíl
rodinného v˘letu na kolech, pû‰ky,
vlakem nebo osobním automobilem. Pﬁejeme hezké záÏitky.
JESENICK¯ VIKLAN
¤íká se mu viklan, pﬁesto Ïe uÏ se
dávno neviklá. Do balvanu za Velk˘m rybníkem u Jesenice se pr˘ staãilo opﬁít jen lehce prsty, aby se nûjakou chvíli k˘val. Dnes do nûj
mÛÏete tlaãit sebevût‰í silou a nezhoupne se ani o píì. Je pﬁevrÏen˘
a nehybn˘. Jak fungovala hﬁíãka pﬁírody, vytvoﬁená nekoneãnû pomal˘m pÛsobením vûtru, de‰tû a mrazu, víme uÏ jen z nemnoha
dochovan˘ch záznamÛ a teorií, jimÏ
napovídá vzhled balvanu a jeho kamenného lÛÏka.

Jesenick˘ viklan dnes

PÛvodnû vypadal viklan jako
bochník, postaven˘ na hlavu do
mûlké Ïulové prohlubnû, a chvûní
ãi dunûní, zpÛsobené pohybem
kamene, bylo pr˘
cítit v okolí nûkolika desítek metrÛ. PﬁestoÏe povalen˘ viklan není
na první pohled
svou velikostí a
váhou (zhruba
‰est tun) v kraji
kamenn˘ch stád a
skal nijak v˘jimeãn˘, stále patﬁí mezi nejznámûj‰í v˘letní místa na Jesenicku. Svého ãasu b˘val mekkou
turistÛ, soudû alespoÀ podle fotografie z poloviny dvacátého století,
na níÏ jsou v balvanu vidût stovky
jmen, kﬁíÏkÛ a letopoãtÛ. Ty do nûj
vyryli zvûdavci, kteﬁí si viklan pﬁi‰li prohlédnout. UÏ tehdy byl pﬁe-

Foto Tomá‰ Bednaﬁík
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DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
Prchající okamÏik

vrÏen˘, aã je‰tû turistick˘ prÛvodce
z roku 1959 zve k „pozoruhodnému
viklanu, kter˘ spoãívá na úzké skalní plo‰inû a mÛÏe b˘t uveden v pohyb“. Vûta, Ïe „viklan bylo moÏné
uvést do pohybu je‰tû pﬁed nûkolika lety,“ se v popisech zajímavostí
Jesenicka objevuje dodnes. Ve skuteãnosti je v‰ak kámen mimo lÛÏko
uÏ témûﬁ pÛl druhého století. V roce 1866 rozbili kﬁehk˘ mechanismus viklanu zlatokopové, hledající
v jesenick˘ch lesích poklady, pﬁedev‰ím bájn˘ poklad v okolí zámeãku Svat˘ Hubert, kter˘ mûl
údajnû cenu poloviny království.
V tehdej‰í mûnû padesát milionÛ.
BohuÏel, podle jiné legendy, která
byla na Jesenicku hodnû roz‰íﬁená a
starci ji o ãerné hodince rádi dávali
k dobru, mûla nedozírné bohatství
ukr˘vat i zemû pod viklanem. A tak
zlatem obtûÏkaná povûst pﬁimûla
nûkolik silákÛ, aby kámen pﬁevrátili. Tak se pohyb viklanu zastavil.
V roce 1995 byl kámen vyhlá‰en registrovan˘m v˘znamn˘m krajinn˘m prvkem, k nûmuÏ vede trasa
Nauãné stezky Jesenicko.
Tomá‰ Bednaﬁík

1. díl

Psát sváteãní úvahu k Novému roku je tûÏk˘
úkol. O ãem psát? Téma je stále stejné, úvaha
o ãase. âas je nûco, co Ïádn˘ z nás není schopen zastavit ani vrátit zpût. Jsme opût o rok star‰í. Navíc máme stále pocit, Ïe Ïivot v poslední
dobû je pﬁíli‰ uspûchan˘. Máme tak málo ãasu
se zastavit a chvilku pﬁem˘‰let. Co je v na‰em
Ïivotû opravdu dÛleÏité? Jak ãasto lpíme na
svém Ïivotû a tak málo si uvûdomujeme, jak velk˘ je to dar od Boha. Co nás ãeká v tom novém
roce, nevíme. Proto si myslím, Ïe kﬁesÈan by
mûl vnímat ãas trochu jinak. Aby sis uvûdomil
cenu sestry, zeptej se nûkoho, kdo ji nemá. Aby sis uvûdomil cenu deseti let,
zeptej se novû rozvedeného páru. Aby sis uvûdomil cenu ãtyﬁ let, zeptej se
maturanta. Aby sis uvûdomil cenu jednoho roku, zeptej se studenta, kter˘
propadl u závûreãné zkou‰ky. Aby sis uvûdomil cenu devíti mûsícÛ, zeptej
se matky, která dala Ïivot dítûti. Aby sis uvûdomil cenu jednoho mûsíce, zeptej se matky, která dala Ïivot pﬁedãasnû narozenému dítûti. Aby sis uvûdomil cenu jedné minuty, zeptej se ãlovûka, kter˘ zme‰kal odjezd dopravního prostﬁedku. Aby sis uvûdomil cenu jedné sekundy, zeptej se ãlovûka,
kter˘ pﬁeÏil nehodu. âas na nikoho neãeká. VaÏ si kaÏdé chvíle, kterou má‰!
Bude‰ si jí váÏit je‰tû víc, kdyÏ to bude‰ moci sdílet s nûk˘m. Aby sis uvûdomil cenu pﬁítele nebo ãlena rodiny, ztraÈ jednoho z nich. Pamatuj: DrÏ
se pevnû tûch, které miluje‰!
J. P.

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
BoÏena âermáková
Miloslava Spurná

14. 12. 76 let
26. 12. 81 let

Kﬁivoklát 197
Kﬁivoklát 200

NAROZENÉ DùTI V ROCE 2008
Viktorie Povolná
Tereza Melãová
Václav Penc
Joná‰ Vlãek
Matûj Kouﬁil

7. 7. 2008
30. 7. 2008
7. 7. 2008
12. 8. 2008
29. 9. 2008

Kﬁivoklát 6
Kﬁivoklát 229
Kﬁivoklát – Písky 220
Kﬁivoklát 2
Kﬁivoklát 61

S BOLESTÍ V SRDCI VZPOMÍNÁME
Jaroslav Stanûk + 16. 1. 2009 ve vûku nedoÏit˘ch 77 let

Vítám své vûrné ãtenáﬁe v novém
roce. Lednov˘m ãíslem zaãínám
svÛj avízovan˘ seriál, kter˘ jsem nazval „Chlap v zástûﬁe“. Potû‰ilo mû,
jak˘ byl ohlas na minul˘ seriál, ve
kterém jsem pátral po kﬁivoklátsk˘ch kuchyních. Tam jsem se pokou‰el nalézt tradiãní rodinné recepty, oblíbená jídla na‰ich
spoluobãanÛ nebo rÛzné mÀamky,
které potû‰ily nejednoho z vás. SvÛj
seriál jsem pojal novû, aby zabral
vût‰í prostor, a to jak Ïánrovû, tak
teritoriálnû. Na sv˘ch pracovních i
soukrom˘ch cestách se potkávám se
spoustou zajímav˘ch lidí, nav‰tívím
nejrÛznûj‰í prostﬁedí, ochutnám
mnoho lahÛdek. Dostal jsem proto
nápad se o to s vámi podûlit na stránkách Kﬁivoklátsk˘ch novin. NepÛjde tedy jen o recepty, ale zastavím
se u nejrÛznûj‰ích témat a zajímavostí, které se t˘kají gastronomie.
Pokusím se vám nabídnout zvídav˘
pohled na témata, pﬁi kter˘ch se vám
budou sbíhat sliny v ústech. Zda se

mi to podaﬁí, to posoudíte vy sami,
a budu rád, kdyÏ na nû budete reagovat. Dne‰ní první zamy‰lení
jsem nazval „Jak pﬁeÏít ve zdraví
náv‰tûvu u pﬁíbuzn˘ch“.
Musím si hned odpovûdût, Ïe tûÏko. V na‰í rodinû se po mnoho generací ﬁídíme star˘m ãesk˘m pﬁíslovím: „Kdo se ptá, nerad dá“. Toto
heslo uÏ razily moje babiãky, a my,
jejich potomci, se jím stále ﬁídíme.
JiÏ nûkolik let jezdím nûkolikrát do
roka ke svému bratranci a jeho rodinû do Chebu. Cítím se tam jako
doma, proto kaÏdé pozvání rád pﬁijmu. Pﬁi rÛzn˘ch pﬁíleÏitostech se
nás tam sejde aÏ patnáct lidí tﬁech
generací. Neodmyslitelnou souãástí tûchto náv‰tûv je bohatû prostﬁen˘ stÛl se v‰ím moÏn˘m i nemoÏn˘m. Krom pravideln˘ch pokrmÛ
dne jsme neustále zásobováni skvûl˘mi pamlsky, ovocem, dezerty a já
nevím ãím je‰tû. Prásknu na sebe,
Ïe díky nim jsem letos o Vánocích
poprvé v Ïivotû ochutnal kokosov˘

oﬁech. Bratránek Petr s manÏelkou
se obávají, abychom jim tam náhodou nezemﬁeli hlady, a tak doba, kdy
máme pusy v klidu, se najde jen tûÏko. Petr je sice strojní inÏen˘r, ale zároveÀ i skvûl˘ amatérsk˘ kuchaﬁ, a tak
je své Ïenû v kuchyni nejen rádcem,
ale i platn˘m pomocníkem. Typick˘m jevem jejich kuchynû je to, Ïe
se vaﬁí vÏdy nûkolik chodÛ, aby si
náv‰tûva mohla vybrat, na co má
právû chuÈ. S tím mám nejvût‰í problém, protoÏe já mám vÏdycky chuÈ
na v‰echno. Volím tedy to, co buì
neznám nebo tak ãasto sám nevaﬁím. To platí i o mém dne‰ním tipu,
kter˘ jsem vám z Chebu pﬁivezl.
A perliãka závûrem. Paní domu je
zdravotní sestra, a jelikoÏ se nás tam
se‰lo hned nûkolik diabetikÛ, tak
nám pﬁi odjezdu zmûﬁila glykemii,
aby se pﬁesvûdãila, v jakém stavu
nás propou‰tí ze své péãe. Mûl bych
se stydût, protoÏe letos jsem byl nejménû ukáznûn˘m diabetikem já.
Jednodu‰e odolat v‰emu tomu kulináﬁskému poku‰ení je nad mé síly,
ach jo, to je Ïivot…
Milan Bednaﬁík
VEP¤OVÉ ¤ÍZKY NARUBY
Maso nakrájíme na men‰í ﬁízeãky, naklepeme, posolíme a potﬁeme
rozmaãkan˘m ãesnekem. Takto
ochucené maso obalíme ve strouhance. Pﬁipravíme si tûstíãko ze 4
vajec, mléka, mouky a Podravky.
Obalené ﬁízky ve strouhance namoãíme v tûstíãku a na pánvi s olejem
zprudka opeãeme po obou stranách
dozlatova. Cibuli si nakrájíme na
slab‰í koleãka, anglickou slaninu na
slabé prouÏky. Na dno zapékací misky nebo pekáãku dáme v˘pek z pánve, vrstvu cibule, plátky slaniny a
na to poklademe ﬁízky. V pﬁípadû
potﬁeby více ﬁízkÛ vrstvy opakujeme. Dáme asi na 25 minut dopéci do
trouby pﬁi teplotû 250 stupÀÛ. Coby
pﬁíloha je nejvhodnûj‰í bramborová
ka‰e nebo ‰Èouchané brambory.

OTAKAR FRIEBERT
* 17. 1. 1933 + 7. 1. 2009

Dne 7. ledna 2009 ode‰el do vûãn˘ch lovi‰È ve vûku nedoÏit˘ch 76
let dlouholet˘ ãlen a pﬁedseda mysliveckého sdruÏení Eustach Kﬁivoklát. Pan Otakar Friebert byl kﬁivoklátsk˘m rodákem, proÏil zde své
dûtství a i kdyÏ jej zamûstnání zavedlo mimo obec, vÏdy se vracel na
Kﬁivoklát, kde mûl mnoho pﬁátel, se
kter˘mi se rád scházel.
Mûli jsme ho rádi, nejen pro jeho
pracovitost a obûtavost, ale i pro jeho veselou mysl. Byl pﬁítelem zvûﬁe, lesa a celé kﬁivoklátské pﬁírody.
Jako myslivec pﬁijímal Ïivot v celé
jeho ‰íﬁi a podle toho také jednal.
Znal dobﬁe kouzlo splynutí s pﬁírodou a vûãn˘m Ïivotem. Vûdûl, Ïe smrt není nic tragického, ponûvadÏ z pﬁírody pocházíme, do pﬁírody se zase vracíme a zÛstáváme její souãástí.
Mil˘ Oto, tû‰ili jsme se spoleãnû z myslivosti a rádi jsme naslouchali
Tv˘m radám a zku‰enostem. Dûkujeme Ti za v‰echno a slibujeme pﬁi Tvé
památce, která bude v na‰ich srdcích navÏdy zachována, Ïe budeme nadále peãovat o dal‰í rozvoj kﬁivoklátské myslivosti i dodrÏování tradic svatého Eustacha.
âest Tvoji památce.
Jménem manÏelky Vûry a ostatních pozÛstal˘ch dûkuji z tohoto místa
v‰em, kteﬁí se zúãastnili posledního rozlouãení, a za projevy soustrasti.
Karel Breník
Myslivecké sdruÏení
Eustach Kﬁivoklát

FOTOKRONIKA – HISTORIE
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Kdo zavítal na happening „Plovoucí nadûje“ na bﬁeh Berounky 23. 12., mohl si zazpívat koledy spolu s Kﬁivoklátsk˘mi hudci.
Foto Jana Jirásková

Ka‰par, Melichar a Baltazar z Mateﬁské ‰kolky u paní Ma‰kové Na Sokolí.
Foto Jaroslava Vimrová

Tﬁi krále po Kﬁivoklátû doprovázely známé muzikantské tváﬁe. A vûﬁte, Ïe bylo veselo…
Foto Jana Rajská

Na zaãátku ledna ve zbrojnici natáãeli bratﬁi Bednaﬁíkovi dal‰í zábûry pro DVD o historii
a souãasnosti hasiãského sboru.
Foto Pavel Friebert

Mrazivá první polovina ledna pﬁála bruslaﬁÛm. Opût se tedy na amalínském rybníku odehrávaly dramatické hokejové maãe.
Foto Pavel Friebert

Zimní mûsíce na pﬁelomu roku jsou u hasiãÛ
ve znamení v˘roãních valn˘ch hromad. Nejinak tomu bylo i v Roztokách. V˘roãku zde
hasiãi mûli 3. ledna. Foto Pavel Friebert

Pﬁi zápisu do první tﬁídy Základní ‰koly v Kﬁivoklátû 16. ledna dûti pﬁedvedly paní uãitelce
Vlastû Moravcové své znalosti.
Foto Pavel Procházka

Únorov˘ hasiãsk˘ ples se kvapem blíÏí. Pro v˘zdobu sokolovny hasiãi poﬁizovali nové fotografie. Museli pﬁed objektiv fotoaparátu mráz nemráz…
Foto Pavel Friebert

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – XVIII

TOMÁ· BEDNA¤ÍK

SNAHA O SPLAVNùNÍ ¤EKY BEROUNKY
S rozvojem prÛmyslové v˘roby
vÏdy tûsnû souvisel rozvoj dopravní sítû. Vedle zemsk˘ch stezek byla nejstar‰í dopravní cestou na Kﬁivoklátsku ﬁeka Berounka. Její
v˘znam stoupl pﬁedev‰ím koncem
18. a poãátkem 19. století, kdy rozmach prÛmyslové v˘roby nabral na
intenzitû. Po ﬁece se plavily tisíce
sáhÛ dﬁeva z kﬁivoklátsk˘ch lesÛ urãen˘ch pﬁedev‰ím pro Ïelezáﬁské,
dÛlní a stavební podniky. S touto dobou je spjata málo známá historie,
která se trvale zapsala do dûjin dopravy na Kﬁivoklátsku. Jejím hrdinou je syn mlynáﬁe ze Staré huti Ing.
Václav Mare‰, pracující na sklonku
napoleonsk˘ch válek jako adjunkt

fürstenberského kníÏecího stavebního úﬁadu v NiÏboru.
V‰e zaãalo roku 1814. V té dobû
spravoval kﬁivoklátské panství landkrabû Jáchym Egon z Fürstenberka.
Koncem roku pﬁichází na kníÏecí
poruãenskou kanceláﬁ podání Ing.
Mare‰e na radikální zmûnu dosud
provozovaného zpÛsobu splavÀování dﬁeva z kﬁivoklátsk˘ch lesÛ po
ﬁece Berounce do Prahy. Mare‰
v nûm vypoãítává, Ïe plavení dﬁeva
pﬁímo po vodû je velmi ztrátové. Témûﬁ 12 % se potopí, mnoho je rozkradeno pﬁi bﬁezích cestou. A tak navrhuje, aby se dﬁevo ve Staré huti
zachycovalo, nakládalo na speciální lodi a tûmi bylo dopravováno aÏ
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Dﬁevo, splavované z Kﬁivoklátsk˘ch lesÛ, konãilo svoji „pout“ ve Zbraslavi.
Foto archiv autora

do Prahy. Prázdné lodû by se vracely zpût proti proudu taÏeny koÀmi, které by byly ustájeny v men‰ích dvorech poblíÏ ﬁeky. Tímto
zpÛsobem by mohlo b˘t roãnû dopraveno z Kﬁivoklátu do Prahy 15
000 sáhÛ dﬁeva a dosaÏeno ãistého
zisku 75 000 zlat˘ch. To byl argument, kter˘ Fürstenberk nemohl
pﬁehlédnout. A proto dává, po konzultaci s odborníky, pﬁíkaz k prove-

Na vernisáÏ v˘stavy fotografií Ireny Bucharové pﬁijel i ‰éfredaktor ãasopisu Foto a Video Rudolf Stáhlich. Foto Pavel Friebert

dení pûti zku‰ebních plaveb. První
se uskuteãnila 31. 3. 1815 pod pﬁím˘m ﬁízením Ing. Mare‰e. Tﬁi lodi
dopluly úspû‰nû do Prahy jiÏ druhého dne. Dal‰í plavby zcela potvrdily Mare‰ovy pﬁedpovûdi. Projekt
se ukázal velmi reáln˘. Proto se zaãínají fürstenber‰tí úﬁedníci zcela
váÏnû zaobírat touto novou formou
dopravy v plném rozsahu. Na splavnûní 15 000 sáhÛ dﬁeva roãnû bude

potﬁeba 45 lodí a 16 párÛ koní. Náhle se v‰ak vyskytl neãekan˘ problém. Proti projektu se rezolutnû postavili majitelé pozemkÛ v okolí
ﬁeky Berounky, kteﬁí poukazovali,
Ïe 16 párÛ koní zdaleka nebude staãit. Dal‰í, Ïe se náklady budou zvedat, protoÏe bude nutno pﬁijmout daleko více lodníkÛ. InÏen˘r Mare‰ se
v‰ak nevzdává. Nejprve dává prozkoumat ﬁeãi‰tû Berounky mezi Starou hutí a Zbraslaví a 2. ﬁíjna 1815
podává dal‰í návrh na zavedení
praktického vyuÏití síly parního
stroje k pohonu lodí pﬁi zpáteãní cestû z Prahy do Staré huti. Jde o první projekt tohoto druhu v ãesk˘ch
zemích. Mare‰ Ïádá Fürstenberka o
povolení stavby malého ãlunu,
s nímÏ by pokus k pozorování provedl. SvÛj návrh podpoﬁil dobrozdáním pﬁedních vûdeck˘ch kapacit,
m.j. i Franti‰ka Josefa Gerstnera.
PﬁestoÏe Fürstenberk po pﬁe‰etﬁení
návrhu a uji‰tûní, Ïe parostrojÛ se
jiÏ uÏívá v Anglii, Francii, Americe
a Rusku, k pokusu svolil, k jeho
vlastní realizaci nedo‰lo. Zabránila
tomu pﬁedãasná smrt inÏen˘ra Václava Mare‰e 20. ledna 1816.
(Pokraãování pﬁí‰tû)

