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âERVEN 2009
Obãanské sdruÏení
Dûti Kﬁivoklátska ve
spolupráci se Z· Kﬁivoklát se poprvé zapojilo
do projektu Ligy proti
rakovinû.

V pátek 12. 6. 2009 v 16.00 hod
se v Hotelu S˘kora uskuteãnila
beseda k pﬁipravovanému návrhu Národního parku Kﬁivoklátsko, kterou iniciovalo Zastupitelstvo mûstysu Kﬁivoklát.

âtûte na str. 8

âtûte na str. 4

20 Kã
Oslavy 130 let od zaloÏení Sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ v Kﬁivoklátû
jsou za námi. V dne‰ním ãísle pﬁiná‰íme fotoreportáÏ z akce a podûkování starosty SDH v‰em, kdo pﬁiloÏili ruku ke zdárnému prÛbûhu
oslav.
âtûte na str. 5

V âERVNU POPRVÉ VE¤EJNù O NÁRODNÍM PARKU
V Hotelu S˘kora se v pÛli ãervna uskuteãnila beseda pro obãany Kﬁivoklátu na téma pﬁípravy Národního parku Kﬁivoklátsko. Abych ﬁekla pravdu, nemám na tuto problematiku vyhranûn˘ názor a myslím si, Ïe Ïivot na
Kﬁivoklátsku pÛjde dál, aÈ s parkem nebo bez parku. Besedu svolal pan starosta na‰eho mûstysu a pozval na ni jak zástupce ochrany pﬁírody, tak i zástupce lesnické spoleãnosti a samosprávy. Veﬁejnost mûla moÏnost si za
dvû vzru‰ené hodiny vyslechnout základní informace o návrhu parku i argumenty proti jeho zﬁízení. Argumentovalo se v˘sadbami, m˘cením, pﬁirozenou obnovou, druhovou skladbou, okusem a jin˘mi termíny z lesnictví i
ochrany pﬁírody. Co v‰ak v diskusi sice zaznûlo, ale ponûkud zapadlo, byl
fakt, Ïe zákon o národním parku schvaluje poslanecká snûmovna, nikoli
obecní zastupitelstvo. Stanoviska obcí, kter˘ch se návrh parku t˘ká, budou
buì negativní nebo podpÛrná – nikoli v‰ak rozhodující! Navzdory v‰em argumentÛm pro a proti jsou tedy na stole jen dvû ﬁe‰ení. Buì park schválen
nebude, a pak se pro obce Kﬁivoklátska nic nemûní. Nebo park schválen
bude. A pro tento pﬁípad se jiÏ okolní obce snaÏí vyjednávat co nejv˘hodnûj‰í podmínky. PﬁestoÏe probûhlo jiÏ pût schÛzek samosprávy s vedoucími pﬁedstaviteli ministerstva Ïivotního prostﬁedí, Kﬁivoklátské zastupitelstvo dostalo pouze obecnou informaci, Ïe si pan starosta s paní tajemnicí
vyslechli názory pro a proti parku. Kﬁivoklát‰tí zastupitelé dosud nedostali Ïádné konkrétní podklady k návrhu zákona ani k návrhu hranic na katastru obce. Na rozdíl od Kﬁivoklátu okolní zastupitelstva jiÏ pomûrnû dlouho intenzivnû pracují. Starostové pﬁipomínkují návrh zákona o zﬁízení parku,
Ïádají a projednávají zmûny hranic na sv˘ch katastrálních územích, poﬁádají veﬁejná zasedání na konkrétní témata, která jen nemoderují, ale chtûjí pro své obãany odpovûdi na konkrétní otázky. V souãasné dobû jsme tedy jednou z mála obcí, která prvotnû ﬁe‰í, zda park ano ãi ne, bez toho, aby
projednávala podmínky pro pﬁípad, Ïe park tﬁeba nûkdy schválen bude.
Pﬁipomínky ostatních obcí jsou do pﬁipravovaného návrhu prÛbûÏnû zapracovávány tak, aby do‰lo ke kompromisu mezi v‰emi zájmy v daném území. Jako uÏ nûkolikrát, i na této besedû s obãany bylo deklarováno nejen
zástupci ochrany pﬁírody, ale i doporuãováno panem starostou obce Modrava nezÛstávat stranou v procesu pﬁípravy základních legislativních norem a aktivnû se jej úãastnit. Jednodu‰e ﬁeãeno, co si teì vyjednáme, to do
budoucna (moÏná) budeme mít. Kﬁivoklátu bûÏí ãas, pﬁed námi jsou prázdniny, tábory a dovolené…
Pavla HÛlová

DEN S LESY âESKÉ REPUBLIKY
Noãní mÛra v‰ech poﬁadatelÛ nejrÛznûj‰ích akcí pﬁilétla i k nám. A to
30. kvûtna, kdyÏ jsme poﬁádali jiÏ
tradiãní Den s Lesy âeské republiky. Tou mÛrou bylo poãasí, které se
skuteãnû pﬁíli‰ nevyvedlo. Uplynulé roky jsme se na Emilovnû utápûli ve sluneãních paprscích, posedávali v trávû a uÏívali si teplíãka.
Letos nás provázelo pomûrnû chlad-

no a sem tam i nûjaká pﬁeháÀka. Proto pro nás v‰echny bylo velk˘m pﬁekvapením, kolik lidí se na Emilovnu
vypravilo. Na soutûÏní stezce startovalo 189 dûtí, z nichÏ témûﬁ
kaÏdé doprovázeli rodiãe, babiãky
a dûdeãkové. Na trase bylo deset stanovi‰È, na kter˘ch si mohly dûti i dospûlí ovûﬁit své znalosti o stromech
(Pokraãování na str. 2)

Celou akci zatraktivnila i bohatá tombola. Na snímku je její losování. Foto TáÀa Friebertová

Moudrá slova
Dvû vûci jsou nekoneãné: vesmír a lidská hloupost.
(Albert Einstein)

Starosta Pavel Friebert a velitel Vladimír Fuksa pﬁebírají za SDH Kﬁivoklát sochu sv. Floriána, patrona a ochránce hasiãÛ.
Foto Milan Bednaﬁík
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K¤IVOKLÁT. Sto tﬁicet let Ïivota, to uÏ stojí za poﬁádnou oslavu.
A ta byla v sobotu 23. kvûtna na Kﬁivoklátû vskutku parádní. Není se co
divit, protoÏe jubilantem byl nejstar‰í fungující spolek v obci Sbor
dobrovoln˘ch hasiãÛ Kﬁivoklát.
GratulantÛ se sjelo poÏehnanû. Nejen z okolních obcí (Roztoky, Zbeãno, Nezabudice, Nov˘ DÛm), ale i
z vût‰í dálky (Rakovník, ¤evniãov,
Zliãín ad.).

Mimoﬁádn˘ ráz dala oslavám uÏ
slavnostní schÛze, která se uskuteãnila v prostorách hejtmanského paláce hradu. Po úvodu, kter˘ zprostﬁedkovalo hudební trio Regius
manÏelÛ Fichtnerov˘ch, zhodnotili
historii i souãasnost SDH Kﬁivoklát
jeho starosta Pavel Friebert a velitel Vladimír Fuksa.
Se zdravicemi pﬁispûchali místostarosta mûstyse Kﬁivoklát Petr
Tﬁíska, zástupce Hasiãského zá-

chranného sboru Stﬁedoãeského
kraje Karel Jelínek a hlavnû pﬁedstavitelé pozvan˘ch hasiãsk˘ch sborÛ. Zástupce SdruÏení hasiãÛ âech,
Moravy a Slezska ·tûpán Kejla pﬁedal SDH Kﬁivoklát ocenûní „Za pﬁíkladnou práci“, Mûstys Kﬁivoklát
obdrÏel „âestné uznání“. Do‰lo i na
vyznamenání zaslouÏil˘ch ãlenÛ a
také na dárky, jak se pﬁi ﬁádném jubileu slu‰í. Tím nejpﬁekvapivûj‰ím
(Pokraãování na str. 2)

ZÁKLADNÍ ·KOLA UKLÍZELA SVùT
Z· Kﬁivoklát se i v tomto ‰kolním
roce zapojila do sbûru star˘ch vyslouÏil˘ch elektrospotﬁebiãÛ. Firma
Elektrowin, která poﬁádala soutûÏ
Ukliìme si svût, od na‰í ‰koly odvezla celkem 9 100 kg vyﬁazen˘ch
lednic, praãek, bojlerÛ, elektrick˘ch
sporákÛ, myãek a celkem 11 obrovsk˘ch bagÛ pln˘ch kávovarÛ, sendviãovaãÛ, rychlovarn˘ch konvic,
fritéz, Ïehliãek, vysavaãÛ, vrtaãek,
pil, zahradních sekaãek a dal‰ích
drobn˘ch spotﬁebiãÛ a elektrick˘ch
a elektronick˘ch nástrojÛ. Stejnû jako loni se v‰echny velké spotﬁebiãe
odevzdávaly u tûlocviãny ‰koly,
drobné naopak v suterénu ‰koly. Obãas to kolem ‰koly vypadalo jako
pﬁíprava na velkoobjemov˘ svoz
pro Mûstys Kﬁivoklát, ale opak byl
pravdou. Díky obãanÛm, organizacím i soukrom˘m firmám se podaﬁil ohromn˘ v˘sledek. V celorepublikové soutûÏi základní ‰kola
obsadila 3. místo v celkovém mnoÏství odevzdan˘ch elektrospotﬁebiãÛ,
v druhé kategorii, ve které se pﬁepoãítalo mnoÏství na 1 Ïáka (kvÛli
znev˘hodnûní mal˘ch ‰kol) jsme

obsadili 2. místo s v˘sledkem 56,8
kg na 1 Ïáka. Dne 12. ãervna si zástupce ‰koly pﬁevzal cenu na slavnostním vyhla‰ování. Díky dvojité-

Sbûr u ‰koly je pﬁipraven˘ k odvozu.

mu pódiovému umístûní jsme obdrÏeli pro ‰kolu interaktivní tabuli,
spoustu upomínkov˘ch pﬁedmûtÛ
(Pokraãování na str. 2)

Foto Petr Tﬁíska

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE

STRANA 2

KN 6/2009

H A S I â I O S L AV I L I 1 3 0 . N A R O Z E N I N Y

Anketa KN
Je podle vás pravdivé rãení
„·koda kaÏdé rány, která padne
vedle“ nebo jste zastáncem demokratické v˘chovy?
PhDr. Tomá‰ Bednaﬁík
55 let, publicista
Tak pﬁedev‰ím si myslím, Ïe termín „demokratická v˘chova“ je
nesmysl. Podle mne
v˘chova mÛÏe b˘t buì
jen dobrá, nebo ‰patná.
My, generace padesátníkÛ, jsme spí‰ byli vychováváni
zpÛsobem „‰koda rány...“ A kdyÏ
tak o tom dnes pﬁem˘‰lím, nikdy
jsme ale nebyli potrestáni nespravedlivû. VÏdy jsme si to zaslouÏili.
Mnohdy ale staãilo jen zv˘‰it hlas,
protoÏe na rozdíl od dne‰ních dûtí
jsme mûli respekt z dospûl˘ch – rodiãÛ, uãitelÛ, ale tﬁeba i sousedÛ.
Îádné telefonické linky pro „t˘rané
dûti“ tehdy neexistovaly. Myslím,
Ïe dne‰ní mladá generace je zh˘ãkaná, neuznává Ïádné mantinely
a obãas by nûkter˘m jedincÛm
v prav˘ ãas „dobﬁe míﬁená na prdel“
ne‰kodila. Osobnû jsem ale pro domluvu a dodrÏování „pravidel hry“.
To ale musejí chtít obû strany!
Karel Breník
35 let, servisní technik
Já bych ﬁekl tak pÛl na
pÛl, demokracii si kaÏd˘ vykládá po svém. To
je vidût v‰ude kolem
nás, ve v‰ech smûrech.
Pokud se vãas dotyãn˘
neklepne „pﬁes prsty“,
dovolí si ãím dál víc. To samé si
myslím i o v˘chovû – nechat volnost, ale v momentû, kdy se pﬁekroãí domluvená pravidla, pak asi platí jiÏ zmínûné rãení.
Z mého pohledu to, jak se chová
a co si dovolí dne‰ní omladina, to
pro nás bylo nemyslitelné. Samozﬁejmû to neplatí v‰eobecnû, ale to
je asi daÀ dne‰ní doby. V‰e je dostupné, a to nûkdy v míﬁe aÏ neÏádoucí.
Karolína Friebertová
16 let, studentka Stﬁední zdravotnické ‰koly v Berounû
MoÏná nûkdy nûjaká ta
malá v˘chovná facka
neu‰kodí, ale já jsem
v zásadû proti tûlesn˘m
trestÛm. MoÏná i proto, Ïe já sama jsem nikdy v˘prask nedostala.
Myslím, Ïe dítû by se mûlo vychovávat hlavnû vlastním pﬁíkladem
a s velk˘m pochopením. V‰echno
úsilí, které do v˘chovy vloÏíme, se
jednou urãitû vrátí.

(Dokonãení ze str.1)
byla dﬁevûná so‰ka sv. Floriána, patrona v‰ech hasiãÛ, která bude zdobit spolkovou místnost v hasiãské
zbrojnici.
Nejatraktivnûj‰í ãást oslav byla na
programu odpoledne na parkovi‰ti
nad hradem. Tady byla vystavena
nejen zásahová vozidla v‰ech hostujících sborÛ, ale hlavnû tu probíhaly ukázky rÛzn˘ch zásahÛ. Perfektní ukázku záchrany lezce,
visícího ve volném prostoru na lanû, pﬁedvedli rakovniãtí profesionální záchranáﬁi.
Kﬁivoklát‰tí jubilanti se bl˘skli
hned dvûma ukázkami. Pﬁi té první
pouÏili veteránské vozidlo „Erenu“
z roku 1954. K likvidaci hoﬁícího
domku vyrukovali v historick˘ch
uniformách a s historickou technikou. Podruhé uÏ zasahovali se souãasn˘m moderním vozidlem ·koda
706 RTHP - CAS 25. Poslední ukázku obstarali kolegové z Roztok.
Pﬁedvedli zásah proti hnízdu plnému sr‰áÀÛ ve speciálních kombinézách. Velk˘ potlesk sklidil i dixieland Brass Band Rakovník, kter˘
vyplÀoval pﬁestávky mezi jednotliv˘mi ukázkami sv˘mi vtipn˘mi písniãkami a udrÏoval poãetné publikum neustále v dobré náladû.

Ve zbrojnici hasiãi pﬁipravili v˘stavu o historii SDH Kﬁivoklát.

Paralelnû s ukázkami na parkovi‰ti byla otevﬁena hasiãská zbrojnice na Amalínû. Tady si náv‰tûvníci mohli prohlédnout v˘stavu k
historii i souãasnosti sboru a také
spolkové místnosti v prvním patﬁe.
HasiãÛm pﬁálo také poãasí, sluníãko svítilo po cel˘ den, a tak se oslavy 130. v˘roãí náramnû vydaﬁily.
Tomá‰ Bednaﬁík

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Vyznamenaní ãlenové SDH
Kﬁivoklát
Jiﬁí âech „âestné uznání“ in memoriam
Josef Skleniãka „âestné uznání“
Jiﬁí Vydra „âestné uznání“
Václav Zikmund „âestné uznání“
Milan Pertl „Za pﬁíkladnou práci“
Michal Temejãík „Za pﬁíkladnou
práci“

DEN S LESY âESKÉ REPUBLIKY
(Dokonãení ze str. 1)
a kytiãkách, hodit míãkem na loupeÏníka, pﬁelézt opiãí dráhu a vidût
opravdové mraveni‰tû, které hlídal
Ferda mravenec v nadÏivotní velikosti. V cíli dostalo kaÏdé soutûÏící dítû mal˘ dáreãek, poukázku na
obãerstvení a pﬁipraven byl bohat˘

doprovodn˘ program. Stﬁelba na pohyblivé terãe, jízda na koni, lukostﬁelba, stánek Lupínka a Jehliãky,
malování s kaprem Jakubem. Kdo
chtûl, mohl si zkusit práci na kolíkovém stavu a utkat si krásn˘ podsedáãek. S touto aktivitou nás poprvé nav‰tívila paní Drlíková

Revírník Jiﬁí Pour na stanovi‰ti u Ferdy mravence.

Foto TáÀa Friebertová

z Rokycan i se svou poãetnou rodinou a tkaní mûlo velk˘ úspûch.
Uvnitﬁ chaty se vyrábûly nejrÛznûj‰í pﬁedmûty z pﬁírodnin a hlavnû se
skládalo origami. Je to stará japonská technika skládání nejrÛznûj‰ích
tvarÛ z papíru. K poslechu a dobré
náladû pﬁijela zahrát skupina Rakovnick˘ potok. Komu byla zima,
mohl se ohﬁát u ohnû nebo v ok˘nku s obãerstvením, kde kromû koláãÛ, ﬁízkÛ, klobás a jin˘ch laskomin
vonûlo i svaﬁené víno.
Velmi zajímavé bylo povídání paní Anny Hoffmannové ze Správy
CHKO Kﬁivoklátsko, která s sebou
pﬁivezla netop˘ry a vûdûla o nich
spoustu zajímav˘ch informací. Odpoledne se ch˘lilo ke konci, a to uÏ
byl ãas na divadelní pﬁedstavení.
Pan Viktor Braunrajter se svojí hereckou partnerkou rozesmáli malé
i velké diváky a dluÏno ﬁíci, Ïe takové neotﬁelé a ponûkud nezvyklé
podání pohádky o Snûhurce je‰tû nikdo z nás nevidûl. Losování tomboly probíhalo uÏ za hustého de‰tû,
kter˘ ale pﬁi napínavém losování nikomu pﬁíli‰ nevadil. Na spoustu dûtí se tak dostaly zajímavé ceny a kdo
nemûl ‰tûstí ve hﬁe, snad si alespoÀ
odnesl hezké záÏitky a strávil pûkn˘ den uprostﬁed na‰ich krásn˘ch
kﬁivoklátsk˘ch lesÛ.
TáÀa Friebertová

TO JSOU MI VùCI
Uplynul˘ mûsíc byl pln˘ událostí. Volbám do Evropského
parlamentu pﬁedcházela vajíãková intifáda mládeÏe vÛãi ‰piãkám
âSSD. ¤ídila jí pr˘ ODS, v poslední dobû pr˘ viník v‰eho,
i svûtové hospodáﬁské krize.
V Kﬁivoklátû slavili hasiãi, diskutovalo se o Národním parku,
cyklisté zaÏívali na Hradní ulici
pravé Peklo. Ale také netekla
zhruba t˘den voda z veﬁejného
vodovodu. Jedna epizodka s tím
spojená stojí za zamy‰lení, protoÏe má hlub‰í podtext.
Jedná se o trapnost s ﬁetûzem
a zámkem na kohoutu vodovodního potrubí k hradu. Vzpomínáme na Lubomíra Junka, Karla
Tomse, Mirka Frieberta… Za jejich pÛsobení byly obec i hrad
takﬁka jedno tûlo a jedna du‰e. Po
roce 1989 se mezi obcí a hradem
stﬁídají období napjatûj‰í s tûmi
klidnûj‰ími. Poslední skoro tﬁi
roky pak zaÏíváme období z tûch
napjatûj‰ích. To je prav˘ dÛvod
trapnosti s ﬁetûzem a zámkem pﬁi
zavírání vody. Animozita ale nemÛÏe pﬁinést nic pozitivního.
I Raport uÏ si v‰iml, Ïe starosta
Naì na akce v prostorách hradu
moc nechodí. Zdá se, Ïe mûstys
zastupuje navenek jen tam, kde
se mu chce. Není to málo? MoÏná se Kﬁivoklát opût tajnû spojil
s Roztokami, protoÏe roztock˘
starosta Melã je u nás k vidûní
opravdu ãasto. Starosta Naì se
za ﬁetûz se zámkem omluvil, to
se cení. ·koda, Ïe aÏ na vyÏádání. Jako kﬁivoklátskému rodákovi se mi takov˘ zpÛsob starostování ale moc nelíbí. Kﬁivoklát
není Ïádná gubernie, ‰kola ani
letní tábor. Pﬁedstavoval bych si
trochu více nadhledu, zralé úvahy, vzájemné dÛvûry a úrovnû pﬁi
vzájemném styku.
Naopak se mi moc líbí areál
budovan˘ Lesní správou kolem
Tenisu. Je to nûco naprosto úÏasného. O co ménû ﬁeãí, o to více
díla. Dûtské hﬁi‰tû pod kostelem
mû zejména díky nedomy‰lenému umístûní nechává pomûrnû
chladn˘m. Nevadí mi, ani pro nû
nehoﬁím svat˘m nad‰ením. Areál budovan˘ Lesní správou kolem Tenisu ve mnû nad‰ení budí. Je zábavn˘, dobﬁe vymy‰len˘,
citlivû zasazen˘ do pﬁírody. Je
zcela jinou kategorií, protoÏe není jen pro úzkou vûkovou skupinu. Své si v nûm najdou dûti, rodiãe i babiãky a dûdové. Pokud
by se v Kﬁivoklátû udûlovala cena za âIN ROKU, u mû je letos
jednoznaãn˘m vítûzem Lesní
správa.
Pavel Friebert

K¤IVOKLÁTSKÉ NOVINY VYHLA·UJÍ III. ROâNÍK FOTOSOUTùÎE

ZÁKLADNÍ ·KOLA UKLÍZELA SVùT

„K¤IVOKLÁTSKO V HLEDÁâKU FOTOAPARÁTU“

(Dokonãení ze str. 1)
a poznávací zájezd s pﬁekvapením
pro Ïáky ‰koly v záﬁí nového ‰kolního roku. Interaktivní tabule bude
umístûna v uãebnû zemûpisu, kde
bude plnû vyuÏívána s cenou z loÀského roku – poãítaãovou sestavou.
Nejen ve sbûru bílé
techniky jsme byli
úspû‰ní. Firma Asekol,
která se orientuje na
zpracování vyﬁazen˘ch
drobn˘ch elektrospotﬁebiãÛ – jako televizorÛ,
poãítaãového hardwaru,
baterií a monoãlánkÛ…,
také vyhlásila soutûÏ ve
sbûru. Princip v této soutûÏi byl trochu jin˘. Zde jsme za kaÏd˘ kilogram odevzdan˘ch spotﬁebiãÛ získávali body. PrÛbûÏnû firma
Asekol vyhla‰ovala na sv˘ch webov˘ch stránkách rÛzné v˘tvarné
soutûÏe, kvízy, literární soutûÏe,
které byly také obodovány. Na konci kvûtna do‰lo k souãtu a k zajímavému v˘sledku: celkem bylo od
na‰í ‰koly odvezeno 5 340 kg televizorÛ, poãítaãÛ, monitorÛ, DVD

SOUTùÎNÍ TÉMATA (KATEGORIE):
1. Z Kﬁivoklátsk˘ch luhÛ a hájÛ
2. MÛj miláãek
3. Svûdkové dávn˘ch ãasÛ
4. Lidé Kﬁivoklátska
PODMÍNKY SOUTùÎE:
SoutûÏe se mohou úãastnit v‰ichni zletilí i nezletilí fotografové vyjma ãlenÛ redakãní rady Kﬁivoklátsk˘ch novin.
SoutûÏící mohou do kaÏdého tématu zaslat maximálnû 5 fotografií ve formátu A4 z minilabu ãi vyti‰tûné ve fotokvalitû na fotopapír.
KaÏdá soutûÏní fotografie musí mít na zadní stranû uvedeno jméno autora, jeho adresu, soutûÏní kategorii, do které je fotografie pﬁihla‰ována, a její název.
Uzávûrka soutûÏe bude 31. srpna 2009!
Do uzávûrky soutûÏe musí v‰ichni soutûÏící pﬁedat nebo poslat po‰tou své fotografie paní Tánû Friebertové na Informaãní stﬁedisko LesÛ âR. s. p., Hradní ulice ã. 3, Kﬁivoklát (telefon 724 525 036).
Fotografie soutûÏících vyhodnotí odborná porota, která z do‰l˘ch fotografií v kaÏdé kategorii vybere
tﬁi nejlep‰í snímky. Jedné fotografii bude udûlena zvlá‰tní cena redakãní rady Kﬁivoklátsk˘ch novin.
SoutûÏit se bude opût o hodnotné ceny!
Vyhodnocení soutûÏe probûhne v prÛbûhu záﬁí, soutûÏní fotografie budou vystaveny v prÛbûhu ﬁíjna
ve v˘stavní síni IS LesÛ âR.

a CD mechaniky, 54 kg mobilních
telefonÛ, klávesnic a 19 kg star˘ch
baterií. Spolu s úãastí ve v˘‰e jmenovan˘ch prÛbûÏn˘ch soutûÏích se
podaﬁilo získat 17 113 bodÛ. Za ty
pak paní ﬁeditelka vybrala v internetovém shopu klávesy na
hudební v˘chovu, videokameru SONY pro zachycení nejzajímavûj‰ích okamÏikÛ Ïákova Ïivota na
na‰í ‰kole, protiskluzovou
Ïínûnku, lavici na sezení na
‰kolních chodbách a zbylo
i na nûkolik frisbee.
Dûkujeme v‰em, kteﬁí ‰kole odevzdali i jeden jedin˘
star˘ elektrospotﬁebiã
a tímto drobn˘m poãinem
tak podpoﬁili ‰kolu. Slibujeme, Ïe se
od záﬁí opût zapojíme do obou soutûÏí a uklidíme tak svût.
P. S. V Raportu dne 9. ãervna
2009 vy‰el ãlánek o tom, jak jsme
v soutûÏi Ukliìme si svût vyhráli na
v‰ech frontách. Takto jsme byli informováni, ale dodateãnû byly ‰kolám dopoãteny poslední svozy elektrospotﬁebiãÛ a ty rozhodly.
Jitka Rajni‰ová
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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 MùSTYSU
ÚSPù·NÉ ZÍSKÁNÍ DOTACE Z PROGRAMU FROM
ST¤EDOâESKÉHO KRAJE
Jak jsme Vás jiÏ pﬁed dvûma mûsíci informovali, mûstys Kﬁivoklát
podal Ïádost o pﬁidûlení dotace
z programu FROM Stﬁedoãeského
kraje na „V˘mûnu oken v Z· a M·
Kﬁivoklát“. Na základû rozhodnutí
Zastupitelstva Stﬁedoãeského kraje
ze dne 25. kvûtna 2009 byla mûstysu Kﬁivoklát pﬁidûlena dotace v poÏadované v˘‰i 1 886 092 Kã s 5%
spoluúãastí. Rádi bychom zdÛraznili, Ïe se jedná opravdu o velk˘
úspûch, neboÈ bylo podáno 720 formálnû správn˘ch Ïádostí o dotaci,
z nichÏ rakovnick˘ch uspûlo dvacet.
Celkovû byla Stﬁedoãesk˘m krajem
pﬁidûlena dotace zhruba 170 obcím.
Zájem o tento dotaãní titul byl velik˘ pﬁedev‰ím proto, Ïe finanãní spoluúãast obcí byla pouze 5%. V praxi to znamená, Ïe sice dotaci získá
ménû obcí, ale za to si mohou dovolit vût‰í projekty, na které by normálnû nemûly dostatek finanãních
prostﬁedkÛ. Kﬁivoklát trápil pﬁedev‰ím Ïalostn˘ stav oken v základní
a mateﬁské ‰kole a stále se zvy‰ující
ceny za energie. V˘mûna oken je prvním krokem v ﬁadû, které povedou
k úspornûj‰ímu provozu. Do budoucna uvaÏujeme o v˘mûnû topn˘ch zaﬁízení, zateplení obecních budov a tím k ekonomiãtûj‰ímu
a ekologiãtûj‰ímu provozu. V základní ‰kole bude v˘mûnu plastov˘ch oken zaji‰Èovat firma Hamiroplast, a.s., Nové Stra‰ecí, která
pﬁedloÏila nejv˘hodnûj‰í nabídku.
Mateﬁská ‰kolka se nachází v ochranném pásmu hradu a z toho dÛvodu je
nutné zachovat materiál okenních
v˘plní ve dﬁevû, pﬁesnû podle poÏadavkÛ odboru památkové péãe. Tohoto úkolu se ujme firma Truhláﬁství
Jiﬁí Ho‰ek, Kublov. Po dohodû s ﬁeditelkou Z· a M· Kﬁivoklát paní
Mgr. M. Kasíkovou je harmonogram
prací rozloÏen od poloviny ãervence
do konce ﬁíjna. Nás, jako obec, bude
cel˘ tento projekt stát pouh˘ch 100
000 Kã. Podobnû vedené projekty napomáhají ke zkvalitnûní Ïivota v obci. V tomto pﬁípadû vycházíme vstﬁíc
na‰im dûtem a zamûstnancÛm ‰kolní a pﬁed‰kolní v˘chovy.
V¯MùNA
ELEKTROROZVODÒ V Z·
K¤IVOKLÁT
V minulém roce jsme Vás informovali o nutné v˘mûnû záﬁivkového osvûtlení, které jiÏ nevyhovuje
normám o intenzitû osvûtlení tﬁíd.
V prÛbûhu prací bylo zji‰tûno, Ïe
stávající rozvody neodpovídají souãasn˘m normám o elektrick˘ch rozvodech a v nûkter˘ch pﬁípadech jsou

OZELENùNÍ DùTSKÉHO
H¤I·Tù A P¤ILEHLÉHO
PARKU
Na rozdíl od úspûchu v pﬁidûlení
dotace z programu FROM se nám
nepodaﬁilo získat finanãní prostﬁedky z dotaãního titulu Nadace Partnerství „Strom Ïivota“. PoÏadovan˘ch 200 000 Kã nám nebylo
pﬁidûleno z dÛvodu, Ïe ná‰ projekt
nesplÀoval základní poÏadavek.
Projekt musel b˘t brán jako pÛvodní zaãátek, tzv. na zelené louce.
V na‰em pﬁípadû se jedná jiÏ o projekt „v bûhu“, kter˘ zapoãal v˘stavbou dûtského hﬁi‰tû. V Ïádném
pﬁípadû se tímto neúspûchem nedáme odradit a jiÏ v souãasné dobû hledáme dal‰í moÏnosti pro získání potﬁebného finanãního obnosu.

nocí, v leto‰ním roce v soubûhu událostí, kdy pﬁi‰ly dva mimoﬁádnû vydaﬁené teplé prodlouÏené kvûtnové
víkendy, do‰lo k dal‰ímu poklesu
hladiny vody ve vodojemu a souhrou náhod ke sníÏení pﬁítoku vody
do vodojemu. Porucha na trase pﬁívodu byla nalezena a odstranûna.
Pﬁesto v noãních hodinách nedocházelo k vypoãítanému zvednutí
hladiny vody ve vodojemu, a proto
starosta s vodohospodáﬁsk˘mi pracovníky ve dnech 16. a 17. 5. 2009
hledali moÏnou dal‰í poruchu na
rozvodu veﬁejného vodovodu v obci. V nedûli veãer (17. 5. 2009) se
dohodli se správcem hradu na uzavﬁení koncové vûtve celého vodovodu do hradu, aby vylouãili pﬁípadnou poruchu na stranû hradu.

Pﬁi odstraÀování vyhnil˘ch trámÛ a ãi‰tûní cihel pomáhali údrÏbáﬁ mûstysu J. Kocourek, L.
Krofta a také pracovníci, které získal Kﬁivoklát od ÚP Rakovník.
Foto Milan Naì

Ïivotu nebezpeãné. ZM v roce 2008
rozhodlo o nákupu ve‰kerého materiálu a odloÏení prací na ãerven leto‰ního roku. Vybraná firma Elektro Seidl po podrobném provûﬁení
skuteãného stavu odhalila daleko
rozsáhlej‰í závady, neÏ se zpoãátku
zdálo. Proto ZM pﬁistoupilo k ráznému kroku a rozhodlo o provedení kompletní v˘mûny elektrorozvodÛ. O dal‰ím prÛbûhu prací Vás
budeme informovat.

hy. Mûstys provádí stavbu ve vlastní reÏii s moÏností získání finanãního daru od LâR, s. p., na dﬁevûn˘
materiál. Stavbu realizují pracovníci mûstysu Kﬁivoklát ve spolupráci
s panem Lubo‰em Kroftou. V˘robou dﬁevûné konstrukce se zab˘vají Ïáci a zamûstnanci SOU lesnické
Písky pod vedením mistra Martina
Libovického s laskav˘m svolením
ﬁeditele pana ing. Vratislava Dloho‰e. Vlastní realizace je závislá na

Václava âerného mÛÏete letos vidût ãasto pﬁi práci s kﬁovinoﬁezem nebo lopatou pﬁi údrÏbû
mûstyse.
Foto Milan Naì

K hlasovacím schránkám do Europarlamentu pﬁi‰lo na Kﬁivoklátû témûﬁ 27% voliãÛ.
Foto Jana Röslerová

OPRAVA HOSPODÁ¤SKÉ
KOLNY V M·
MoÏná jste jiÏ zaznamenali stavební ruch na zahradû M·, kter˘
mûní polorozpadlou kolnu na víceúãelovou hospodáﬁskou budovu.
V souãasné dobû probíhají práce pﬁi
odstraÀování doslouÏilé dﬁevûné
konstrukce stﬁe‰ního plá‰tû a podla-

momentálním vytíÏení zainteresovan˘ch pracovníkÛ, proto práce neprobíhají souvisle, ale nárazovû.
Tato forma v˘stavby umoÏÀuje spolupráci podnikatelsk˘ch subjektÛ
a obãanÛ v obci. Podobnû tomu bylo i pﬁi v˘stavbû dûtského hﬁi‰tû
v parku.

KONTROLA
HOSPODA¤ENÍ
ZA ROK 2008
Pﬁezkoumání hospodaﬁení mûstysu Kﬁivoklát za rok 2008 kontrolním orgánem Krajského úﬁadu
Stﬁedoãeského kraje probûhlo dne
18. 5. 2009. Byly pﬁezkoumány tyto písemnosti: rozpoãtová opatﬁení,
schválen˘ rozpoãet, návrh rozpoãtu,
pravidla rozpoãtového provizoria,
závûreãn˘ úãet, rozpoãtov˘ v˘hled,
pokladní a hlavní kniha, faktury,
bankovní v˘pisy, úãetní doklady,
inventurní soupisy majetku a závazkÛ, v˘kaz pro hodnocení plnûní
rozpoãtu, rozvaha, úãetní deník,
kniha pohledávek a závazkÛ, mzdová agenda, v˘kaz zisku a ztráty zﬁízen˘ch pﬁíspûvkov˘ch organizací,
rozvaha zﬁízen˘ch pﬁíspûvkov˘ch
organizací, zápisy z jednání
zastupitelstva, smlouvy a dal‰í materiály k pﬁijat˘m úãelov˘m dotacím, smlouvy, v˘sledn˘ materiál
o proveden˘ch kontrolách, zápis
z jednání v˘borÛ finanãního a kontrolního, vnitﬁní pﬁedpisy a smûrnice. Pﬁi pﬁezkoumání hospodaﬁení
nebyly zji‰tûny chyby a nedostatky.
VOLBY 2009 DO
EVROPSKÉHO
PARLAMENTU
Voleb konan˘ch ve dnech 5. a
6. ãervna 2009 v na‰em volebním
okrsku se zúãastnilo 151 obãanÛ.
Z toho platn˘ch hlasÛ bylo 150
a procentuelní úãast v eurovolbách
na Kﬁivoklátû byla témûﬁ 27%. Vítûzem voleb se stala ODS 47 hlasÛ,
na druhém místû âSSD 30 hlasÛ
a o tﬁetí místo se dûlí Suverenita
a KSâM s 11 hlasy. Pﬁesné v˘sledky voleb je moÏné shlédnout na
úﬁedních deskách mûstyse.

Porucha vodovodu – kvûten: Jaroslav RosÛlek a Antonín Pokorn˘ zaÏili perné chvíle pﬁi hledání poruchy na vodovodu. Foto Milan Naì

CO SE DùLO S VODOU?
Témûﬁ polovinu obãanÛ zasáhl
kritick˘ nedostatek vody s následnou nucenou regulací. Hladina vody klesla jako kaÏd˘ rok v˘raznûji
po kulturní akci „Velikonoce na hradû“. Opûtovné zvednutí hladiny trvá pﬁi normálním pﬁítoku nûkolik

Starosta nechal uzavírací ventil uzavﬁít ﬁetûzem se zámkem, aby chránil poslední zbytky pitné vody ve
vodojemu proti neoprávnûné manipulaci nepovolan˘mi osobami. Ráno 18. 5. 2009 bylo mûﬁením zji‰tûno, Ïe bûhem noci voda ve vodojemu
opût stoupla na vypoãítanou v˘‰i. Za
uzavﬁení ventilu ﬁetûzem bez vûdomí správce objektu se starosta na
ZM správci objektu omluvil. Podle
v˘poãtu potﬁeboval vodojem ãas
bez odbûru, aby se dostal na urãitou
v˘‰i pﬁi daném pﬁítoku 40 l/ min.,
a to nûkolik desítek hodin. Z tohoto dÛvodu starosta pﬁistoupil,
po konzultaci s místostarostou, k regulaci dodávky pitné vody v obci.
Po zvednutí se hladiny vody ve vodojemu na únosnou mez byla regulace dodávky pitné vody zru‰ena.
Omlouváme se za zpÛsobené problémy a zároveÀ chceme podûkovat
v‰em obãanÛm za trpûlivost a pochopení. Zvlá‰tní podûkování patﬁí
vodohospodáﬁsk˘m pracovníkÛm
obce Antonínu Pokornému a Jaroslavu RosÛlkovi, kteﬁí bûhem krize
vûnovali ve‰ker˘ ãas vyﬁe‰ení nastalé situace.
KONCERT NA POâEST
OPERNÍ PùVKYNù IRMY
REICHOVÉ
Rádi bychom pozvali obãany
a pﬁátele Kﬁivoklátu na koncert
váÏné hudby, kter˘ se bude konat 27. 6. 2009 v kostele sv. Petra a Pavla na Amalínû. Vstup je
zdarma a v‰ichni jsou srdeãnû
zváni. Komorní koncert na Kﬁivoklátû v rámci koncertního
projektu „Domovem ãeské
hudby“ pﬁedstaví mladé interprety: Libu‰e Myﬁátská – zpûv,
Kateﬁina Málková – varhany,
Jan Îìánsk˘ – violoncello.
Pﬁesn˘ program bude vyvû‰en
na úﬁedních deskách a internetov˘ch stránkách mûstyse
www.mestys-krivoklat.cz.
Petr Tﬁíska a Mgr. Milan Naì
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BESEDA S OBâANY K P¤IPRAVOVANÉMU NÁVRHU NÁRODNÍHO
PARKU K¤IVOKLÁTSKO
V pátek 12. 6. 2009 v 16.00 hod
se v Hotelu S˘kora uskuteãnila beseda k pﬁipravovanému návrhu Národního parku Kﬁivoklátsko, kterou
iniciovalo Zastupitelstvo mûstysu
Kﬁivoklát. Úãast na besedû pﬁijal
RNDr. Petr HÛla, vedoucí správy
CHKO Kﬁivoklátsko, Ing. Vladimír
Dolejsk˘, PhDr., vedoucí odboru
péãe o národní parky Ministerstva
pro Ïivotní prostﬁedí âR, RNDr.
Franti‰ek Pojer, ﬁeditel AOPK Praha, za navrhovatele Národního parku Kﬁivoklátsko. Za âeskou lesnickou spoleãnost Kﬁivoklát pozvání
pﬁijal pﬁedseda Ing. Miroslav Pecha.
Starostovi mûstysu Kﬁivoklát se podaﬁilo zajistit i úãast pﬁedstavitelÛ
samospráv obcí nacházejících se
v jiÏ zﬁízen˘ch národních parcích.
Ze severu âech pﬁijela paní starostka Helena KﬁíÏková z obce RÛÏová
a z jihu âech pan starosta Bc. Antonín Schubert z obce Modrava,
pﬁedseda mikroregionu ·umava západ. Beseda byla pﬁipravena na základû informací a náv‰tûv, které pro
starosty dotãen˘ch obcí pﬁipravilo
Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí âR
a âeská lesnická spoleãnost. Bese-

DùTSK¯ DEN NA DOPRAVNÍM H¤I·TI
Dûti Kﬁivoklátska, o. s. uspoﬁádaly v rámci projektu „Podpora provozu a materiálního zabezpeãení
obãanského sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska“, kter˘ je finanãnû podporován Stﬁedoãesk˘m krajem, akci s
názvem „Táto, mámo, jezdíme“ pro
nejmen‰í dûti z Klubu maminek Îelviãka. Tato akce probûhla 1. ãervna
2009 na dopravním hﬁi‰ti v Rakovníku. Dûti s maminkami se na tuto
netradiãní akci pﬁipravovaly a tû‰ily dlouho dopﬁedu a kdo se zúãastnil, urãitû nebyl zklamán. Dûti se
nejprve za úãasti Mûstské policie
Rakovník seznámily s pravidly silniãního provozu, prohlédly v‰echny pﬁítomné dopravní znaãky a vyslechly, jak by se mûly na silnici
chovat. Pak uÏ se v‰ichni na sv˘ch

a to v‰e pod dohledem dospûl˘ch.
Dûti se také seznámily s ãinností
mûstské policie, pﬁítomnost jejich
vozidla byla lákadlem hlavnû pro
kluky. Na závûr na dûti ãekala rychlostní soutûÏ, ve které si zmûﬁily síly mezi sebou a je pravda, Ïe i ti nejmen‰í se opravdu snaÏili. Vítûzi byli
nakonec v‰ichni, a tak v cíli na
v‰echny ãekala sladká odmûna, balíãek a také diplom, na kter˘ byli
v‰ichni právem patﬁiãnû hrdí.
V‰em se tato vydaﬁená akce moc
líbila, dûti strávily pﬁíjemné dopoledne, uÏily a oslavily si tak svÛj dûtsk˘ svátek.
Tímto bychom chtûli podûkovat
Mûstské policii Rakovník za trpûlivost s na‰imi nejmen‰ími, a také Auto‰kole Tempo spol. s. r. o z Ra-

Starosta obce Modrava Bc. Antonín Schubert zodpovídá dotazy obãanÛ k postavení obce
v Národním parku.
Foto Eli‰ka Tﬁísková

pan Andrle a zástupce MO âRS Rakovník pan Lev. K jejich dotazÛm
pan HÛla odpovûdûl, Ïe ﬁeka zÛstane ve správû a hospodaﬁení místních
organizací jako dosud, bez omezování v docházce a lovu. Na pﬁím˘
dotaz obãanÛ pﬁi diskusi, zda je nûjaká souvislost mezi pﬁipravovan˘m
zámûrem vzniku NP a projektem vo-

Zástupce MO âRS Kﬁivoklát pﬁi diskusi o zabrání ãásti rybáﬁského revíru do uvaÏovaného
NP.
Foto Eli‰ka Tﬁísková

du zahájil starosta mûstysu Mgr. Milan Naì úvodní informací o pﬁipravovaném zámûru vyhlá‰ení
Národního parku Kﬁivoklátsko Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí âR.
Dále podle programu vystoupili
v‰ichni zúãastnûní hosté. RNDr. Petr HÛla uvedl prezentaci celého zámûru vyhlá‰ení Národního parku
Kﬁivoklátsko, zároveÀ byla ukázána celá plocha zam˘‰leného parku
s rozdûlením do jednotliv˘ch zón.
Poté vystoupil Ing. Miroslav Pecha
s argumenty, které vyvracely dÛvody pro vyhlá‰ení NP. Prezentoval
dosavadní hospodaﬁení generace
lesníkÛ i ochranáﬁÛ v dotãen˘ch lesích. Pﬁedstavitelé samospráv z jihu
a severu âech byli dotázáni starostou mûstysu na jejich zku‰enosti
pﬁed vyhlá‰ením národních parkÛ
âeské ·v˘carsko a ·umava a v souãasnosti. Oba zastupitelé samospráv
se shodli na skuteãnosti, Ïe Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí âR z proklamovan˘ch slibÛ pﬁed vyhlá‰ením
NP jich po vyhlá‰ení moc nerealizovalo. Dal‰í otázkou bylo podílení se obcí na správû národních parkÛ úãastí v Radû parku. Oba
starostové shodnû prohlásili, Ïe Rada parku je pouze poradní orgán ﬁeditele národního parku a i kdyÏ dojde k urãit˘m dohodám, rozhodující
slovo má pouze ﬁeditel, pokud k dohodû nedojde, rozhoduje Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí âR.
Starosta mûstysu poloÏil nejdiskutovanûj‰í otázku obãanÛ mûstysu,
jaká omezení vypl˘vají pro obãany
dotãen˘ch obcí s vyhlá‰ením národního parku. Starosta obce Modravy i starostka obce RÛÏová potvrdili, Ïe do‰lo k omezení vstupu
obãanÛ do lesa. Po dlouhé a rozsáhlé
diskusi s obãany RNDr. Petr HÛla
prohlásil, Ïe bude garantovat voln˘
vstup do pﬁipravovaného národního
parku, vãetnû I. zóny, sbûr lesních
plodÛ a lov ryb beze zmûn vÛãi souãasnému stavu. K lovu ryb se vyjádﬁil zástupce MO âRS Kﬁivoklát
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dovodu a kanalizace na Kﬁivoklátsku, odpovûdûl pan P. HÛla, Ïe ano,
a Státní fond Ïivotního prostﬁedí bude pﬁihlíÏet v pﬁípadû vzniku NP
k tomuto faktu, tudíÏ bychom mûli
v takovém pﬁípadû daleko vût‰í ‰anci uspût v dotaãním ﬁízení. Starosta
mûstysu zodpovídal dotaz obãanÛ,
zda má vliv nesouhlas obãanÛ a samosprávy obce s vyhlá‰ením NP.
Tak tedy, podle citace zákona ã.
114/1992 Sb., o ochranû pﬁírody
a krajiny, není k vyhlá‰ení NP nutn˘ souhlas samosprávy, ale její pﬁípadn˘ nesouhlas velmi ztûÏuje prosazení vyhlá‰ení NP zákonem v
Poslanecké snûmovnû âR. Beseda
byla svolána právû proto, aby obãané dostali v‰echny dostupné informace k zámûru vyhlá‰ení NP, protoÏe starosta mûstysu a zastupitelstvo
chce znát jejich názor, kter˘ je pro nû
závazn˘. SvÛj postoj budou moci
v‰ichni obãané vyjádﬁit písemnou
formou s vlastním podpisem, aÏ budeme spoleãnû znát v‰echny podmínky, za kter˘ch by mûl b˘t pﬁipravovan˘ NP vyhlá‰en.
Mgr. Milan Naì

V‰em se tato vydaﬁená akce moc líbila, dûti strávily pﬁíjemné dopoledne, uÏily a oslavily si
tak svÛj dûtsk˘ svátek.
Foto Dana Zikmundová

vozítkách, aÈ uÏ to byly odstrkovadla, tﬁíkolky, kolobûÏky ãi kola, vesele prohánûly po hﬁi‰ti. Vyzkou‰ely si jízdu na zelenou, pﬁiãemÏ
netrpûlivû ãekaly, aÏ se zelen˘ panáãek rozsvítí na semaforu. Jako pû‰í vyzkou‰ely i pﬁechod pro chodce,

kovníka za bezplatn˘ pronájem
dopravního hﬁi‰tû.
Za v‰echny maminky a dûti z Klubu maminek Îelviãka
Katka Laviãková
s dcerou Natálkou

VYHLÁ·ENÍ NÁRODNÍHO PARKU K¤IVOKLÁTSKO
ProtoÏe mám jako koníãka fotografování a ráda nav‰tûvuji hlavnû
lidové slavnosti v Kﬁivoklátû o okolí, obãas pﬁispívám do Va‰ich skvûl˘ch Kﬁivoklátsk˘ch novin.
Zaãínala jsem snímky, zachycujícími hlavnû lidové slavnosti.
Pﬁi té pﬁíleÏitosti jsem velkou obdivovatelkou nesmírnû ãinné paní
uãitelky Dá‰i Pavlíãkové, která vystupuje pﬁi nejrÛznûj‰ích pﬁíleÏitostech.
Od obdivovatelky a posléze i propagátorky krásn˘ch lidov˘ch slavností v Kﬁivoklátû a okolí jsem se
stala i obdivovatelkou pﬁekrásné pﬁírody v okolí Kﬁivoklátu.
V loÀském roce jsem se i s manÏelem zúãastnila lesnické a geologické exkurze do pﬁírodní rezerva-

ce U Eremita. Pracovníci ze Správy
CHKO Kﬁivoklátsko i externí lektoﬁi nás po odborné stránce provedli a seznámili s PR U Eremita. Úãast
byla velká.
Po prohlídce Muzea Oty Pavla
jsme byli pﬁevezeni na protûj‰í bﬁeh
Berounky.
Tady pokraãovala Herpetologická exkurze do PR Nezabudické skály. Nejen, Ïe jsme si rádi vyslechli
zasvûcen˘ v˘klad promovaného biologa, ale na vlastní oãi jsme spatﬁili uÏovku podplamatou.
Na podzim loÀského roku jsme se
rovnûÏ zúãastnili exkurze do Ka‰tanky nad Ploskovem a do krásného zámeckého parku Leont˘n.
Ze v‰ech exkurzí jsem byla tak nad‰ená, Ïe jsem uÏ netrpûlivû ãekala
na vyhlá‰ení plánu exkurzí leto‰ních.
A vskutku, Ïe jsem
zklamaná nebyla.
V dubnu se konala exkurze do PR Stﬁíbrn˘
luh. Opût s odborn˘m
doprovodem.
Cesta
vedla vût‰inou pûkn˘m
lesem. Zlat˘m hﬁebem
byla skupinka zimostrázkÛ na skalní vyv˘‰eninû.
A to jiÏ brzy následovala exkurze do PR Prameny Klíãavy a Údolí
Klíãavy, které bylo vyhlá‰eno pﬁírodní rezervací teprve na podzim
loÀského roku.
Exkurze byla v˘bornû
zorganizovaná. Autobus odvezl úãastníky
k ﬁevniãovskému nádraÏí, odkud jsme se
vydali cestou víceménû
k mokﬁadÛm, ale také
k prastaré ol‰i. Opût
Seznamování se s lokalitou „Pod hru‰kou“.
Foto Jana Jirásková s velmi fundovan˘m

Úãastníci exkurze pozornû sledují v˘klad doc. Oldﬁicha Fatky, CSc., z Pﬁírodovûdecké fakulty
UK v Praze.
Foto Jana Jirásková

doprovodem. Netu‰ila jsem, Ïe nalezneme zde volnû rostoucí rostliny
i ﬁádu Orchidaceae. Obdobné to bylo i v nedávno vyhlá‰ené PR Údolí
Klíãavy. Odnesli jsme si krásné záÏitky.
Zatím poslední exkurze se konala 23. kvûtna a vedla do Skryjsko –
t˘ﬁovického kambria.
Akce byla opût dobﬁe zaji‰tûna.
Hlavním lektorem byl odborník na
slovo vzat˘ – doc. RNDr. Oldﬁich
Fatka, CSc., z Pﬁírodovûdecké fakulty University Karlovy v Praze.
Kromû toho jsem mûla moÏnost
zúãastnit se s dûtmi niÏ‰ího stupnû
tuchlovické Z· exkurze po ·kolní
nauãné stezce Kﬁivoklát. Musím
opût konstatovat, Ïe náv‰tûva stezky byla pﬁíjemná, pouãná a navíc korunovaná ocenûním nejlep‰ích skupin dûtí, soutûÏících ve znalostech
pﬁírody.
Obãas podnikáme v˘‰lapy s men‰í skupinou obdobnû zaloÏen˘ch li-

diãek. Vût‰ina z nich dlouhá léta snila o náv‰tûvû neménû zajímavé PR
Na Babû. Obrátila jsem se o radu
i pomoc na vedení Správy CHKO
Kﬁivoklátsko. Byli jsme velmi pﬁekvapení tím, Ïe na dohodnutém místû jsme se se‰li s odborn˘m pracovníkem CHKO Kﬁivoklátsko, kter˘
s námi udûlal do zmínûné rezervace exkurzi a provedl velmi pûkn˘
v˘klad.
Nûkteré pﬁírodní rezervace jsem
nav‰tívila, doufám, Ïe mnoho jich
je‰tû nav‰tívím.
I na‰i známí, kteﬁí neodolali
a zúãastnili se napﬁ. poﬁádan˘ch exkurzí, mluví velmi pochvalnû. Co
v‰echno na nich lze spatﬁit i proÏít.
Po v‰ech tûchto pozitivních záÏitcích a z vlastního poznání, o jak˘ se jedná pﬁekrásn˘ kout na‰í vlasti, byla bych pro, aby Chránûná
krajinná oblast Kﬁivoklátsko byla
vyhlá‰ena Národním parkem.
Jana Jirásková
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O S L AV Y 1 3 0 . V ¯ R O â Í Z A L O Î E N Í S D H K ¤ I V O K L Á T
Oslavy 130. v˘roãí zaloÏení Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v Kﬁivoklátû jsou
za námi. Jménem hasiãského sboru bych i touto cestou chtûl podûkovat v‰em,
kteﬁí pﬁispûli ke zdárnému prÛbûhu oslav, pomohli hasiãÛm s jejich zaji‰tûním,
pﬁiloÏili ruku k dílu ãi hasiãe finanãnû i jinak podpoﬁili.
Nejvût‰í podûkování pak patﬁí tûm ãlenÛm hasiãského sboru, Ïenám i muÏÛm, kteﬁí se na organizaci oslav nûjak podíleli. Pﬁípravû oslav vûnovali desítky hodin svého volného ãasu, oslavy byly odrazem jejich nezmûrné píle a umu.
Podûkování patﬁí i manÏelkám a pﬁítelkyním hasiãÛ, bez jejich podpory a trpûlivosti by oslavy nebyly.
Je‰tû jednou v‰em velké díky.
Pavel Friebert, starosta SDH Kﬁivoklát

Je‰tû pﬁed zahájením oslav pﬁijeli s Erenou kﬁivoklát‰tí hasiãi pozdravit svého dlouholetého starostu Ladislava Pavlíãka.
Foto Milan Bednaﬁík

Na slavnostní hasiãské schÛzi nemohla chybût Svûtla Lochovská. Foto Milan Bednaﬁík

První ukázkou na parkovi‰ti nad hradem byla
záchrana osoby uvízlé na lanû v podání rakovnick˘ch profesionálÛ. Foto M. Bednaﬁík

Foto Milan Bednaﬁík

Slavnostní hasiãská schÛze se konala v prostorách hejtmanského paláce hradu Kﬁivoklátu.
Foto Milan Bednaﬁík

Program hasiãsk˘ch oslav na parkovi‰ti spolumoderoval starosta hasiãÛ Pavel Friebert.
Foto Milan Bednaﬁík

Kﬁivoklátsk˘ velitel Vladimír Fuksa krátce
pﬁed ukázkou s Erenou.
Foto Milan Bednaﬁík

Od kolegÛ z Roztok dostali kﬁivoklát‰tí hasiãi ruãnû malovan˘ obraz. Velitelé a kamarádi Ludûk Egert a Vladimír Fuksa pﬁi slavnostním focení.
Foto Milan Bednaﬁík

Hasiãi SDH Kﬁivoklát nezapomnûli ani na nejmen‰í náv‰tûvníky oslav. Ti si mohli vyzkou‰et
ha‰ení z pﬁistavené hasiãské Tatry Permonu, s.r.o.
Foto Milan Bednaﬁík

Bûhem oslav do‰lo na mnoho pﬁátelsk˘ch setkání. DÛkazem jsou Jiﬁí Friebert st. a Svûtla
Lochovská, kteﬁí na hasiãsk˘ch oslavách nemohli chybût.
Foto Milan Bednaﬁík

Starosta Milan Naì se z úãasti na slavnostní schÛzi omluvil. „âestné uznání“ Mûstysu Kﬁivoklát od SdruÏení hasiãÛ âech, Moravy a Slezka z rukou rakovnického ·tûpána Kejly tak
pﬁevzal místostarosta Petr Tﬁíska.
Foto Milan Bednaﬁík

Hasiãi SDH Roztoky ve své ukázce pﬁedvedli likvidaci sr‰ního hnízda.
Foto Milan Bednaﬁík

Oslavy byly zahájeny poloÏením vûnce k pomníku padl˘ch u hradu.

ZAZNAMENALI JSME…

STRANA 6

SATYROVÉ VZPOMÍNALI NA CTIRADA HUMLA
K¤IVOKLÁT. V pondûlí 15.
ãervna uplynulo neuvûﬁiteln˘ch
dvacet let, kdy na‰e ﬁady neãekanû
opustil vynikající pedagog a neúnavn˘ pracovník s mládeÏí, pan
Ctirad Huml. Byl to on, kdo stál
u zrodu PS Jana Ohnivce, kterou
tvoﬁilo nûkolik zájmov˘ch oddílÛ.
âinnost této skupiny zcela vyboãovala z rámce tehdej‰ích pion˘rsk˘ch
organizací – Ctirad Huml, kterému
nikdo z dûvãat a chlapcÛ neﬁekl jinak neÏ Ratkin – vychovával spolu
se sv˘mi kolegy - vedoucími mládeÏ ve „foglarovském“ duchu kamarádství a ãestnosti.
Jedním z nejpoãetnûj‰ích oddílÛ
byl „hudebnû-estrádní“ Satyr, kter˘
byl zaloÏen 29. záﬁí 1967, a spolu
s turisticko-tábornick˘m oddílem
Zlatá stezka patﬁil k pilíﬁÛm PS Jana
Ohnivce. Vûﬁte nebo ne, Satyrové,
i kdyÏ uÏ se dnes jejich vûk pohybuje mezi padesátkou a pûtapadesátkou
(ba jsou tu i o pár let star‰í jedinci), se dodnes pravidelnû scházejí.
Poslední setkání probûhlo v sobotu
13. ãervna v restauraci Nad Hradem,
kde jim azyl, vlídné prostﬁedí, chutnou krmi i lahodné nápoje zajistil
t˘m restauratéra Vladimíra Bráta.
Se‰lo se (aÏ na jednu v˘jimku) celé
„zlaté“ jádro Satyru a chybût samozﬁejmû nemohla ani jejich nûkdej‰í

V kvûtnu nav‰tívily na‰i mateﬁskou ‰kolu dûti z 3. a 4. tﬁídy Z· Kﬁivoklát a zahrály sv˘m mal˘m kamarádÛm krásné pohádkové pﬁedstavení „Tﬁi
pﬁání“. ·koláci si sami vyrobili kost˘my, vymysleli scénáﬁ a rozdûlili role.
Pﬁedstavení se nám líbilo a jsme moc rádi, Ïe se s námi o své divadelní
umûní pﬁi‰li podûlit. Dûkujeme paní uãitelce Ilonû Hájkové, která nám toto umoÏnila.
Jaroslava Vimrová

Bûhem setkání SatyrÛ zaznûly v‰echny songy jejich repertoáru. Foto ZdeÀka Martinovská

oddílová „máma“ paní Gudrun
Humlová. Konkurenãní Zlatou stezku „reprezentoval“ Tonda Bulín
(ex-amalíÀák pﬁesídlen˘ do Plznû),
kter˘ uchvátil pﬁítomné nenapodobiteln˘m pﬁednesem operních árií,
zejména Prodané nevûsty a Rusalky, zpívané á capella.
Poctu Ratkinovi sloÏili Satyrové
jeho nejoblíbenûj‰í písniãkou - As-

soutûÏním ãíslem a pak hurá soutûÏit! Celkem bylo 15 stanovi‰È. Napﬁ.
stavûní hradu z kostek, pﬁekonávání velmi obtíÏné pﬁekáÏky – kladiny, která konãila sjezdem ze skluzavky, kopání pûnového míãe do
brány, chytání rybek, chození na
chÛdách, prolézání tunelu atd. Za
úãast na kaÏdém stanovi‰ti dostaly
dûti razítko na soutûÏní kartiãku.

Organizátorkou této akce byla paní uãitelka Jitka Hu‰ková, které pomáhali Ïáci z 9. tﬁídy.
Foto Martina Koudelková

calona. Bûhem veãera zaznûly
v‰echny hlavní songy, které mûl Satyr ve svém velebohatém repertoáru. Konãilo se aÏ po pÛlnoci, ãímÏ
Satyrové dûkují trpûlivému personálu a ostatním hostÛm restaurace
Nad Hradem. Jak se v‰ichni na závûr ujistili, pﬁí‰tí setkání na sebe nenechá dlouho ãekat.
Tomá‰ Bednaﬁík

Nûkterá stanovi‰tû byla tak oblíbená, Ïe se k nim dûti je‰tû nûkolikrát
vrátily. Po absolvování v‰ech disciplín byla vyhlá‰ená bublinková
soutûÏ. Dûti dostaly kelímky s m˘dlovou vodou a brãkem a foukaly do
nich tak dlouho, aÏ v kelímkách nezbylo nic, zato v‰ude kolem nás byla bublinková spou‰È. O legraci bylo zkrátka postaráno! A nemyslete
si, o zábavu nemûly nouzi ani nûkteré maminky, kdyÏ plnily úkoly
spoleãnû s dûtmi.
Dívãí taneãní skupina ze Z· Kﬁivoklát pod vedením Gábiny Tureãkové nám pﬁedvedla, jak umí tancovat makarenu. Dûvãata sklidila
velk˘ úspûch, vÏdyÈ i ty nejmen‰í dûti je v tichosti a nad‰enû sledovaly.
Na závûr se losovaly soutûÏní ãísla a dûti si postupnû chodily pro v˘hry. V˘her bylo hodnû, paní Hu‰ková opravdu myslela na v‰echny dûti.
Bylo to moc pûknû strávené odpoledne, dûti byly ‰Èastné, bavily se,
hrály si a soutûÏily a myslím, Ïe to
staãí k tomu, abych si mohla dovolit sama zhodnotit tuto akci jako velice vydaﬁenou.
Za v‰echny dûti a maminky moc
dûkuji!
Vendula Mikulenková

DO BEROUNA ZA MEDVùDY
Abychom zjistili, jak vyrostli
medvûdi Vojta, Kuba a Matûj z veãerníãkov˘ch pﬁíbûhÛ, vydali jsme
se za nimi do jejich souãasného bydli‰tû na Mûstské Hoﬁe v Berounû. Na
tento v˘let jsme se velmi tû‰ili hlavnû proto, Ïe nás ãekala cesta vlakem.
A to jsme je‰tû nevûdûli, jak dramatická cesta to bude. ProtoÏe byla
v˘luka na trati mezi Roztokami
a La‰ovicemi, jeli jsme nejprve autobusem na roztocké nádraÏí, kde
jsme teprve mohli nastoupit do vlaku. Netu‰ili jsme ale, Ïe vlak uÏ bude pln˘ k prasknutí a vypadalo to,
Ïe není prázdné jediné místeãko. Polovinu jediného vagónu zaplnila
skupina cyklistÛ se sv˘mi koly, druhou polovinu obsadili ‰koláci aÏ
z Ostravy, kteﬁí trávili t˘denní pobyt v Roztokách. Pﬁepadala nás beznadûj. Snad se nebudeme muset vrátit. Na‰tûstí v‰ak cyklisté nabídli své
klíny, dûti z Ostravy se uskrovnily
a vzaly mezi sebe malé kamarády
a tak pﬁes poãáteãní obtíÏe ná‰ v˘let do Berouna pﬁece jenom zaãal.
Cesta byla komplikovaná, ale pﬁesto jsme do Berouna dojeli. Tam jsme
si prohlédli vlakové nádraÏí a potom jsme se pﬁes berounské námûstí a kolem polikliniky vydali na

Z REDAKâNÍ PO·TY
DIVADLO DùTÍ Z· K¤IVOKLÁT

DùTSK¯ DEN V ZÁKLADNÍ ·KOLE K¤IVOKLÁT
V úter˘ 2. ãervna probûhl v Z·
Kﬁivoklát dûtsk˘ den. Poãasí vypadalo v‰elijak. Chvíli mraky, chvíli
slunce, nakonec se v‰ak umoudﬁilo
a my jsme se v pomûrnû hojném poãtu se‰li na hﬁi‰ti Z· Kﬁivoklát.
Organizátorkou této akce byla paní uãitelka Jitka Hu‰ková, které pomáhali Ïáci z 9. tﬁídy. V‰echny dûti pﬁi vstupu dostaly kartiãku se
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Mûstskou Horu. Sluníãko uÏ od rána hﬁálo, a tak jsme se v˘stupem nahoru pûknû zapotili. U medvûdária
jsme se poﬁádnû nasvaãili a napili
a potom uÏ jsme v klidu mohli pozorovat medvûdí kluky pﬁi hrách
i pﬁi koupeli. Za tu dobu, co jsme je
nevidûli, poﬁádnû vyrostli. Nûkter˘mi kousky nás opravdu rozesmáli.
Nakonec jsme si je‰tû zadovádûli na

pûkn˘ch prolézaãkách a potom uÏ
jsme pospíchali stejnou cestou zpût
na nádraÏí. Cestou domÛ jsme ve vagónû sedûli skoro sami, a tak jsme
mûli dostatek místa nejen pro pozorování okolí ﬁeky Berounky, ale také pro vyprávûní nejãerstvûj‰ích záÏitkÛ z vydaﬁeného v˘letu.
Jaroslava Vimrová

Nakonec v˘letu jsme si je‰tû zadovádûli na pûkn˘ch prolézaãkách.
Foto Jaroslava Vimrová

Z pohádkového vystoupení dûtí kﬁivoklátské ‰koly.

Foto Jaroslava Vimrová

VÍTE, CO JE H 3 K?
Tak to je název jedné kapely
z Podboﬁan a hned na úvod musím
poznamenat, Ïe jsme dlouho nesly‰eli tak dobrou muziku. Ptáte se, kdy
a kde? Dne 23. kvûtna na taneãní zábavû, kterou v hotelu S˘kora uspoﬁádali kﬁivoklát‰tí hasiãi na závûr
sv˘ch oslav zaloÏení SDH. Pﬁiznám
se, Ïe se mi tam ani moc nechtûlo.
Nikdo jsme poﬁádnû nevûdûli, kdo
tam vlastnû bude hrát. Kromû jedné
osoby a tou byl Michal Temejãík,
kter˘ kapelu zná a pﬁivezl ji k nám
na Kﬁivoklát. Pﬁi‰li jsme o nûco pozdûji, ale zábava uÏ byla v plném
proudu. KlukÛm to hrálo a zpívalo
moc dobﬁe, repertoár byl velmi pestr˘, z kaÏdého soudku trochu. Dokonce i nûco od Káji Gotta. A tak
není divu, Ïe parket byl stále pln˘.

Nechybûlo ani sólo pro velitele hasiãského sboru Vladimíra Fuksu.
Jen to pojmenování kapely, tomu
jsem pﬁíli‰ neporozumûla, a tak jsem
se o pﬁestávce muzikantÛ zeptala.
Název tvoﬁí poãáteãní písmena jejich jmen, takÏe v ãele kapely stojí
Hlavan a s ním hrajou dva KﬁíÏové
a je‰tû Kavka. Na této zábavû hráli
navíc v posílení o jednoho hráãe. Díky pracovníkÛm hotelu S˘kora byl
zaji‰tûn neustál˘ pﬁísun obãerstvení, hrálo se a tanãilo aÏ do dvou hodin po pÛlnoci. Za v‰echny, kteﬁí se
bájeãnû bavili, dûkujeme hasiãÛm za
pozvání a pokud budete nûkdo v budoucnu poﬁádat nûjakou tu veselici,
nezapomeÀte na H 3 K. Michal Temejãík poskytne kontakt a úspûch je
zaruãen !!!
TáÀa Friebertová

„VODA MÁ, VODA MÁ…“
Je tomu jiÏ mûsíc, co mûstys pocítil nedostatek vody. Myslím, Ïe vût‰ina
z nás v tuto chvíli myslela na nov˘ vodovod, jenÏ by mûl v‰echny starosti
vyﬁe‰it. Ale dosud není a musíme Ïít s tím co máme.
Fürstenbersk˘ vodovod je sice „rakousko-uhersky“ byteln˘, ale léta mu
pﬁib˘vají a jiÏ je dlouho ve starobním dÛchodu. Potﬁebuje klid, ãastou péãi, laskavost dobr˘ch a pracovit˘ch lidí, procházky a dobrou „lékaﬁskou
péãi“. Urãitû pak bude slouÏit je‰tû pﬁedlouho....
V poslední dobû mu ale nûco schází, obãas ka‰le, obãas se objevuje artróza, du‰nost a zácpa.... Péãe o na‰eho penzistu není asi dostaãující, zanedbávají se lékaﬁské zákroky, cévy jsou zane‰eny. Hledá se „viník“, kter˘ i v historii byl nejjednodu‰‰ím v˘chodiskem nûjakého problému. A nebyli
bychom v âechách, kdyby se nena‰el i v Kﬁivoklátû. Za v‰echno mÛÏe ten
nejvût‰í rozmûry a nejvût‰í spotﬁebou – hrad Kﬁivoklát.
Hrad Kﬁivoklát spotﬁebovává roãnû nûco pﬁes 2000 m3 vody, za kterou
ﬁádnû platí. Spotﬁeba za 1. pololetí pﬁede‰lého roku (na jaﬁe bylo i vût‰í sucho) byla 1300 m3. Za nûkolik let vznikly nové provozy spotﬁebovávající
vodu (napﬁ. sociální zaﬁízení pro zamûstnance), ale snahou je spotﬁebu nezvy‰ovat za pomoci úsporn˘ch spotﬁebiãÛ.
První ãtvrtina leto‰ního roku byla na sráÏky mnohem pﬁíznivûj‰í (i více
snûhu), neÏ stejné období loÀského roku, tudíÏ logicky i zdroje vody jsou
na tom lépe v‰ude.
Dne 17. kvûtna tohoto roku ov‰em zaãala b˘t situace s vodou pr˘ ‰patná. Dle informací zástupcÛ mûstysu je vody kriticky málo, a to díky hradu?! ..., díky VelikonocÛm a díky voln˘m dnÛm kvûtnov˘ch svátkÛ. Hrad
ale stále spotﬁebovává stejné mnoÏství vody, a to i díky rekonstrukci sociálních zaﬁízení letos na jaﬁe. Spotﬁeba na hlavním vodomûru byla k 17.
kvûtnu 2009 807 m3 (od ledna), coÏ je spí‰e podprÛmûr. KdyÏ uÏ nestaãilo
vysvûtlení o prÛmûrné spotﬁebû, vznikla dal‰í hypotéza – na hradû se nûkde ztrácí voda v mnoÏství témûﬁ 2 kubíkÛ za hodinu?! V‰e bylo zástupcÛm
(i nûkolika zastupitelÛm) mûstysu opût vysvûtleno a na místû dokázáno, Ïe
pracovník mûstysu si pﬁi mûﬁení spletl desetinnou ãárku.
Co bylo dál, jistû v‰ichni vûdí, voda se zavírala a zase otevírala. Lidé si
urãitû dûlali velké zásoby, které vût‰inou nespotﬁebovali. A tak se ‰etﬁilo.
A vodojem se „pr˘“ naplnil díky vypnutí vody, ale pr˘ se i vytáhly koﬁeny
z poÏárského pﬁivadûãe a pr˘ se i ãistilo na praÏské studánce. Správa hradu se navíc chovala i velmi disciplinovanû bûhem odstávek vody a nad rámec zavírala dobrovolnû i pﬁívod do celého hradu, aby zachovala vodu
v potrubí pro mateﬁskou ‰kolku a v˘‰e poloÏené odbûratele.
Situace kolem kﬁivoklátského vodovodu vyÏaduje pﬁedev‰ím spolupráci
v‰ech odbûratelÛ i obãanÛ, vzájemnou informovanost a vstﬁícnost. Myslím,
Ïe ﬁetûzy na hlavních uzávûrech patﬁí do jiné doby a nepﬁinesou vÛbec nic,
ba naopak. Pﬁiznání chyby je symbolem ãestnosti a charakteru jednotlivce a mûl by jím b˘t vybaven snad kaÏd˘, a pﬁedev‰ím pﬁedstavitel obce.
Ludûk Frencl
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…

Vidím v Ïivotû dobré vûci, schvaluji je, ale jdu za vûcmi hor‰ími.
(Publius Ovidius Naso)
Rakovnick˘ vikáﬁ Ján Petroviã novému okruhu poÏehnal.

Foto Jana Jirásková

„CESTA KRÁLOVSKOU HISTORIÍ“ ZAHÁJENA
Leto‰ní novinka pﬁed hlavní sezonou byla slavnostnû otevﬁena.
Slavnostní otevﬁení probûhlo 30.
kvûtna od pÛl jedenácté za úãasti nûkolika desítek hostÛ. PoÏehnání novému prostoru dal rakovnick˘ vikáﬁ
Ján Petroviã. Trasa se spolu s pro-

hlídkou „Cel˘m hradem“ stala ‰lágrem leto‰ní náv‰tûvnické sezony.
Délka v˘kladu po trase nepﬁekroãí
40 minut a díky atraktivitû prostﬁedí bude pﬁedev‰ím lákadlem pro
men‰í náv‰tûvníky. Cenovû je rovnûÏ dostupná a po zru‰ení speciál-

Oba vnuci slavn˘ch kﬁivoklátsk˘ch truhláﬁÛ – Jiﬁí a Václav.

ního dûtského vstupného, pﬁiná‰í
opût prohlídku za 50 Kã prakticky
po nejv˘znamnûj‰ích ãástech hradu.
Z kaple budou moci náv‰tûvníci
vystoupat po starém toãitém schodi‰ti na oratoﬁ. Schodi‰tû je velmi
úzké a je témûﬁ v autentické podobû, kterou mu vtiskla jagellonská
úprava hradu. Z oratoﬁe s nádhern˘m dﬁevûn˘m obloÏením, kde se
naskytne fantastick˘ pohled na Ïebroví klenby kaple, pokraãuje prohlídka starou spojovací chodbou na
hlavní schodi‰tû, odkud se dostanete do Královského sálu.
Ludûk Frencl

Nádherné dﬁevûné obloÏení oratoﬁe.

Foto Jana Jirásková

HRADNÍ STUDNA SE STANE ZÁSOBÁRNOU VODY
Po problémech s dodávkou vody
v Kﬁivoklátû zadala Správa hradu
projekt pro pﬁemûnu hradní studny
v zásobárnu, ãi „hradní cisternu“.
JelikoÏ jiÏ nûkolik desetiletí není ve
studni pramen a voda se sem dostává vsakováním, vznikla jiÏ pﬁed ãasem my‰lenka uchovávat vodu
v hradní studni. Nedávno proveden˘ rozbor kvality vody ukázal, Ïe
voda ve studni splÀuje ve‰keré pﬁedpisy a je naprosto pitná a velmi chutná. Pro posílení vydatnosti vody ve
studni budou zﬁízeny de‰Èové svody z vût‰iny budov dolního nádvo-

ﬁí pﬁes ãisticí stanici do hradní studny. Projekt a hlavnû realizace nebude levná, ale pﬁinese jistû úspory ve
spotﬁebû. Staré napojení studny na
zásobování toalet nebylo v souladu
se zákonem a ani v souladu se
smlouvou na dodávku vody, a proto bylo jiÏ pﬁed 5 lety odpojeno. Nové ﬁe‰ení bude jiÏ po samostatném
okruhu napájet toalety na dolním nádvoﬁí a pﬁípadnû slouÏit k zavlaÏování. Realizace vzhledem k nároãnosti projektu je plánována na rok
2010.
Ludûk Frencl

Foto Ludûk Frencl

ORATO¤ VYDALA P¤ESNù PO 100 LETECH
P¤EKVAPENÍ
Pﬁípravné práce na nové prohlídkové trase pﬁinesly i velice zajímav˘ objev. Pﬁi ãi‰tûní podlahy a lavic
se po odsunutí dﬁevûné kostelní lavice objevil na stupínku nápis pﬁipomínající montáÏ lavice – „Celest˘n a Václav Friebertové,
truhláﬁi v Kﬁivoklátû a Franti‰ek

Bure‰ jejich pomocník, léta Pánû
1909, dne 23.dubna“. Jak symbolické bylo to, Ïe souãasné práce témûﬁ na den pﬁesnû po 100 letech provádûl jeden z vnukÛ tehdej‰í
bratrské dvojice – Václav Friebert
z Kﬁivoklátu a u nálezu byl bezprostﬁednû pﬁítomen. Ludûk Frencl

ZE SPRÁVY CHKO K¤IVOKLÁTSKO
Dne 16. kvûtna k Evropskému dni
parkÛ pﬁipravila Správa CHKO ve
spolupráci s IVS Budy exkurzi do
pﬁírodní rezervace Prameny Klíãavy a Údolí Klíãavy. ÚãastníkÛ bylo
tolik, Ïe je mal˘ autobus ani nepobral. Kdo mûl své auto, jel za autobusem, nûkteré dovezli na místo urãení organizátoﬁi sv˘mi vozy. Bylo
nás ãtyﬁicet pût a pes. Poãasí nám
také pﬁálo, zpoãátku malinko pr‰elo, ale postupnû se mraky protrhaly
a na slunci bylo pﬁímo vedro. Já mûla scestnou pﬁedstavu, Ïe prameny
Klíãavy jsou nûkde nad pﬁehradní
nádrÏí v oboﬁe. Je tam samá skála,
tak to mohlo napadnout jen takového neznalce, jako jsem já. Ve skuteãnosti jsme ‰li od ﬁevniãovského
nádraÏí smí‰en˘m lesem, kter˘ tu
místy v takové skladbû uÏ pr˘ hostil mamuty, aÏ jsme se dostali na ra‰elini‰tû, které tu vytváﬁí mnohá prameni‰tû. Ti, kteﬁí jsou pravideln˘mi
úãastníky takov˘chto exkurzí, si nazuli holiny a nûjaká ta voda navíc,

ãi pﬁekraãování potÛãkÛ je nemohly rozházet. No a my ostatní jsme
mûli aspoÀ pevné boty a pomáhaly
nám ochotné ruce a tak jsme to
zvládli taky. Na‰i lektoﬁi, Ing. Pavel
Moucha a Ing. Václav Somol, byli
skvûlí. Je to záÏitek, poslouchat lidi, kteﬁí jsou tolik zapálení pro svÛj
obor, dûlají to, co je baví, a samosebou nehledí na vymezenou pracovní dobu. A do zasvûcené debaty
o v‰ech zde rostoucích vzácn˘ch
rostlinkách se zapojovali i dal‰í nad‰enci a amatér‰tí znalci a psali si
i poznámky a já je obdivuju. Z toho
v‰eho jsem si zapamatovala jen jedinou kvûtinku – vstavaã kukaãka.
No není to pûkné jméno? A to roste aÏ na dal‰ím stanovi‰ti, kam jsme
se dopravili zas na „kolech“, a sice
v pﬁírodní rezervaci Údolí Klíãavy.
Je tam aÏ od roku 2008. A jsou to
louky. No napadlo by vás to, Ïe louka, aby zÛstala zachována se v‰emi
tûmi krásn˘mi kytiãkami, louka,
kterou jsme my star‰í znali jako dû-

EVROPSK¯ DEN PARKÒ NA K¤IVOKLÁTSKU
K PRAMENÒM KLÍâAVY

ti a nepﬁipadala nám jako nûjaká
vzácnost, se musí peãlivû obhospodaﬁovat? No vlastnû napadlo, kolem
Kﬁivoklátu jsou taky nûjaké ty louky a proti tûm, které jsem teì mûla
moÏnost vidût, jsou to úplné chudinky zanedbané. A louky na bﬁezích Berounky, to uÏ je úplná hrÛza! A je‰tû jsou rozdíly mezi
loukami podle toho, jsou-li na slunci, to jsou v˘slunné louky ve svahu,
a pak zas kolem potoka jsou louky
podmáãené. A tam roste úpolín evropsk˘ a ten znám taky z dûtství, právû tak jako ocún (o tom není v PrÛvodci zmínka, asi nebude vzácn˘).
Je to hezké, znát kaÏdou kytiãku
a kaÏd˘ strom ãi keﬁ, ale snad staãí,
kdyÏ my ostatní je nebudeme svévolnû niãit, kdyÏ nás pohled na nû
potû‰í, kdyÏ pobyt v pﬁírodû zregeneruje na‰e síly, nabije nás pozitivní energií. TakÏe mû mrzí, Ïe se nezúãastním exkurze do Skryj, asi za
trilobity? No tak zas nûkdy pﬁí‰tû.
Gudrun Humlová

K pramenÛm Klíãavy doprovodil úãastníky exkurze a téÏ podal odborn˘ v˘klad Ing. Pavel
Moucha ze Správy CHKO Kﬁivoklátsko.
Foto Jana Jirásková
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KVùTINOV¯ DEN
„âE·I JSOU PRVNÍ NA
SVùTù! AV·AK VE ·PATNÉ
LIZE.“ Tak tímto sloganem upozorÀují lékaﬁi na stále se roz‰iﬁující
rakovinu.
Obãanské sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska ve spolupráci se Z· Kﬁivoklát se poprvé zapojilo do projektu
Ligy proti rakovinû. Na pomoc lidem s rakovinou se kaÏdoroãnû poﬁádá tzv. Celonárodní kvûtinová
sbírka. Letos probûhl její 13. roãník
a kaÏd˘, kdo si v urãen˘ den kytiãku koupil, pﬁispûl ãástkou dvaceti
korun. Tento rok sbírka pﬁipadla na
13. 5. 2009. Îákynû 9. roãníku prodávaly v obcích Kﬁivoklát a Roztoky. Vyrazily v 10.15 hodin a jejich
první zastávkou byla Z· Kﬁivoklát.
Zájem o kytiãky byl velik˘ a pomûrnû pﬁekvapiv˘! Témûﬁ v‰ichni
oslovení lidé pﬁispûli a kytiãky nakupovali ve velkém. Nûkteﬁí projíÏdûjící ﬁidiãi sami zastavovali, aby také pﬁispûli.
Podobnû to probíhalo i u kﬁivoklátské po‰ty a v Roztokách. K dispozici bylo 100 kytiãek a prodaly se
v‰echny do jedné. Peníze se vybíraly do zapeãetûného vaku. V‰ichni
máme velkou radost, Ïe lidé byli velmi vstﬁícní a mûli vÛli pomoci. Mnozí dokonce pﬁispûli i vy‰‰í ãástkou.
Cel˘ „protirakovinov˘ den“ se povedl a mûl velk˘ úspûch. Vybralo
se 2 432 Kã. My jsme rády, Ïe prá-

Dobrovolnice Alena, Sabina a Eva v akci.
Foto Jana Rajská

vû touto ãástkou mÛÏeme pﬁispût
v boji proti rakovinû.
V‰em, kteﬁí pﬁispûli, mnohokrát
dûkujeme a doufáme, Ïe se takto povede i pﬁí‰tí roãník.
Eva Poláková
Jménem Dûtí Kﬁivoklátska, o. s.
bych chtûla podûkovat v‰em tﬁem
mil˘m a sympatick˘m dobrovolnicím Evû Polákové, Sabinû Karetové a Alenû Luká‰ové za pomoc a za
prodej kytiãek mûsíãku lékaﬁského.
Jana Rajská

SKVOSTY HRADÒ, SKVOSTY ZÁMKÒ
Dvû v˘pravné publikace KniÏního klubu, kter˘mi se zatím tû‰ím já
sama, neboÈ jsem si je koupila, ale
aÏ se dost natû‰ím, dám je zas do knihovny, neboÈ nemám pro koho knihy schraÀovat. Tak se tﬁeba dovíte,
Ïe legendami opﬁeden˘ Vy‰ehrad je
ve skuteãnosti mlad‰í neÏ PraÏsk˘
hrad. První podle abecedy je hrad
Beãov nad Teplou, kde v roce 1985
objevili kriminalisté pod podlahou
hradní kaple mimoﬁádnû cenn˘ románsk˘ relikviáﬁ sv. Maura. A tak
budete pokraãovat dál, od následujícího hradu Bezdûzu pﬁes Kﬁivoklátu, aÏ po Îirovnici. Milovníky
trampsk˘ch písní tﬁeba udiví, Ïe na
hradû Okoﬁi se nikdy Ïádná Bílá paní nevyskytovala. No a ze zámkÛ vás
tﬁeba upoutá Hrubá Skála v âeském
ráji, Chropynû, Jemni‰tû, Námû‰È
nad Oslavou, Rychnov nad KnûÏnou, Zákupy, nebo poslední Îleby.
Vzala jsem to hopem, ale kdo bude
mít zájem, pﬁeãte si sám. Je‰tû bych
ráda upozornila na jednu pûknou
knihu z Kladna, která mi unikla,
kdyÏ jsem psala o cestopisech. Je to
útlá kníÏeãka Karlovarské rapsodie
Radko Pytlíka. Není jen o Karlov˘ch
Varech a jejich historii, ale hlavnû
o znám˘ch osobnostech, které kdy
na‰e slavné láznû nav‰tívily. Mohli
jste tu potkat uÏ Jana Lucemburského, cara Petra a jeho komonstvo, J.

C E N A P ¤ Í S TAV P R O S TA R O S T U
âeská rada dûtí a mládeÏe
(âRDM) kaÏdoroãnû udûluje Cenu
Pﬁístav tûm lidem, kteﬁí nad rámec
sv˘ch pracovní povinností vûnují
svÛj ãas dûtem a mládeÏi. Dûti Kﬁivoklátska, o. s., Obãanské sdruÏení
Dûtsk˘ tábor a ‰kolní druÏina pﬁi Z·
a M· Kﬁivoklát se spojily a na tuto
cenu navrhly pana Milana Nadû.
V charakteristice kandidáta byla vyzdviÏena trvalá
podpora Dûtí
Kﬁivoklátska,
ale i podpora akcí ‰koly, ‰kolky
a dal‰ích zájmov˘ch organizací
a spolkÛ pÛsobících v na‰em
okolí. Podporu
si získal za to, Ïe
ve funkci starosty,
jakoÏto
správce státního
a obecního majetku, se velmi
zaslouÏil o vylep‰ení prostﬁedí
pro dûti v na‰í
základní a mateﬁské ‰kole (nové sociální zaﬁízení, zavedení internetu do ‰koly).
Dále byla zmínûna rekonstrukce
elektrick˘ch rozvodÛ a v˘mûna
oken v obou budovách ‰koly, znovuzavedení Vítání obãánkÛ pro novû narozené dûti.
Od roku 1996 stojí pan Milan Naì
v ãele Obãanského sdruÏení Dûtsk˘
tábor a bûhem letního tábora vykonává funkci hlavního vedoucího.
Dûtského tábora se úãastní velká
ãást dûtí z Kﬁivoklátu a okolí.
Pro v‰echny táborové nad‰ence je
pﬁirozenou autoritou, pﬁipravuje nezapomenutelné celotáborové hry plné zkou‰ek odvahy, pﬁekvapení, ale
i historick˘ch a kulturních znalostí.
Hry jsou pﬁipraveny s naprostou dokonalostí a detaily, vãetnû dobov˘ch
pﬁevlekÛ a rekvizit. A tak se pobyt
na táboﬁe, v de‰ti i ve vûtru, zdá jako sluncem zalit˘.
Z jeho mnoha zásluh o rozvoj komunitního Ïivota v Mûstysu Kﬁivoklát chtûli v‰echni navrhovatelé
upozornit na jednu velkou investiãní akci, která probûhla v loÀském roce. Dûti Kﬁivoklátska pﬁi‰ly s nápadem v˘stavby dûtského hﬁi‰tû, které
by ideovû vycházelo z hradu Kﬁivoklát, jeho historie a legend. Starosta si vzal tuto my‰lenku za svou.
Ve spolupráci Dûtí Kﬁivoklátska

s Ïáky základní a mateﬁské ‰koly
vznikly první návrhy, které se pozdûji „uãesaly“ a technicky doladily. Následnû byl zpracován projekt
a za velkého pﬁispûní obce v ãele se
starostou se podaﬁilo sehnat finance, zainteresovat místní obãany
a podnikatele a hﬁi‰tû zrealizovat.
Starosta nejen vymyslel, naplánoval, sehnal na akci peníze, ale ‰el
v obci lidem
sv˘m vlastním pﬁíkladem. Byl to
on, kdo první
mûl v ruce lopatu nebo jiné
náﬁadí, byl to
on, komu se
podaﬁilo zapojit do v˘stavby hﬁi‰tû
i dûti a mládeÏ
– v˘tvarn˘mi
návrhy pﬁed‰kolních dûtí
poãínaje a v˘robou nûkter˘ch herních
prvkÛ uãni
lesnického
uãili‰tû konãe. Byl to on, jehoÏ zásluhou pﬁicházeli lidé na brigády s radostí pﬁiloÏit ruku k dílu s pocitem, Ïe budují
nûco uÏiteãného nejen pro sebe, ale
i pro ostatní obãany a dûti Mûstysu.
Jeho zásluhou vznikl na Kﬁivoklátû
nepﬁehlédnuteln˘ prvek, ze kterého
se radují na‰e dûti a jistû bude pﬁiná‰et radost i do dal‰ích let nejenom
místním, ale i pﬁespolním náv‰tûvníkÛm Kﬁivoklátu.
âRDM návrh na udûlení Ceny
Pﬁístav peãlivû zváÏila a na‰emu návrhu vyhovûla. Pan Milan Naì si

svoji cenu slavnostnû pﬁevzal ve
ãtvrtek 11. ãervna v Praze z rukou
pﬁedsedy âRDM Ale‰e Sedláãka.
Ocenûn byl spolu s dal‰ími ãtyﬁmi
kandidáty. Pﬁedávání se zúãastnili
také zástupci navrhovatelÛ a cenou
byl diplom a sklenûná prázdná modrá lahev se vzkazem pouze pro ocenûného. Blahopﬁejeme a pﬁejeme
mnoho dal‰ích sil a nápadÛ ku prospûchu dûtí v na‰í obci a okolí.
Jitka Rajni‰ová

W. Goetheho, Fryderyka Chopina, ZdeÀka Fibicha, ale i T. G.
Masaryka. A kdo je nepotkal,
aspoÀ si o nich nûco pﬁeãte.
KdyÏ uÏ jsme u tûch slavn˘ch
osobností, koupila jsem Îidovské matky osobností 20. století.
Zaujme vás, jak je dûtství a hlavnû matka formovaly a jak ãasto
její vliv u nich byl rozhodující
i v dospûlosti. Poãtete si o Einsteinovi, Freudovi, Chagallovi,
Woody Allenovi a dal‰ích.
Z dal‰ích nov˘ch knih jsem uÏ
pﬁeãetla severskou krimi Nebe
na zemi, která je pûknû ponurá.
A na zlo páchajícího ne‰Èastníka taky mûlo vliv jeho ne‰Èastné dûtství. JakoÏ i na hrdinu románu ·tvanec Sadie Jonse,
kter˘ byl nominován na prestiÏní britskou cenu. Osmiletému
Lewisovi se vrací domÛ z války
otec. Zvykl si b˘t stﬁedem pozornosti své matky a najednou je
v‰echno jinak. V‰echnu její pozornost vyÏaduje otec, kter˘ na syna Ïárlí a není schopen se s ním sblíÏit.
KdyÏ se pak doslova pﬁed chlapcov˘ma oãima matka topí a on ji pﬁes
ve‰keré úsilí není schopen zachránit, otec se od nûj odvrátí úplnû. Brzy se znovu oÏení, chlapec je poslán
do internátní ‰koly a domÛ jezdí jen
na prázdniny. Má pocit, Ïe ho nikdo
nemá rád, v‰ude jen pﬁekáÏí, je na
obtíÏ. OdjakÏiva se v‰ak líbil Kit,
dívce ze sousedství. I ta má svá temná tajemství. Pomohou si navzájem?
To uÏ si musíte pﬁeãíst sami. Krimi
pí‰ící Linda Howard pﬁed námi tentokrát otevﬁe pﬁípad, do kterého se
pﬁiplete náv‰tûvnice z budoucnosti.
Ale to vcelku nehraje roli. Lidé se
stále chovají stejnû. V minulosti,
v souãasnosti i v budoucnosti. Mûní
se jen trochu reálie. Pak tu mám knihu autorky, která je‰tû v knihovnû
zastoupena není, Mo Hayder, Rituál. Má to b˘t pﬁíbûh, kter˘ se toãí kolem komunity pﬁistûhovalcÛ z Afri-

POPILA A HAVAROVALA
BRANOV (bed). K dopravní nehodû pod vlivem alkoholu do‰lo na

ky a kolem jejich zvrácen˘ch povûr
ze staré vlasti, kter˘m ale má podléhat i vy‰etﬁovatelka, policejní potápûãka zvaná Blecha. Od Ivy Hlaváãkové uÏ jste si pár knih
z knihovny mohli pﬁeãíst. Teì novû
taky pﬁesedlala na detektivní Ïánr.
Tﬁeba objevíme novou Hanu Pro‰kovou, Evu Kaãírkovou nebo Milenu BrÛhovou. Tak to zkuste s jejím Lovcem osudÛ. Pro dûti tu mám
Ostrov pokladÛ od Stevensona jako
komiks. Víc obrázkÛ a ménû textu
tﬁeba nûkteré dûti k ãetbû pﬁiláká,
kdyÏ jsou teì prázdniny na obzoru.
A pokud jde o prázdniny a dovolené, snaÏila jsem se v dobû své nepﬁítomnosti zajistit do knihovny náhradu. Budu se o to snaÏit i nyní. Ale
pro jistotu sledujte místní rozhlas
a dívejte se za okna knihovny. NeseÏenu-li náhradu, nebudu tu 21. ãervence a 25. srpna. Hezké prázdninové poãtení pﬁeje
Gudrun Humlová

V¯LET DO ZOOLOGICKÉ ZAHRADY
Leto‰ní celodenní v˘let pﬁed koncem ‰kolního roku jsme uspoﬁádali
do Zoologické zahrady v Praze.
Spolu s dûtmi z na‰í M· se na v˘let
vydaly i dûti z 1. a 2. tﬁídy Základní ‰koly v Kﬁivoklátû a dûti z M·
Mûsteãko se sv˘mi uãitelkami. Autobusem nás do Prahy a zpût odvezl pan Krob. ProtoÏe se v noci pﬁehnalo nûkolik velmi siln˘ch bouﬁek,
mûli jsme obavy, jestli na v˘letû nezmokneme. Pﬁesto jsme se do ZOO
velmi tû‰ili, povídali jsme si o zvíﬁátkách a zpívali o nich písniãky.
Ráno nás pﬁivítala zamraãená obloha a celou cestu do Prahy nás provázel mírn˘ dé‰È. V Praze na nás ale
vykouklo sluníãko, a tak jsme bez
obav mohli vyrazit na prohlídku zoologické zahrady. Nejprve jsme si
prohlédli lední medvûdy a potom
jsme vstoupili do ‰era pavilonu Indonéská dÏungle. Pﬁekvapili nás netop˘ﬁi, kteﬁí nám volnû prolétali nad
hlavami. Ve v˘bûhu u lemurÛ jsme
se mohli seznámit s mil˘mi opiãkami osobnû – hned poté, co se nasvaãily, pﬁibûhly mezi nás a zaãaly
nám pﬁedvádût svoje kousky a artistická cviãení na vûtvích stromÛ

Ve v˘bûhu u lemurÛ jsme se mohli seznámit s mil˘mi opiãkami osobnû.
Foto Jaroslava Vimrová

nad námi. Dal‰í zastávka byla u slonÛ, koneãnû jsme mohli vidût tyto
obry zblízka. Pﬁi prohlídce terária
s mohutn˘mi plazy a je‰tûry se nám

âERNÁ KRONIKA
VYKRADL STÁNEK NA
PARKOVI·TI
K¤IVOKLÁT (bed). Do stánku
se suven˘ry na parkovi‰ti nad hradem se vloupal neznám˘ zlodûj.
Pﬁekonal vstupní vrata a odnesl si
biÏuterii, odûvy a kosmetiku v celkové hodnotû 180 tisíc korun. Policisté po nenechavci pátrají.
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katastru obce Branov. Mladá Ïena
z Prahy jela na malém motocyklu
Peugeot do kempu Vi‰Àová. KvÛli
vypitému alkoholu ale nezvládla na
mokré vozovce ﬁízení, vjela do protismûru a havarovala na okraji komunikace. JelikoÏ nemûla na hlavû
pﬁilbu, utrpûla lehké zranûní. Po
o‰etﬁení byla pﬁevezena do rakovnické nemocnice. Dechová zkou‰ka
ukázala, Ïe má 0,80 promile alkoholu. Na motocyklu byla vyãíslena
‰koda za 1000 korun.

UPYTLAâEN¯ JELEN
KARLOV (bed). Na katastru
osady Karlov, kde má honitbu Myslivecké sdruÏení Kladno, byl objeven upytlaãen˘ jelen lesní. Ten byl
zastﬁelen v dobû hájení ranou do krku. Pytlákovi se ho zﬁejmû nepodaﬁilo dohledat, protoÏe mrtvé zvíﬁe
bylo neporu‰ené. LeÏelo asi 25 metrÛ od silnice z Leont˘na na Karlov.
Mysliveckému sdruÏení tak vznikla ‰koda za 37 tisíc korun.

tajil dech. Rádi jsme potom vy‰li
opût na sluníãko a prohlédli si skupinku hrochÛ skotaãících v bazénku. Pﬁi dal‰í cestû dûti velmi zaujala lanovka vedoucí do horní ãásti
ZOO, ale protoÏe jsme je‰tû malí,
museli jsme se smíﬁit pouze s jejím
pozorováním. Po obãerstvení jsme
pokraãovali dále k pavilonu ‰elem,
kde se tygﬁi, gepardi a lvi vûnovali
polednímu odpoãinku. Cestou zpût
jsme vidûli je‰tû opiãí ostrÛvky a pavilony tuãÀákÛ a lachtanÛ. Moc nás
mrzelo, Ïe uÏ musíme jet domÛ, rádi bychom si toho je‰tû spoustu chtûli prohlédnout. Tak snad nûkdy pﬁí‰tû, nebo s maminkou a tatínkem.
Z krásného v˘letu jsme se vraceli
unavení, ale plní nov˘ch záÏitkÛ
z blízkého kontaktu s Ïiv˘mi exotick˘mi zvíﬁaty.
Jaroslava Vimrová
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NESEëTE DOMA ANEB TIP KN NA V¯LET (VI)
Ïivotním prostﬁedí znamená „men‰í území mimoﬁádn˘ch pﬁírodních
hodnot, kde jsou na pﬁirozen˘ reliéf s typickou geologickou stavbou
vázány ekosystémy v˘znamné a jeJako hradba obﬁí pevnosti strmí dineãné v národním ãi mezinárodv lese za Pochvalovem aÏ dvacet ním mûﬁítku“.
metrÛ vysoké opukové srázy PoSráz dlouh˘ pﬁibliÏnû dva kilochvalovské stránû, národní pﬁírodní metry je nejvût‰ím pﬁirozen˘m odrezervace, která podle ﬁeãi zákona o kryvem bûlohorsk˘ch opuk ve
stﬁedních âechách. Opuka,
svûtl˘ a lehk˘
kámen, star˘ asi
devadesát milionÛ let, byl pro zajímavost hlavním stavebním a
sochaﬁsk˘m kamenem románské Prahy, byla
pouÏita napﬁíklad pﬁi stavbû
PraÏského hradu, Juditina mostu (pﬁedchÛdce
Karlova mostu),
Staronové synagogy, Mostecké
vûÏe, kostelÛ,
klá‰terÛ i mû‰Èansk˘ch domÛ.
Z opuky jsou také náhrobky PﬁemyslovcÛ v chrámu svatého Víta.
A byla to právû
Ïlutavá barva
opuky, podle níÏ
se pr˘ zaãalo
Praze ﬁíkat „zlatá“. Opuka byla
v mlad‰í minulosti i hlavním
stavebním kaOpukové srázy NPR Pochvalovská stráÀ pﬁipomínají hradbu obﬁí menem vesnic
pevnosti.
Foto –peg– pod
hﬁebenem

Chápavé srdce

DÏbánu. Zdej‰í opuková lidová architektura nemá v âesku obdoby.
V souãasnosti se snadno opracovatelná opuka vyuÏívá pﬁedev‰ím jako dekoraãní kámen a pﬁi opravû historick˘ch památek.
Ale zpût na Pochvalovskou stráÀ.
PﬁestoÏe opukov˘ sráz budí uÏ sv˘mi rozmûry obdiv, není tím hlavním, co rezervace chrání. Prvoﬁadou
vzácností území o v˘mûﬁe bezmála
25 hektarÛ jsou ohroÏené druhy rostlin, napﬁíklad zimostrázek alpsk˘,
l˘kovec jedovat˘, orlíãek obecn˘ a
pﬁedev‰ím medvûdice lékaﬁská,
v âesku opravdová cennost. Název
drobnému keﬁíãku, jehoÏ v˘taÏek se
v medicínû pouÏívá k dezinfekci
moãov˘ch cest, dali medvûdi, pro
nûÏ pr˘ jsou plody medvûdice skuteãnou pochoutkou. Medvûda na
Pochvalovské stráni nepotkáte, pozor v‰ak na zákony. ProtoÏe je území národní pﬁírodní rezervací, není
pﬁístupné a lze se mu obdivovat jen
zpoza hranic rezervace.
Tomá‰ Bednaﬁík s vyuÏitím
materiálu www.rakovnicko.info

6. díl
chmurn˘mi my‰lenkami jsem uÏ
pﬁestal dávno bojovat a mám klid.
VraÈme se ale k tûm poﬁadÛm o jídle. M˘m favoritem je poﬁad âeské
televize „Pod pokliãkou“. Je nejen
inspirativní, ale i pouãn˘ a vtipn˘,
coÏ se dá dnes ﬁíci o málokterém poﬁadu. Pokud mám ãas, nenechám si
ho nikdy ujít. Sv˘m ostrovtipem a leÏérním nadhledem si rovnûÏ získal
‰irok˘ okruh posluchaãÛ poﬁad
„Kluci v akci“. Ten dokazuje, dámy,
Ïe chlapi v kuchyni se nad sporákem
pﬁi vaﬁení vÏdycky usmívají. Nesmím zapomenout ani na rozhlas, ten
mi doma hraje skoro cel˘ den, kdyÏ
pracuji u poãítaãe, a coby zvuková
kulisa mi je nejsympatiãtûj‰í. Velice jsem si oblíbil poﬁad Nadi Konvalinkové a Patrika Rozehnala na
âeském regionu – Dobroty. Hodinová show, pﬁi které se nejen nasmûjete, ale i pouãíte, b˘vá v nedûli v jedenáct dopoledne. Tito
moderátoﬁi si zvou do pomyslné rozhlasové kuchynû zajímavé hosty,
o kter˘ch je veﬁejn˘m tajemstvím,
Ïe nejsou líní se najíst. Vyslechl jsem
tam recepty od celé plejády hercÛ,
zpûvákÛ, moderátorÛ ãi jinak veﬁejnû ãinn˘ch lidiãek. Jste-li fandové
do vaﬁení, vûﬁte, Ïe to stojí za po-

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
Proãetl jsem v Ïivotû hodnû chytr˘ch a dobr˘ch
knih, ale v Ïádné z nich jsem nena‰el, co by naplnilo mé srdce takov˘m pokojem a radostí, jako ãtyﬁi
slova Ïalmu 23: „Ty jsi se mnou.“
Immanuel Kant

POCHVALOVSKÁ
STRÁ≈

Tak jsme zase o mûsíc star‰í, pﬁátelé dobré krmû. Poznám to bezpeãnû podle toho, Ïe sedám pﬁed klávesnici poãítaãe, abych pro vás,
vûrné ãtenáﬁe, pﬁipravil dal‰í kapitolu seriálu o gastronomii. ¤íkáte si,
s ãím zase pﬁijde, jako bych vás sly‰el. Po minulé pozvánce k Básníkovi pánve bych se rád vûnoval otázce, která zazní v nejedné kuchyni.
Co budeme dnes vaﬁit!? Nastává sáhodlouhé pﬁemítání, co by to mûlo
b˘t, aby to netrvalo dlouho, a také
to moc nestálo, pﬁitom rodina by
mûla od obûda vstávat se spokojen˘m úsmûvem na tváﬁích. Já, kdyÏ
u mû tato situace nastane, se ãasto
nechávám inspirovat sdûlovacími
prostﬁedky. Vaﬁení je asi vdûãné mediální téma a nutno dodat, Ïe je nabídka poﬁadÛ o jídle velmi bohatá,
a to jak na televizních kanálech, tak
i na rozhlasov˘ch vlnách. Asi by bylo no‰ením dﬁíví do lesa, kdybych
zde zaãal vyjmenovávat jednotlivé
poﬁady, pﬁi kter˘ch ãlovûk trpí jako
zvíﬁe, protoÏe je jejich tvÛrci mají,
jak se ﬁíká, zmáknuté do posledního
detailu. Pﬁi jejich sledování se boﬁí
ve‰kerá pﬁedsevzetí o tom, jak by bylo hezké, potﬁebné a zdravé zhubnout pﬁed létem do plavek. S tûmito
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slech. Tû‰í mû, Ïe v dobû McDonaldÛ a KFC se gastronomie usídlila
skoro na v‰ech soukrom˘ch i veﬁejnoprávních médiích, a to nehovoﬁím
o tiskovinách nebo internetu. Je dobﬁe, Ïe je nás mnoho, kdo zÛstáváme
vûrni tradici vyhlá‰ené ãeské kuchynû. Já ji beru jako takové rodinné stﬁíbro, a kdyÏ z ãasov˘ch dÛvodÛ musím zahnat hlad pizzou nebo
bagetou, beru to skoro jako národní
zradu. Dne‰ní recept také pochází
z rozhlasového poﬁadu „Odpolední
kolotoã“. Pro posluchaãe ho pﬁinesl
pan Vladimír Jindﬁich, pﬁední odborník na pivovarnictví, host poﬁadu. Jeho název je Krkoviãka podle
rohozeckého sládka. Recept jsem si
zapsal a pﬁí‰tí nedûli ho také uvaﬁil.
Jen stûÏí bych hledal slova, kter˘mi
bych popsal tento koncert chutí. Pokud zase nebudete vûdût, co uvaﬁit,
vﬁele doporuãuji. Na setkání s vámi
za mûsíc se tû‰í Milan Bednaﬁík.

My lidé jsme rÛzní. Nenajdeme na svûtû dva
stejné lidi, rÛznost je biologická, du‰evní i duchovní. KaÏd˘ z nás má svojí povahu, sklony,
pro‰li jsme rÛznou v˘chovou a prostﬁedím, máme svá stanoviska a názory i neopakovatelné
Ïivotní zku‰enosti. Jak si vlastnû mÛÏeme b˘t
blízcí a porozumût si? Král ·alamoun, kter˘ nastupuje na trÛn po velkolepém otci Davidovi,
zaãíná vládu jako nezku‰en˘ mladíãek. Nemá
zku‰enosti, neví kudy kam, lid je poãetn˘ a rÛznorod˘. Chce b˘t dobr˘m panovníkem, chce
sjednocovat, a ne tﬁí‰tit, hledá cestu blaha a pokoje. Hospodin nabízí splnûní pﬁání: „Îádej si, co bych ti mûl dát.“ A ·alamoun prosí: „Pane, dej
svému sluÏebníku chápavé srdce.“ Pán plní – ·alamoun se stává králem
moudrosti a pokoje. Zdá se, Ïe blízkost mezi lidmi zaãíná chápav˘m srdcem kaÏdého z nás.
Chápavost k druhému, ve které se snaÏíme alespoÀ trochu vÏít se do jeho situace. VÏití se do druhého otevírá porozumûní, proã to ãi ono jin˘ vidí a chce jinak neÏ já. A porozumûní jde ruku v ruce se shovívavou láskou,
která v rozdílech objeví to dobré, spoleãné. Duch Svat˘, dárce chápavého
srdce, spojuje v‰echny lidi dobré vÛle.
My v‰ichni, velcí i malí, jsme spolu na cestû hledání. Víme o pokladu, víme o BoÏím pozvání, víme o jeho království. „Objeví‰-li ve svém vztahu
k Bohu, ve víﬁe, ve vûcech BoÏího království poklad nad jiné cenn˘, pak se
ti stane tak drah˘m a vzácn˘m, Ïe mu dá‰ ve svém srdci první místo.“
J. P.

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Dana Tschuschnerová
Franti‰ek Filounek
Jan Fi‰ar
Vilém Rohn
Vûra ·ulcová
Libu‰e Mareãková
Vlasta Kratinová
Václav Kratina

23. 5.
24. 5.
26. 5.
20. 5.
16. 5.
18. 5.
16. 5.
23. 5.

55 let
65 let
74 let
75 let
76 let
77 let
80 let
84 let

Kﬁivoklát 54
Kﬁivoklát 228
Kﬁivoklát 190
Kﬁivoklát 223
Kﬁivoklát 190
Kﬁivoklát 191
âastonice 6
âastonice 6

Blahopﬁejeme
MÁTE ZÁJEM O FILM
S K¤IVOKLÁTSK¯MI HASIâI?
K v˘roãí 130 let od zaloÏení Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v Kﬁivoklátû natoãili bratﬁi Tomá‰ a Milan Bednaﬁíkové pro SDH Kﬁivoklát film o historii i souãasnosti hasiãského sboru.
DVD s filmem je moÏné zakoupit u Pavla Frieberta, tel. 725 686
782, nebo u Táni Friebertové na Informaãním stﬁedisku LâR, ãíslo telefonu 724 525 036.
Cena filmu je 150 Kã.

PIKANTNÍ KRKOVIâKA PODLE
ROHOZECKÉHO SLÁDKA

(pro 4 osoby)
800 g vepﬁové krkoviãky, 12
strouÏkÛ ãesneku, 4 lÏíce oleje, 1 kg
cibule ‰alotky, 1 lÏíce povidel, 2 dcl
tmavého piva, 1 krajíc suchého chleba, zázvor, tymián, pepﬁ, sÛl, vejce
Krkovici nakrájíme na plátky,
osolíme, opepﬁíme, pro‰pikujeme
ãesnekem a na rozpáleném oleji
prudce opeãeme. Zvlá‰È si pﬁipravíme základ z ‰alotky, oloupeme ji
a nakrájíme nahrubo. Pak usmaÏíme
dozlatova, pﬁidáme pravá povidla,
zázvor, tymián, zalijeme tmav˘m pivem a do tohoto základu dáme dusit
opeãenou krkovici v kastrolu zakrytém pokliãkou. KdyÏ je maso hotové, zahustíme omáãku star˘m chlebem, rozdroben˘m na kousky. Jako
pﬁílohu servírujeme bramborov˘
knedlík a dozdobíme natvrdo vaﬁen˘m vejcem. Dobrou chuÈ.

Srdeãnû vás zveme
na

TÁBORÁK „NA ALJA·CE“
kter˘ se koná
ve ãtvrtek 25.6.
V 16 hodin zaãne vystoupením pûveckého sboru
Sedmikrásky a ÏákÛ.
Pﬁijìte si s námi spoleãnû zahrát a zazpívat.
S sebou si pﬁineste buﬁty, chleba, zpûvníky Já písniãka,
hudební nástroje a peníze na obãerstvení
Dagmar Pavlíãková – v˘uka hudby a dûti
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

¤ímskokatolická farnost v Kﬁivoklátû uspoﬁádala v nedûli 14. ãervna v kostele sv. Petra a jeho okolí slavnosti Tûla a krve Pánû – tzv. „BoÏího tûla“. Ta zaãala v 9.30 hod. m‰í svatou, kterou celebroval rakovnick˘ vikáﬁ R. D. Ján Petroviã.
O hodinu pozdûji se vydal prÛvod poutníkÛ do okolí kostela, kde u ãtyﬁ venkovních oltáﬁíkÛ uctil Nejsvûtûj‰í svátost. Slavnost „BoÏího tûla“ byla zakonãena ve 12 hodin svátostn˘m poÏehnáním v kostele sv. Petra. Foto Jana Jirásková

Vedení mûstysu pﬁi‰lo podûkovat panu Josefu Skleniãkovi za dlouholetou a obûtavou péãi o obecní vodovod.
Foto Hana ¤ezáãová

Také letos pﬁipravily Ïeny z Velké Bukové ve spolupráci s tamním obecním úﬁadem, mateﬁsk˘mi ‰kolkami a celou ﬁadou dobrovolníkÛ pro dûti Pohádkov˘ les. Na mrÀousy ãekala v lese celá ﬁada znám˘ch pohádkov˘ch postaviãek.
Foto Milu‰e Svobodová

V pátek 5. ãervna byla v Domovû pro osoby se zdravotním postiÏením Leont˘n slavnostnû
otevﬁena nová hospodáﬁská budova, která bude slouÏit jako víceúãelové terapeutické centrum. Úãastníci slavnosti se mohli svézt v koãáﬁe taÏeném dvûma koníky.
Foto Milan Bednaﬁík

V zahrádce zbeãenského hostince U ·ebkÛ probûhl v sobotu 6. ãervna jubilejní 10. roãník soutûÏe country, folkov˘ch a trampsk˘ch písniãek Zbeãensk˘ kapr 2009. Jak uÏ se stalo tradicí, témûﬁ cel˘ nûkolikahodinov˘ maraton písní propr‰el, coÏ v‰ak nikomu nezkazilo dobrou náladu. Jako nejlep‰í vyhodnotili letos posluchaãi písniãku Tuláck˘ blues, kterou zahrála a zazpívala rakovnická skupina Hon na medvídka (na snímcích). Této kapele patﬁilo i druhé místo se skladbou Boty. Tﬁetí pﬁíãku obsadila s písní Hej, mulo old-timerová kapela Rakovnickej potok. Foto Tomá‰ Bednaﬁík

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – XXIII
ZAPOMENUT¯
VLASTENECK¯
BÁSNÍK
Jedním z v˘znamn˘ch a pﬁitom témûﬁ neznám˘ch básníkÛ ãeského
obrození je Karel Egon Ebert. Patﬁí
k pﬁedním pﬁedstavitelÛm ãeského
zemského patriotismu, kter˘ psal
v nûmeckém jazyce. Jeho Ïivot a dílo jsou trvale spjaty s Kﬁivoklátem.
Karel Egon Ebert se narodil 5. ãervence 1801 v Praze na Malé Stranû
v Kastelmurovském domû ãp. 160
ve Vald‰tejnské ulici. Rozhodující
vliv na jeho v˘voj mûl spisovatel
a pﬁekladatel Jan Jindﬁich Dambek

(1774 – 1820), profesor etiky, dûjin
umûní, vûd a filosofie. Krajina stﬁedního Povltaví a bliÏ‰í okolí Prahy –
Podbaba, ·árka a Hájek u Prahy se
staly Ebertovi místy mohutné inspirace. St˘kal se s pﬁedními osobnostmi ãeského kulturního a politického Ïivota, s mlad˘m Máchou
a Purkynûm, ale pﬁedev‰ím se sv˘m
dlouholet˘m pﬁítelem Franti‰kem
Palack˘m. Jak dokazuje jeho KaÏdodeníãek z této doby, byl kontakt
obou pﬁátel témûﬁ denní. Karel Egon
Ebert byl ‰vagrem hudebního skladatele Václava Tomá‰ka a v rodiãovském domû se st˘kal s mlad˘m
Josefem Helfertem.
V roce 1829 napsal Karel Egon
Ebert romantickou vlasteneckou
epopej Vlasta s tématikou z ãeské
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poetickou práci, si autor získal slávu nejen doma, ale i za
hranicemi vlasti. Pochvaln˘mi slovy ne‰etﬁil ani nejvût‰í
z romantick˘ch velikánÛ Johann Wolfgang Goethe. Ve
v˘tvarném pojetí Josefa Navrátila na zámku v Libûchovû
na‰lo toto poetické dílo kongeniální ilustraci a je trval˘m
památníkem obrozeneckého
kruhu, jehoÏ ãlenem zde byl
i Ebert.
Poté, co se osvûdãil ve funkci fürstenberského knihovníka a archiváﬁe v Donnaueschingen v Nûmecku, stal se
Karel Egon Ebert roku 1833
úﬁedníkem administrativy
kníÏecího panství v âechách,
jehoÏ stﬁedem byl Kﬁivoklát.
Literárnû zpracoval hradní
povûst, podle níÏ král Karel
dal v ‰irokém okolí KﬁivoObrozeneck˘ básník Karel Egon Ebert.
klátu pochytat a ve stráních
Reprofoto -bedpod hradem nasadit slavíky,
mytologie, v duchu dobového zájmu aby sv˘m zpûvem potû‰ili jeho tûo lokality dávnovûku. Inspirací mu hotnou choÈ Blanku z Valois. Ve tﬁibyl Dûvín ·ebestiána Hnûvkovské- cát˘ch letech nav‰tívil Eberta na
ho. Dílem vroucího vlastenectví, do- Kﬁivoklátû malíﬁ ãeského romantisdnes pokládan˘m za jeho nejvût‰í mu Antonín Mánes a jeho syn Jo-

TOMÁ· BEDNA¤ÍK
sef. V roce 1848 byl Karel Egon
Ebert ãlenem národního v˘boru.
Tû‰il se ze skromn˘ch vymoÏeností obãanské revoluce a vystupoval
veﬁejnû proti zru‰ení roboty. Po dohodû s Franti‰kem Palack˘m vydal
provolání ke spisovatelÛm v âechách s v˘zvou k hájení svobody tisku. Láska ke kﬁivoklátsk˘m lesÛm,
v jejichÏ konãinách proÏíval rok co
rok i jako vá‰niv˘ lovec, turista a obdivovatel pﬁírody, se projevila v jeho básni Der Wald (Les), zachované, bohuÏel, jen ve fragmentu.
Od roku 1850 se datují Ebertovy
snahy o záchranu a pozdûj‰í restaurování hradních budov na Kﬁivoklátû. Podílel se na nich jeden z prvních konzervátorÛ památkové péãe
v âechách, profesor archeologie Jan
Erazim Wocel.
Roku 1854 se stal Karel Egon
Ebert administrátorem – nejvy‰‰ím
úﬁedníkem správy ve‰kerého fürstenberského majetku v âechách
o rozloze 11 ãtvereãních mil. Ale jiÏ
rok na to poÏádal o zpro‰tûní této
funkce z dÛvodu nemoci. Od roku
1855 aÏ do smrti dne 24. ﬁíjna 1882
Ïil v Praze na Smíchovû. Pochován
byl na Malvazinkách.

