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ÚNOR 2010
âeská lesnická spoleãnost Kﬁivoklát se vám vloni snaÏila pﬁiblíÏit dÛvody, proã by na Kﬁivoklátsku národní park vzniknout nemûl. Dnes
pﬁiná‰í svÛj názor na to, Ïe kﬁivoklátské lesy by si zaslouÏily jinou variantu ochrany, a tou by mohl b˘t
Lesnick˘ park.
âtûte na str. 3

20 Kã

V nedûli 7. bﬁezna se nechte
pozvat do kﬁivoklátské sokolovny.
Zdej‰í mateﬁská ‰kola pﬁipravila pro dûti tradiãní Ma‰karní karneval a pﬁi nûm nesmí
chybût t˘m Ladrov˘ch.
âtûte na str. 3

Zima 2009/2010 je na na‰e pomûry nezvyklá. Teplota vzduchu
jen zﬁídka vystupuje nad 0°C, aãkoliv v jin˘ch zimách je nad nulou v˘raznû ãastûji. Proã tomu
tak je, vysvûtluje ãlánek meteorologa Petra Dvoﬁáka.
âtûte na str. 6

MALÉ ZAMY·LENÍ O ZLOSTI
Je to ale podivné téma psát úvodník o zlosti. V‰ichni se asi shodneme na
tom, Ïe zlost je o‰klivá emoce. Otázkou v‰ak zÛstává, co udûláme se svou
zlostí? KdyÏ jsme rozzlobení, jsme jen zﬁídkakdy du‰evnû vyrovnaní a vûdomi si toho, kvÛli ãemu jsme opravdu vzteklí. Co kdyby to bylo napﬁíklad
takto: „V‰echna zlost je jen pocit, jak donutit nûkoho, aby se cítil vinen.“
No, co kdyÏ to tak opravdu je? AÏ tedy nûkdy pﬁí‰tû potkáme nûkoho, kdo
bude podráÏdûn˘, rozzuﬁen˘ nebo arogantní, ironick˘, vyhledávající chyby ãi bude vyveden z míry, pak zkusme ti‰e sami sobû pﬁipomenout: „âlovûk, kter˘ se cítí dobﬁe, nikdy nemá potﬁebu na nûkoho útoãit a nûkoho jiného zesmû‰Àovat.“ Je úlevné si ve vypjaté situaci uvûdomit, Ïe pﬁed vámi
stojí ãlovûk, kter˘ se necítí moc dobﬁe. Hádka nikdy nezaãíná prvním v˘kﬁikem. Zaãíná aÏ s druh˘m – s na‰í odezvou. Neﬁíkám, Ïe je to jednoduché. Nûkde hluboko uvnitﬁ si to uvûdomuje kaÏd˘. PokaÏdé, kdyÏ nûkoho
odsuzuji, vím, Ïe nevidím celek oné osoby. Dívám se jen na její uboh˘ mal˘ zlomek. Kdybych mûla pﬁíleÏitost poznat tu osobu celou, její dosavadní
Ïivotní pﬁíbûh, v‰echna její utrpení, ne‰tûstí, sny a snahy, pak bych ji nemohla soudit, ãi se jí posmívat. Vidût celek je nûkdy ta nejtûÏ‰í vûc. Herec
Rudolf Hru‰ínsk˘ v jednom ze sv˘ch rozhovorÛ poznamenal: „Jen z velké
v˘‰ky vypadají hﬁbitovy jako zelené zahrady.“ AÏ tedy pﬁí‰tû potkáme nûkoho, kdo bude opravdu rozzuﬁen˘, na‰tvan˘ a smutn˘, zeptejme se s nadhledem sami sebe: „âeho se ten ãlovûk tak bojí?“ Za ve‰kerou zlostí je jen
jakási forma strachu. A hned uvidíme pﬁed sebou zcela jinou osobu. Za
zlostí je vÏdy osoba volající o pomoc. I my sami kﬁiãíme, ale jen v pﬁípadû,
Ïe nerozumíme na‰í vlastní zlosti. KdyÏ na nûkoho kﬁiãíme a odmítáme poslouchat, dûláme to proto, abychom umlãeli nûco uvnitﬁ sebe, nûco, co nechceme vidût (anebo nemáme sílu vidût) právû teì. Bez pochyby je faktem,
Ïe ti nejagresivnûj‰í lidé jsou ti nejvystra‰enûj‰í. Ve svém Ïivotû máme moÏnost si zvolit své postoje i pocity. Máme moÏnost neodpovídat na první v˘kﬁik oplátkou.
PaP

ZIMNÍ ÚDRÎBA KOMUNIKACÍ
Leto‰ní zima nás v‰echny potrápila vydatnou snûhovou nadílkou
i déletrvajícími teplotami pod bodem mrazu. Vût‰ina ﬁidiãÛ pﬁezula
svá auta do zimních pneumatik
a sundala nohu z plynu. Po nûkolik
pﬁedchozích let jsme na Kﬁivoklátsku „zimu“ vnímali pouze jako roãní období s tím, Ïe za snûhem se pﬁeci jezdí na hory. Souãástí
kaÏdodenního Ïivota je v‰ak, zvlá‰tû pro obyvatele men‰ích vesnic, dojíÏdûní do práce, do ‰koly, za velk˘mi nákupy i k lékaﬁi. Pﬁes
Kﬁivoklát vedou dvû silnice 2. tﬁídy. Víme, Ïe za zimní údrÏbu tûchto komunikací zodpovídá Krajská
správa a údrÏba silnic. Zeptali jsme
se tedy za ãtenáﬁe KN ãlovûka, kter˘ k nám má z provozního hlediska
nejblíÏe, pana Franti‰ka Frolíka,
cestmistra pro Rakovnicko, na je-
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hoÏ bedrech leÏí rozhodování i velká zodpovûdnost za provádûní údrÏby v terénu.
• Pane Frolíku, víme z pﬁedpovûdí poãasí, Ïe zima je‰tû zdaleka
neﬁekla poslední slovo a na celkové hodnocení sezóny je brzy. MÛÏete v‰ak pﬁesto struãnû ﬁíct, jak
se leto‰ní zima li‰í od tûch pﬁedchozích, a to jak z hlediska pracnosti, tak i z hlediska úspû‰nosti
pﬁi zaji‰Èování sjízdnosti silnic?
Samozﬁejmû, Ïe nezvykle dlouho
leÏící snûhová pokr˘vka i v niÏ‰ích
polohách, dlouhotrvající mrazy
a siln˘ vítr, to v‰e se promítlo do nároãnosti zimní údrÏby silnic. Mám
na mysli jak samotnou pracnost, tak
i finanãní zaji‰tûní prací. Pﬁesto si
myslím, Ïe se nám podaﬁilo i v tûÏk˘ch podmínkách Kﬁivoklátska zajistit aÏ na malé v˘jimky sjízdnost
komunikací na lep‰í úrovni, neÏ tomu bylo v pﬁedcházejících letech.
Pokud docházelo k problémÛm, bylo to pﬁedev‰ím ze strany kamiónÛ,
které se tímto terénem vydaly. Pﬁedpokládám, Ïe se mnou nebude kaÏd˘ ﬁidiã souhlasit, ale je tﬁeba si uvûdomit, Ïe s podobn˘mi podmínkami
v zimû musíme poãítat. Správci silnic mohou v rámci sv˘ch povinností
a moÏností pouze následky zimního
poãasí zmírÀovat. Je to o to tûÏ‰í
v takto kopcovitém terénu s pouÏitím inertního posypu. Ale ani chemick˘ posyp by pﬁípadné problémy
zcela nevylouãil.
• Víme, Ïe i pﬁi zaji‰tûní sjízdnosti komunikací musí mít kraj
stanoveny priority (dálnice, silnice 1., 2. a 3. tﬁídy).
(pokraãování na str. 2)

Moudrá slova
âlovûk radûji poznává vesmír neÏ sebe samotného.
(Ernest Hemingway)

Jedna z úvodních scének leto‰ního masopustu. Z krádeÏe harmoniky obvinûná Marcela Slavíková skonãila v kládû. Posléze se ukázalo, Ïe je
nevinná, a tak byla propu‰tûna.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

JUBILEJNÍ MASOPUST SE VRÁTIL DO MùSTEâKA
MùSTEâKO. UÏ deset let poﬁádají ãtyﬁi obce kﬁivoklátského regionu spoleãnû masopust. Tentokrát
probûhl v sobotu 20. února v Mûsteãku, tedy v obci, kde pﬁed deseti
lety vznikl. „PÛvodními aktéry byly Mateﬁská a Základní ‰kola Mûsteãko a já s kytarou a se dvûma Ïáky. Masopustní prÛvod probíhal ve
v‰ední den dopoledne jen pro potûchu dûtí a uãitelek, ale s takov˘m
ohlasem, Ïe jiÏ dal‰í rok mûl podstatnû vût‰í rozmûr,“ vzpomíná na
zaãátky masopustu na Kﬁivoklátsku
uãitelka hudby a neúnavná propagátorka lidov˘ch zvykÛ Dagmar
Pavlíãková.
ProtoÏe se mûsteckého masopustu zúãastÀovaly v hojném poãtu také ma‰kary z okolních obcí, dohodli se jeho organizátoﬁi, Ïe mu dají
regionální charakter. Poﬁadatelského Ïezla se ujalo obãanské sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska a obec, v níÏ se
právû masopust konal. „Z Mûsteãka se po dal‰ím roce pﬁenesl masopustní rej do Velké Bukové, dal‰í
rok do Roztok, rok na to do Kﬁivoklátu a tak poﬁád dokola,“ pokraãuje Dagmar Pavlíãková. Letos tedy
„doputoval“ masopust opût do obce
svého vzniku.
Zaãínalo se na návsi pod obecním
úﬁadem s úderem 14. hodiny. Zaãátek provázely mírné zmatky, protoÏe Královnû masopustu (tradiãnû ji
pﬁedstavovala Dagmar Pavlíãková)
se kamsi ztratila harmonika. Poté,
co byla nalezena, jiÏ nic nebránilo
tomu, aby obecní policajt (Franti‰ek
Jiskra) a starosta Jaroslav Gorãík zahájili masopustní veselí. První vystoupení pﬁipadlo dûtem z mateﬁsk˘ch ‰kolek regionu. Ty za
hudebního doprovodu Kﬁivoklátského lidového souboru zazpívaly
a zatancovaly nûkolik písniãek a taneãkÛ. A pak jiÏ prÛvod vyrazil na
pouÈ obcí.
Na zahradû hospody U Romana

pﬁedvedl ‰ermíﬁsk˘ spolek W-Arlet
z Roztok skeã o podivné krãmû
„U ·lapací stezky“. ·ermovali nejen potulní rytíﬁi, ale i helmbrechtnice z pochybného hostince.
Dal‰í zastavení bylo pﬁed domem
pana starosty. Tady nejprve hudebníci zazpívali kramáﬁskou píseÀ
o tom, co v‰echno musel pan starosta vytrpût, neÏ pﬁipravil masopust. Poté, co si zatancoval s mûsteck˘mi mni‰kami, bohatû obdaroval
pﬁítomné jitrnicemi, tlaãenkou a ostr˘mi nápoji.
Dal‰í cesta ma‰karního prÛvodu
vedla Kaprovou ulicí pod hﬁbitov,
kde jiÏ ãekali kﬁivoklát‰tí a roztoãtí
hasiãi posílení lesními Ïínkami. Jejich vystoupení bylo (jako obvykle)
do posledního detailu propracované
a impozantní. Tentokrát do‰lo na parodii Hrabalov˘ch PostﬁiÏin. Nechybûla pÛvabná paní správcová, její úzkostliv˘ manÏel, uﬁvan˘ str˘c
Pepin, hodující správní rada a pivovarská chasa. Do‰lo i na „kaskadérskou“ scénu s v˘stupem na komín
pivovaru a seskokem do hasiãské

plachty. A samozﬁejmû na ﬁádné poho‰tûní v‰ech pﬁítomn˘ch. Potlesk
musel znít hasiãÛm v u‰ích je‰tû
dlouho poté, co se prÛvod vydal na
fotbalové hﬁi‰tû SK Ohnivec Mûsteãko. Na mostku pﬁes Rakovnick˘
pochod sehrála Marcela Slavíková
pohádku pro malé i velké.
Entreé na zasnûÏeném hﬁi‰ti patﬁilo bukovsk˘m baboretkám a jejich
principálovi Josefu Bumbovi. Ty
strhujícím tancem uvedly místní fotbalisty, kteﬁí za zvuku písniãky Zelená je tráva pﬁijeli na plac na valníku taÏeném traktorem. Scénka
o tom, jak opil˘ manÏel prodal své
nebohé Ïenû oblíbeného psa rasovi
na ﬁízeãky vydaﬁenou masopustní
sobotu v Mûsteãku ukonãila. Policajt Franti‰ek Jiskra podûkoval
v‰em pﬁítomn˘m (odhadem jich byly tﬁi stovky) a pozval je na pﬁí‰tí rok
na Velkou Bukovou. Jak uÏ se stalo zvykem, ne v‰ichni se roze‰li do
sv˘ch domovÛ, ale je‰tû dlouho hodovali a zpívali v hospÛdce mûsteck˘ch fotbalistÛ. Není divu, vÏdyÈ na
nû ãeká ãtyﬁicetidenní pÛst.
Tomá‰ Bednaﬁík

Kﬁivoklátsk˘ lidov˘ soubor v ãele s Královnou masopustu se staral po celou dobu o hudební
doprovod.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

STRANA 2

Anketa KN
Jak se vám jezdí v leto‰ní dlouhé a zasnûÏené zimû?
Hana Kecová,
48 let, servírka
Jezdím ráda za jakéhokoliv poãasí, takÏe
pokud mi nezamrzne
nafta, dveﬁe u auta
nebo nezÛstanevMûsteãku v kopci náklaìák, problém nemám.
Ale asi jako kaÏd˘ se
uÏ tû‰ím na jarní sluníãko a to, aÏ
odloÏím ‰krabku na zamrzlá okna.
Drahoslava Krumniklová,
70 let, v dÛchodu
Jezdívala jsem s trabantem, teì uÏ se jen
nechám vozit. Snacha
to zatím vzdala, právû kvÛli té snûhové
nadílce a obãasné ledovce, tak jezdím se
synem, ale ten taky
není leto‰ní zimou zrovna nad‰en.
Václav Friebert,
71 let, dÛchodce
Domnívám se, Ïe ta
leto‰ní zima je normální a zasnûÏená,
jak má b˘t. Tady
u nás nejde o Ïádnou
kalamitu. K otázce.
Pokud jde o okresní
komunikace 2. tﬁídy,
tak s opatrností dobﬁe. Cestáﬁi se ãiní, díky jim. K místním komunikacím se nebudu vyjadﬁovat, to jiÏ udûlal jeden místní obãan v minulém
ãísle novin. Je‰tû mám poznámku –
‰koda, Ïe jste se nezeptali, jak se
nám v Kﬁivoklátû chodí?!
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C E S TA D O D O B Y K A M E N N É
K¤IVOKLÁT. Návrat k PapuáncÛm – to byl název pﬁedná‰ky,
která se konala na Informaãním
a vzdûlávacím stﬁedisku LesÛ âR
Kﬁivoklát 5. února leto‰ního roku.
Jak uÏ název pﬁedesílá, vydali jsme
se tentokráte hodnû daleko, aÏ do
Nové Guinei. O své cestovatelské
záÏitky se s námi pﬁijel z Námû‰tû
nad Oslavou podûlit pan Ing. Pﬁemysl Voborník, kter˘ pracuje na
Lesní správû Znojmo. Kromû toho,
Ïe je du‰í a profesí lesník a milovník pﬁírody, je cestování jeho celoÏivotním koníãkem. Zajímalo mû,
jak se ãlovûk vlastnû mÛÏe dostat aÏ
k PapuáncÛm. PoÏádala jsem proto
pana Voborníka o krátk˘ rozhovor.
• Jaké byly va‰e cestovatelské
zaãátky a kde v‰ude jste byl?
Poprvé jsem se dostal do svûta na
vojnû, byl jsem v pou‰ti Karakum.
Slíbil jsem si, Ïe postupnû nav‰tívím v‰echna vegetaãní pásma na Zemi, a to se mi splnilo. Byl jsem v Indonésii, Malajsii, ve stﬁední Asii,
v Rusku za polárním kruhem…
• Jak jste pﬁi‰el na my‰lenku cestovat na druhou stranu zemûkoule?
V roce 2007 mi zavolal mÛj pﬁítel Ludûk Uzel s tím, Ïe pﬁipravují
expedici do oblasti Mamberama,
s nadûjí dostat se k domorodcÛm,
kteﬁí je‰tû nejsou ovlivnûní civilizací. V listopadu jsme vyrazili, byla to
úÏasná v˘prava, jen domorodce nepoznamenané civilizací jsme nena‰li. Îijí v oblastech, kam se s námi
nechtûli vydat Ïádní prÛvodci ani
nosiãi. Po dvou letech jsme se do
Západní Papui vrátili. Tentokráte uÏ
jsme jeli témûﬁ najisto ke kmeni Korowai Dalam, kter˘ Ïije nemûnn˘m
zpÛsobem Ïivota jiÏ tisíce let. Byli
jsme pﬁipraveni jít jen podle kom-

TáÀa Friebertová zahajuje v IVS LesÛ âR pﬁedná‰ku cestovatele Ing. Pﬁemysla Voborníka
Návrat k PapuáncÛm.
Foto Pavel Friebert

pasu a nést si v‰echny vûci sami.
Na‰tûstí jsme pak narazili na lidi
ochotné nám pomoci. Od na‰í první v˘pravy se situace v místû trochu
zmûnila, zaãal tam pÛsobit misionáﬁ
a bylo snadnûj‰í se ke kmeni dostat.
Právû o této cestû bude pojednávat
moje pﬁedná‰ka.
• Kam se chystáte pﬁí‰tû?
Rád bych se podíval do âíny, ale
kdybych si mohl nûjakou cestu je‰tû
zopakovat, vrátil bych se za polární
kruh, tam jsem se cítil nejlépe...
Beseda byla opravdu zajímavá.
Náv‰tûvníci mûli moÏnost prohlédnout si fotografie a vidût unikátní
filmy, které zachycovaly Ïivot kme-

Pavlína Vlãková,
39 let, uãitelka
Vzhledem k tomu, Ïe
nevlastním ﬁidiãsk˘
prÛkaz, mohou b˘t
ostatní úãastníci
silniãního provozu
o nûco klidnûj‰í. Já
bych byla urãitû nebezpeãná i v létû, natoÏ v tûchto krut˘ch podmínkách.
I tak se snaÏím zdrÏovat venku co
nejménû a ani se nedivím ﬁidiãÛm,
Ïe dûlají totéÏ.
Jan Pelesn˘,
22 let, student
KdyÏ se jezdí opatrnû, tak to jde, ale hodnû ﬁidiãÛ to nedodrÏuje a jezdí stále moc
rychle a bezohlednû
a tím ohroÏují i ostatní slu‰né ﬁidiãe.
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NÁRAZ ZA 350 TISÍC
ROZTOKY (bed). Jen rok staré
auto naboural jeho majitel v Roztokách. Osma‰edesátilet˘ muÏ z Prahy jel v Land roveru ve smûru od
NiÏboru na Roztoky. Pﬁi jízdû z kopce se vyh˘bal nákladnímu automobilu, kter˘ jel po dûlící ãáﬁe, pﬁitom
vyjel na pravou krajnici, kde ho sníh
nasmûroval do pﬁíkopu. Mimo silnici pak narazil do stromu. S kamionem se nesrazil. ¤idiã vyvázl bez
zranûní, na automobilu mu v‰ak
vznikla ‰koda za 350 tisíc korun.

Korowaiové kácejí palmu ságovou kamenn˘mi sekerami, pﬁesnû jako v dobû kamenné.
Reprofoto -bed-

ZIMNÍ ÚDRÎBA KOMUNIKACÍ
(dokonãení ze str. 1)
Objasnûte, prosím, ãtenáﬁÛm KN,
jak˘m zpÛsobem a v jak˘ch ãasech nasazujete konkrétnû na Kﬁivoklátsku techniku na údrÏbu
a jaká máte pravidla pro její provádûní?
Konkrétní ãasové limity pro v˘jezd zasahujících vozidel, lhÛty
k provedení posypu a dal‰í podklady k zaji‰Èování zimní údrÏby silnic
urãuje Vyhlá‰ka ã. 104/1997 Sb.
S dodrÏením dan˘ch limitÛ problém
není, protoÏe pﬁesto, Ïe se jedná
o silnice 2. a 3. tﬁídy, vyjíÏdí po zji‰tûní závady ve sjízdnosti vozidla na
tyto komunikace témûﬁ okamÏitû.
Zimní údrÏba je centrálnû ﬁízena
z dispeãinku SÚS v Kladnû. Ve vût‰í ãásti okresu Rakovník samotn˘
v˘kon v‰ech prací zimní údrÏby zaji‰Èuje na základû dlouhodobé
smlouvy firma âNES, a.s., dopravní stavby Kladno. Firma má svÛj stál˘ dispeãink v Rakovníku a pracovi‰tû v Mûsteãku. Z tûchto lokalit
také vyjíÏdûjí k zásahu v centrální
ãásti Kﬁivoklátska ãtyﬁi autosypaãe,
pﬁípadnû jsou povolávány smluvnû
najaté traktory s radlicí, vût‰inou

ne Korowai Dalam. Pan Voborník
poutavû vyprávûl o uskuteãnûné expedici, jak jedl ãervy, nûkolikrát se
bál o Ïivot, o prodûlané malárii,
o tom, jak˘ vlastnû je Ïivot v dÏungli bez jak˘chkoliv vymoÏeností
dne‰ní doby. Mohli jsme si prohlédnout domorodé zbranû a pﬁedmûty
denní spotﬁeby, které si ze své cesty
pﬁivezl. Ochutnali jsme také bonbóny s pﬁíchutí exotického ovoce durian – ty byly pro pány a zázvorové –
pro dámy. Domorodci tyto plodiny
uÏívají jako afrodisiakum, tak jsme
mlsali s úsmûvem a kaÏd˘ si vzal
pro jistotu jen jeden. Co kdyby náhodou…
TáÀa Friebertová

pﬁímo z regionu. Ze strany SÚS
Kladno je silnicím Kﬁivoklátska vûnována zv˘‰ená pozornost. Nûkolikrát dennû i v noãních hodinách je
zde provádûna kontrola sjízdnosti
technikem SÚS s osobním vozidlem.
• Pomûrnû hodnû se v minulosti mluvilo o roli Správy CHKO
Kﬁivoklátsko ve vztahu k zákazu
pouÏívání soli pro údrÏbu komunikací. Jaká je Va‰e spolupráce se
Správou CHKO nyní, pﬁípadnû
bude SÚS opûtovnû Ïádat o v˘jimku pro pouÏívání soli? Jaká je
Va‰e zku‰enost se zaji‰Èováním
sjízdnosti silnic inertním materiálem?
PouÏívání chemick˘ch posypov˘ch materiálÛ je zakázáno na silnicích na území CHKO zákonem.
Pro období 2005/2010 nebyla SÚS
Kladno na její Ïádost udûlena vládou âR v˘jimka z tohoto zákona.
Posyp inertním materiálem (drÈ 2/5
mm) se pﬁi podmínkách, jaké byly
v leto‰ní zimû (po odhrnutí vrstvy
snûhu pﬁi pomûrnû silném mrazu),
pomûrnû osvûdãuje. Nev˘hodou je
znaãná pra‰nost v jarních mûsících,

pﬁedev‰ím v obcích, do doby, neÏ se
podaﬁí tento materiál uklidit. Chemick˘ posyp je samozﬁejmû rychlej‰í vzhledem k vût‰í obsluÏnosti
okruhu sypaãe s jedním nákladem
a v ﬁadû pﬁípadÛ i úãinnûj‰í. Jak jsem
jiÏ ale ﬁekl dﬁíve, neznamená to vylouãení v‰ech potíÏí, napﬁ. snûhová
bﬁeãka po chemickém posypu dokáÏe v kopcích zpÛsobit také znaãné problémy. Z mého pohledu mohu konstatovat, Ïe s vedením Správy
CHKO Kﬁivoklátsko máme velice
dobrou spolupráci. V pﬁípadû mrznoucího de‰tû a tvorby ledovky, kdy
inertní posyp je zcela neúãinn˘, nám
na na‰i Ïádost vy‰el vedoucí Správy CHKO RNDr. Petr HÛla vÏdy
bez problému vstﬁíc a povolil nám
jednorázovû v nebezpeãn˘ch místech pouÏít k posypu chemické prostﬁedky. V leto‰ní zimû jsme tuto
moÏnost vyuÏili jiÏ nûkolikrát. Samozﬁejmû pﬁedpokládáme, Ïe po
skonãení zimního období a vyhodnocení v‰ech okolností budeme se
Správou CHKO Kﬁivoklátsko i ve
spolupráci s Mikroregionem Kﬁivoklátsko jednat o moÏnostech pro dal‰í období.
PaP

NÁKLAëÁK VE SKÁLE
ROZTOKY (bed). Bez zranûní
se na‰tûstí obe‰la váÏnû vyhlíÏející
dopravní nehoda, k níÏ do‰lo na katastru obce Roztoky. Nákladní vÛz
Iveco, kter˘ pﬁijíÏdûl po silnici podél ﬁeky od Karlovy Vsi, najel pﬁíli‰ do stﬁedu vozovky a nedostateãnû se tak vyhnul protijedoucímu
Peugeotu. Do‰lo k boãnímu stﬁetu a
náklaìák se „otﬁel“ o skálu. Jeho tﬁicetilet˘ ﬁidiã i o rok star‰í muÏ za
volantem osobního vozu zÛstali nezranûni. ·koda na Peugeotu je 20 tisíc a na Ivecu 30 tisíc korun.
SYPAâ VE ·KARPù
KARLOV (bed). Sníh a zledovatûlé vozovky nedûlají problémy
jen „obyãejn˘m“ ﬁidiãÛm, ale také
ﬁidiãÛm posypov˘ch vozidel. Na silnici z Karlova do Nového Jáchymova se vzájemnû vyh˘bal sypaã s
dodávkou. Manévr v‰ak skonãil tím,
Ïe obû vozidla sjela na své stranû komunikace do pﬁíkopu. Sypaã i dodávku posléze vytáhli ven beroun‰tí hasiãi. U Karlova strávili tﬁi
nepﬁíjemné hodiny.
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TO JSOU MI VùCI
Kdyby existovalo, vsadil bych
se o pﬁedplatné Kﬁivoklátsk˘ch novin, Ïe nejãastûj‰ím tématem hovorÛ je v tûchto dnech poãasí. JiÏ
druh˘ mûsíc je buì zima, nebo je‰tû vût‰í zima. Buì mrzne, nebo
k nám proudí arktick˘ vzduch.
Buì padá sníh anebo hlásí, Ïe bude zítra cel˘ den snûÏit. Také se
vám ta zima zdá uÏ dlouhá?
MoÏná si na takovou zimu budeme muset zvyknout. Pﬁed pár
dny psali v novinách, Ïe na osmdesát procent nás takové zimy ãekají po nûkolik pﬁí‰tích let. Je pr˘
lep‰í „mít zásobu uhlí“, tvrdil geolog Václav Cílek. Má pravdu,
„forota je pán“!
V Raportu zase psali, Ïe Kﬁivoklát za dva roky pﬁi‰el díky krizi o tﬁi a pÛl milionu. Asi na tom
jsme opravdu ‰patnû, protoÏe se
klouzající chodníky sypou popelem. Chtûl bych za to podûkovat,
opût jsme se posunuli o nûjak˘ ten
krok vpﬁed. MoÏná ale staãilo posyp lépe uskladnit, nezamrzl by…
Také dûkuji za úklid snûhu u
pﬁechodu pro chodce k mateﬁské
‰kolce. A musím kajícnû pﬁiznat,
Ïe jsem zmûnil názor a jsem
opravdu ‰Èastn˘, Ïe máme „na‰eho Bivoje“. Koneãnû jsem prozﬁel. Na úklid snûhu sice moc není, ale jak on dokáÏe snûhov˘
popra‰ek vymést ze zledovatûl˘ch silnic. To je pohádka. Led je
hned lépe vidût, a kdyÏ s sebou
ãlovûk pra‰tí na zem, hned ví proã.
Pﬁed pár dny mû potû‰ila Mladá fronta Dnes. Otevﬁu stﬁedoãeskou pﬁílohu a hledím na krásnou velkou leteckou fotografii
hradu na pﬁední stranû. Národní
park nûkdo chce, nûkdo nechce,
tak je o ãem psát. Jen mû zarazilo, Ïe se pí‰e o jednání se starosty v Kﬁivoklátû, o vzniku Národního parku Kﬁivoklátsko,
noviny citují rozliãné starosty a
starostky, jen slova kﬁivoklátského starosty jsem v novinách
nena‰el. Opût. Tﬁeba starosta
Melã pár slov pro noviny ﬁekl,
opût. MoÏná dûlá tomu na‰emu
mluvãího. Doufám, Ïe zadarmo,
kdyÏ je ta krize.
To mám teda pech. Za prací
jezdím do Nového Stra‰ecí. Pﬁed
ãtrnácti dny Tomá‰ Bednaﬁík
v Raportu s rozmyslem napsal,
Ïe Nové Stra‰ecí je v poslední
dobû trochu mrtvé mûsto. Podle
celostátních novin to vypadá, Ïe
Kﬁivoklát je na tom podobnû. Za
prací do mrtvého mûsta, k veãeﬁi a do postele do mrtvého mûstyse, tak v té zimû snad abych vyrazil na dovolenou do tepla
k Mrtvému moﬁi. To jsou mi teda vûci!
Pavel Friebert

Paní Zima dûlala letos na Kﬁivoklátsku nejen problémy, ale také vytváﬁela poetická zákoutí.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

OMLUVA FIRMù KARLOW – KARLSHOF, A. S.
Ráda bych se touto formou prostﬁednictví KN omluvila manÏelÛm Kranichov˘m
a jejich firmû KARLOW – KARLSHOF, a.s. za neuveﬁejnûní v seznamu dárcÛ tomboly na ná‰ lesnick˘ ples. Velmi si váÏíme v‰ech dárcÛ a sponzorÛ, protoÏe bez nich
bychom jen tûÏko mûli tak bohatou tombolu. O to víc mû mrzí, kdyÏ dojde k nedopatﬁení podobného druhu. V‰ichni, kdo máte s organizací plesÛ zku‰enosti, urãitû
víte, jak je pﬁíprava akce nároãná a hektická. Je‰tû jednou se velmi omlouvám a za
poskytnut˘ dar jménem v‰ech poﬁadatelÛ dûkuji.
TáÀa Friebertová

DùNÍ SOUâASN¯CH DNÒ – NÁZORY
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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 obãané a pﬁátelé Kﬁivoklátu, rádi bychom vás informovali
o souãasném dûní na Úﬁadû mûstyse na poãátku roku 2010. Po peãlivém prozkoumání podkladÛ jsme
v‰ak do‰li k závûru, Ïe vlastnû ani
není o ãem psát. Neznamená to, Ïe
bychom na úﬁadû nepracovali, ba
právû naopak: pokraãují jednání ve
vûci územního plánu, kanalizace
a vodovodu, smlouvy na pronájem
obﬁadní sínû na hradû, zpracovávají se materiály a statistiky pro nadﬁízené orgány a vyhodnocují se dotaãní tituly. ZároveÀ bûÏí i tzv. bûÏná
agenda, která patﬁí ke kaÏdému povûﬁenému úﬁadu. Vzhledem k souãasné hospodáﬁské krizi dolehl nedostatek financí i na ná‰ mûstys,
a tak se nechystají ani Ïádné stavební ãi jiné investice, ostatnû o stavu rozpoãtu jsme Vás informovali
jiÏ v minulém ãísle. V dobû uzávûrky Kﬁivoklátsk˘ch novin (12. 2. pozn. redakce) nebyly k dispozici

vlastnû Ïádné konkrétní informace
ãi údaje, které by byly jak˘mkoliv
zpÛsobem zásadní ãi pro novinov˘
ãlánek zajímavé.
PrÛbûh zimní údrÏby v‰ak stojí za
pár slov, a to hlavnû kvÛli lidem, kteﬁí ji pro nás v‰echny provádûjí. Snûhov˘ závoj paní Zimy moÏná potû‰il lyÏaﬁe a dal‰í milovníky zimních
sportÛ, ale ﬁidiãÛm a chodcÛm zpÛsobil nemalé starosti. Vrásky na ãele máme i na Kﬁivoklátû, neboÈ takovou nadílku opravdu nikdo
neãekal. Obecní Bivoj v rukách Jakuba Kocourka se v‰ak stateãnû pere s horami snûhu, které opakovanû
zasypávají v‰echny silnice i chodníky v obci. Pokud je denní pﬁídûl
pﬁíli‰ velk˘, vypomÛÏe i Josef Pánek se sv˘m traktorem a radlicí.
KdyÏ se zdálo, Ïe uÏ dál snûÏit nebude, vyuÏili jsme nabídky pana
Vratislava Dloho‰e a nechali kﬁivoklátské komunikace vymést ocelov˘m kartáãem. JenÏe sníh se zaãal

znovu sypat a co víc, po ãásteãné
oblevû zmrzl a ledové plotny se staly dal‰ím nebezpeãím. Obec se sice
zásobila posypov˘m materiálem,
ale nevlastní Ïádné skladovací prostory, a tak drÈ promokla a zmrzla.
Také tento problém se nám snad podaﬁilo vyﬁe‰it, ale v‰echno stojí peníze a spoustu práce. Kolik vlastnû
zimní údrÏba bude stát, zatím nevíme, ale uÏ nyní je jasné, Ïe plánovan˘ rozpoãet na tuto poloÏku jistû
pﬁekroãíme. Dûkujeme za pochopení, Ïe nûkteré komunikace, jako je
pû‰ina na nádraÏí ãi cesta k doktorovi, mají zkrátka pﬁednost. Jakub
a Bivoj se sice snaÏí udrÏovat v‰echny komunikace, ale nestíhají v‰e naráz a nûco zkrátka za tûchto podmínek uklidit nejde. Slova díkÛ patﬁí
také v‰em ochotn˘m lidem, kteﬁí vypomáhají s odstraÀováním snûhu
s ko‰tûtem ãi hrablem v ruce.
Petr Tﬁíska

LESNICK¯ PARK K¤IVOKLÁTSKO
– ÚZEMÍ PRO P¤ÍRODU I PRO LIDI–
V loÀském roce se Kﬁivoklátské ní zásad trvale
noviny nûkolikrát zab˘valy návr- udrÏitelného vyhem národního parku a v souvislos- uÏívání krajiny.
ti s tím jsem uvedl stanovisko zá- Do Lesnického
kladní poboãky âeské lesnické parku Kﬁivoklátspoleãnosti Kﬁivoklát, obsahující sko vstoupily jako
dÛvody, proã by na Kﬁivoklátsku ná- první se sv˘mi
rodní park vzniknout nemûl. Zmínil majetky
Lesy
jsem se také o tom, Ïe kﬁivoklátské âeské republiky,
lesy by si zaslouÏily jinou variantu, s.p. a nejvût‰í soua tou by mohl b˘t lesnick˘ park. Od krom˘ vlastník leté doby uteklo v Berounce hodnû vo- sÛ v âR – Jerome
dy, ale v zámûru zﬁízení lesnického Colloredo Mannparku jsme také udûlali velk˘ kus sfeld, Zbiroh.
práce.
V souãasné doLesnick˘ park je institut, kter˘ pﬁi bû ustanovilo mizachování a zvy‰ování pﬁírodních nisterstvo zemûhodnot Kﬁivoklátska zachová i kﬁi- dûlství „pracovní
voklátské lesnictví jako kulturní dû- skupinu“ a povûdictví na‰ich pﬁedkÛ. Byli to sku- ﬁilo ji prací na zﬁiteãnû lesníci, kteﬁí svou prací, umem zování lesnick˘ch
i citem vytvoﬁili dne‰ní podobu kﬁi- parkÛ v âR. Prvvoklátsk˘ch lesÛ, a my chceme zÛ- ním by mûl b˘t
stat jejich odkazu vûrni. Ochrana Lesnick˘
park
pﬁírodních hodnot území je navíc Kﬁivoklátsko.
dostateãnû zaji‰tûna existencí Slavnostního vyCHKO Kﬁivoklátsko.
hlá‰ení se chce
Lesnick˘ park by se mûl stát vzo- zúãastnit osobnû
rov˘m objektem trvale udrÏitelné- ministr zemûdûlho lesního hospodáﬁství, kter˘ by ství Jakub ·ebesdokázal sladit v‰echny zájmy a ak- ta. Aby to stihl pﬁi
tivity v daném území a kter˘ by tr- fungování souvale poskytoval v‰echny funkce, ãasné vlády, mukteré je schopen plnit. Ekologickou, síme si pospí‰it.
ekonomickou i sociální. EkologicIng. MiroslavPecha, âeská lesnická spoleãnost Kﬁivoklát
ká bude zaji‰Èována pﬁírodû blízk˘m
zpÛsobem hospodaﬁení a neustál˘m
HASIâSK¯ OKRSEK JEDNAL V LUDMILE
zlep‰ováním stavu lesních ekoROZTOKY (paf). V pátek 29. Ludûk Egert, jednatelem Jan PosystémÛ. Ekonomická znamená, Ïe
si lesy na sebe musí vydûlat a neb˘t ledna se v roztocké Ludmile se‰li korn˘, kteﬁí jsou z Roztok. âleny akzávislé na státním rozpoãtu. Nezﬁí- hasiãi z okrsku Kﬁivoklát, aby zhod- tivu za Branov Josef Pavlíãek, za
káme se ale ãerpání dotací z rÛzn˘ch notili uplynul˘ch pût let, zvolili si Nov˘ DÛm Vilém Tschuschner, za
zdrojÛ na akce, které pﬁímo nesou- nové vedení na dal‰í pûtileté obdo- Velkou Bukovou Petr Matûjovsk˘,
visí s hospodaﬁením v lesích. Na- bí a zamysleli se nad prací okrsku za Karlovu Ves Radek Kuãera a za
Nezabudice Ale‰ Laviãka. Do v˘pﬁíklad, tak jako dosud, na zvy‰o- do budoucna.
Hasiãsk˘ okrsek Kﬁivoklát tvoﬁí konného v˘boru Okresního sdruÏevání rekreaãní a nauãnû vzdûlávací
funkce lesÛ. Sociální funkce pak má sbory dobrovoln˘ch hasiãÛ z Bra- ní hasiãÛ byli za okrsek Kﬁivoklát
zajistit trvalou nabídku pracovní pﬁí- nova, Karlovy Vsi, Kﬁivoklátu, Ne- nominováni Pavel Friebert na ãlena
leÏitosti i zdroj cenovû pﬁijatelného zabudic, Nového Domu, Roztok a a Vladimír Melã na pﬁedsedu okresní kontrolní a repaliva v tomto venkovském, sociál- Velké Bukové. Za
Okresní sdruÏení
vizní rady.
nû ne pﬁíli‰ stabilním prostoru.
O nejbliÏ‰ím pláLesnick˘ park zatím nemá oporu hasiãÛ âech, Monovaném cviãení
v na‰í legislativû. Na‰í snahou je, ravy a Slezska se
okrsku informoaby bylo moÏno zaﬁadit lesní po- jednání úãastnili
val velitel Frantirosty na území lesnického parku do ·tûpán Kejla a Jo‰ek Pelesn˘. Mûlo
kategorie „lesÛ zvlá‰tního urãení“. sef Kessler.
âinnost
za
by probûhnout
Do této kategorie se uÏ nyní zaﬁav kvûtnu ãi ãervnu
zují lesy, kde pﬁevládá jiná funkce uplynulé období
na Velké Bukové.
neÏ je hospodáﬁská. Mezinárodního zhodnotili roztocHasiãi diskutovauznání se pak lesnickému parku do- k˘ Vladimír Melã
li také o roce
stane zapojením do „Mezinárodní a Franti‰ek Peles2012, kdy uplyne
sítû modelov˘ch lesÛ“, pro kterou n˘ z Kﬁivoklátu.
kulat˘ch deset let
chceme vytvoﬁit „standard stﬁedo- Projednal se prÛevropsk˘ch lesÛ mírného pásma, v˘- bûh
v˘roãních
od obrovské poraznû ovlivnûn˘ch civilizací“. Pod- valn˘ch hromad
vodnû, která tehmínkou zaﬁazení do této sítû je trvale jednotliv˘ch sbody ná‰ kraj postiudrÏitelné hospodaﬁení, a to je i zá- rÛ a také okrsková
hla. Shodli se na
kladní smysl lesnického parku.
cviãení za uplytom, Ïe toto v˘roLesnick˘ park vzniká jinak neÏ nul˘ch pût let. Ilustraãní foto z loÀského okrskového cviãe- ãí by mûlo b˘t
ní na hradû Kﬁivoklátû. Foto M. Bednaﬁík
park národní. Vychází z principÛ za- Poté si hasiãi
pﬁipomenuto vûtpojení do modelov˘ch lesÛ, které je zvolili nové vedení okrsku. Staros- ‰ím cviãením. Diskutovalo se také
postaveno na bázi dobrovolného tou byl zvolen Pavel Friebert, veli- o nadcházející konferenci v Malivstupu vlastníkÛ pozemkÛ, institu- telem Franti‰ek Pelesn˘, oba z Kﬁi- nové 29. bﬁezna, ãinnosti Okresní
cí a obcí a dobrovolného naplÀová- voklátu. Strojníkem okrsku se stal rady velitelÛ a Aktivu velitelÛ.
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MÛj pochvaln˘ palec nahoru si zaslouÏí pracovnice u pﬁepáÏek
kﬁivoklátské po‰ty za svoji ochotu a pomoc pﬁi drezúﬁe úﬁedního ‰imla nad rámec sv˘ch pracovních povinností. Kdykoliv
se v hluboké beznadûji na nû obrátím o radu, tak mi pomohou
a zdarma pﬁidají i mil˘ úsmûv, coÏ není v dne‰ní dobû vÛbec
samozﬁejmostí. Za to bych vám chtûl, milé dámy, moc podûkovat.
Milan Bednaﬁík

Z REDAKâNÍ PO·TY
VáÏená redakce, chtûla bych podûkovat paní Ivetû BaÀasové z Mûstyse
Kﬁivoklát, s jakou ochotou mnû vÏdy vyjde vstﬁíc, kdyÏ Ïádám o uveﬁejnûní vzpomínky na mého tatínka. JelikoÏ se pﬁíspûvky podávají do 10. dne
v mûsíci, zkou‰ela kontaktovat redaktory, zda-li by mÛj pﬁíspûvek je‰tû
neuveﬁejnili. I kdyÏ to jiÏ ne‰lo, napsala mnû omluvn˘ dopis, poradila,
dokdy se pﬁíspûvky podávají a pro rychlej‰í sdûlení mû poÏádala
o telefonní ãíslo. Této Ïeny si váÏím a dûkuji celému Mûstysi
Kﬁivoklát.
S pozdravem Jana Krejãová,
dcera pana ZdeÀka Ráce, b˘valého
rodáka Kﬁivoklátu

P¤IJëTE NA DùTSK¯ KARNEVAL
Jméno Jiﬁího Ladry, jeho dcery Barborky a syna Honzíka znají dnes v‰echny dûti z Rakovnicka. T˘m Ladrov˘ch brázdí okres kﬁíÏem kráÏem a pﬁiná‰í radost pﬁi sv˘ch Diskotaãeních. V nedûli 7. bﬁezna zavítají také do Kﬁivoklátu.
Zdej‰í mateﬁská ‰kola pﬁipravila v sokolovnû tradiãní Ma‰karní karneval
a pﬁi nûm nesmí t˘m Ladrov˘ch chybût. A na co se mohou dûti tû‰it? Jiﬁí,
Barborka a Honzík se snaÏí, aby diskotanãení „jelo“ na plné obrátky celé
dvû hodiny, aby nebyly zbyteãné prodlevy. I pﬁestávka je aktivní, dûti bûhem ní hádají, ze kter˘ch pohádek pou‰tûné písniãky jsou. Samozﬁejmû nebudou chybût ani oblíbení kamarádi dûti - medvídek Bobí‰ek a tak tro‰ku
neposedn˘ my‰ák Eda. „Dûlá dûtem takového Ka‰párka, je popleta a zlobí,“ prozrazuje na Edu Honza Ladra. Koneãnû, budete-li se chtít pûknû vyﬁádit, zatancovat si na hezké písniãky a zasoutûÏit si o nûkterou z cen, pﬁijìte v nedûli 7. bﬁezna do sokolovny. Karnevalové diskotanãení zaãíná
v 15.00 hodin.
Tomá‰ Bednaﬁík

Barborka Ladrová s medvídkem Bobí‰kem (vzadu Jiﬁí Ladra) pﬁi loÀském karnevalu v kﬁivoklátské sokolovnû.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík
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REGIONÁLNÍ MASOPUST V MùSTEâKU
Texty a fotografie Tomá‰ Bednaﬁík

Jubilejní 10. masopust v Mûsteãku zaãal zmatky. Královnû masopustu Dagmar Pavlíãkové se
ztratila harmonika a chvíli trvalo, neÏ se na‰la. I kdyÏ byla z krádeÏe pÛvodnû obvinûna Marcela Slavíková, ukázalo se, Ïe prav˘m viníkem je ãert.

Potuln˘ rytíﬁ Oskar z Roztok se dostal do spárÛ vilné helmbrechtnice v pochybném hostinci
U ·lapací stezky. Nemohlo to skonãit jinak, neÏ lít˘m soubojem se sokem i s „bordelmamá“.

Jedna z ma‰kar leto‰ního regionálního masopustu. Celkem se jich se‰lo v prÛvodu na 150.
PﬁibliÏnû stejn˘ poãet tvoﬁili i pﬁihlíÏející.

Mûstecké mni‰ky. Zatancovaly si s panem starostou Gorãíkem, pojedly, popily a cestou do
Kaprovy ulice se spolu s páterem Oskarem pokusily zastavit projíÏdûjící lokálku. Na‰tûstí se
jim to nepodaﬁilo.

Mûsteck˘ starosta Jaroslav Gorãík si pﬁed sv˘m domem nejprve vyslechnul kramáﬁskou píseÀ
o tom, co v‰e musel proÏít, neÏ pﬁipravil leto‰ní masopust. Poté, co si zatancoval s místními
mni‰kami, podaroval úãastníky prÛvodu mnoh˘mi laskominami.

Jedna z nejzdaﬁilej‰ích scének leto‰ního masopustu. Parodii na Hrabalovy PostﬁiÏiny sehráli rukou nedílnou kﬁivoklát‰tí a roztoãtí hasiãi za vydatné pomoci lesních Ïínek. Na snímku
bratﬁi Jan a Tomá‰ Pokorní a Ondﬁej Sejpka coby hudební doprovod skeãe.

Hasiãi nevynechali ani klíãovou scénu PostﬁiÏin, kdy je str˘c Pepin s paní správcovou vykázán jejím nevrl˘m manÏelem na komín. Ten si kastelán Ludûk Frencl
vypÛjãil od Poberounského divadelního souboru v Dobﬁichovicích.

Bukovské baboretky spolu se sv˘m principálem Josefem Bumbou zahájily závûreãnou ãást
masopustu strhující taneãní show na fotbalovém hﬁi‰ti SK Ohnivec Mûsteãko.

Finále patﬁilo místním fotbalistÛm. Ti pﬁedvedli scénku o opilém manÏelovi a na ﬁízeãky prodaném psovi jeho Ïeny. Navíc pﬁidali píseÀ Tam
u nebesk˘ch bran, kterou zazpívali z valníku traktoru.

Dal‰í z vydaﬁen˘ch ma‰kar byl âerven˘ Karkul. Do Mûsteãka se dopravil autobusem
pana Kohouta, kter˘ ochotnû pﬁivezl úãastníky Masopustu z Roztok a Velké Bukové.

Dal‰í z akãních scén, kdy pan správce vyplácí neposlu‰nou
manÏelku „na holou“, sklidila ovace divákÛ. Hasiãi opût
nezklamali a zaslouÏili si obrovsk˘ aplaus.

Obecní policajt Franti‰ek Jiskra pozval v‰echny pﬁítomné na pﬁí‰tí masopust na Velkou Bukovou. Poté jiÏ bubeník Jirka Háva odbubnoval konec toho leto‰ního, kter˘ se urãitû vydaﬁil.

UDÁLOSTI NA HRADù – KULTURA
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
MINISTR JEDNAL NA HRADù SE STAROSTY O NÁRODNÍM PARKU

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

Ministr Ïivotního prostﬁedí âR
Jan Dusík se spoleãnû se sv˘m námûstkem Franti‰kem Pelcem setkal
se starosty obcí Kﬁivoklátska v prostorách fürstenberské knihovny hradu Kﬁivoklátu. Hlavním tématem
setkání bylo projednání zámûru ministerstva vyhlásit nejcennûj‰í ãást
CHKO Kﬁivoklátsko národním parkem.
„Navazuji na své pﬁedchÛdce, kteﬁí zaãali s obcemi jednat o vyhlá‰ení Národního parku Kﬁivoklátsko.
Bûhem února bychom chtûli zahájit
oficiální proces vyhla‰ování národního parku, kter˘ by mohl po volbách vyústit v pﬁijetí zákona o vyhlá‰ení národního parku. Vûﬁím, Ïe
se nám spoleãnû s obcemi podaﬁí najít takovou podobu parku, která bu-

SNÍH, ZASE SNÍH A PENùZ MÁLO
Leto‰ní zima je normální? Ano,
urãitû. Jen jsme si za posledních pár
let odvykli v na‰í nadmoﬁské v˘‰ce
vût‰ímu mnoÏství snûhu a del‰ím
mrazÛm. A jak praví meteorolog,
„normální v zimû je sníh a mráz a ne
bláto.“ Leto‰ní zima je tedy normální. Hrad zvládá mráz a sníh snad
dobﬁe, je to urãitû lep‰í, neÏ mrazové cykly, které degraduji zdivo, malty, omítky. Stﬁechy jsou pevné, úÏlabí dobﬁe plechovaná, ale nádvoﬁí, to
jiÏ pﬁestává staãit nahrabanému snûhu. Na horním (druhém) nádvoﬁí jiÏ
lze chodit jen po „vyhraban˘ch cestiãkách“ od dveﬁí ke dveﬁím. Jestli
se zima nevzdá do poloviny bﬁezna,

budeme se na Velikonoce koulovat.
Vûﬁíme, Ïe zima budovám hradu
moc neublíÏí, také uÏ proto, Ïe tvrdé ‰etﬁení státního rozpoãtu se citelnû projevilo i v pﬁíspûvku, kter˘
hrad získával v minul˘ch letech. Urãitû neprozradím nic tajného, ale letos témûﬁ Ïádn˘ pﬁíspûvek do jednoho z nejv˘znamnûj‰ích hradních
komplexÛ v této zemi od státu nemÛÏeme ãekat. V‰e je tedy na náv‰tûvnících, hlavnû âe‰ích, Moravanech a Slezanech, kteﬁí tvoﬁí
pﬁeváÏnou ãást pﬁíchozích, aby naplnili „hradní kasu“.
Ludûk Frencl

KNÍÎECÍ VELIKONOCE NA HRADù
Podruhé nás pozve kníÏecí rodina do doby 1. poloviny 19. století,
kdy zaãal Kﬁivoklát jako obec nabírat na v˘znamu. Je postavena nová
‰kola, pﬁipravuje se velkolepá obnova hradu, staví se Ïeleznice, prÛmysl zamûstnává mnoho lidí. Zdá
se, Ïe pﬁicházejí dobrá léta… na hrad
opût na Velikonoãní svátky zavíta-

la kníÏecí rodina… nádvoﬁí je plné
ﬁemeslníkÛ, kupcÛ, lidí, radujících
se z pﬁicházejícího jara…
To je pozvánka na Velikonoce
3. aÏ 5. dubna na dolní nádvoﬁí hradu. Volná vstupenka pro ãtenáﬁe
Kﬁivoklátsk˘ch novin bude opût pﬁílohou pﬁí‰tího ãísla.
Ludûk Frencl

de pﬁínosem pro pﬁírodu i místní
obyvatele,“ komentuje setkání se
starosty kﬁivoklátsk˘ch obcí ministr Ïivotního prostﬁedí Jan Dusík.
„Existence národního parku znamená nejenom efektivní ochranu
pﬁírody, ale napomáhá i ekonomice
místních obcí. Národní park je atraktivním cílem turistÛ a obce mají také lep‰í pﬁístup k dotaãním titulÛm.
Ministerstvo nedávno vyhlásilo speciální dotaãní program pro obce v
národních parcích a vláda rovnûÏ
schválila realizaci plánu krajinného
integrovaného rozvoje, díky kterému budou bodovû (10%) zv˘hodnûny projekty obcí ve specifick˘ch
oblastech, podávané do operaãních
programÛ,“ dodává námûstek Pelc.
Kﬁivoklátsko patﬁí mezi klenoty
ãeského pﬁírodního dûdictví. Pﬁedmûtem ochrany navrÏeného národního parku je rozsáhl˘ vnitrozemsk˘ komplex lesa niÏ‰ích poloh
s velk˘m podílem pﬁirozen˘ch ãi
lidskou ãinností málo ovlivnûn˘ch
ekosystémÛ, s v˘raznû vyvinut˘m
ﬁíãním a vrcholov˘m fenoménem

Na závûr jednání se nechali v‰ichni pﬁítomní zvûãnit v kníÏecí knihovnû.
Foto Ludûk Frencl

Berounky a jejích pﬁítokÛ. Mimoﬁádnou hodnotu mají zdej‰í lesy jako celek – tvoﬁí nejvût‰í lesní komplex ve vnitrozemí âeské republiky

s mimoﬁádnû pestr˘m sloÏením stromÛ a velk˘m podílem pﬁírodních porostÛ. (Redakãnû kráceno)
Petra Roubíãková,
tisková mluvãí MÎP

CO HRAD âEKÁ V LETO·NÍM ROCE
Jedním z nejvût‰ích kulturních
poãinÛ leto‰ního roku bude rozhodnû v˘stava Pﬁemyslovské Kﬁivoklátsko, uspoﬁádaná u pﬁíleÏitosti
oslav Devût století Kﬁivoklátu.
V prostorách b˘valé pivovarské lednice (dnes Galerie Lednice) nás zavede do ranû gotick˘ch stavebních
aktivit PﬁemyslovcÛ v jejich loveckém hvozdu. Pﬁedstaví nejzajímavûj‰í místa vázaná k této dobû, pﬁiblíÏí sloÏit˘ a tûÏk˘ Ïivot doby,
umûní a v˘znam regionu pro ãeské
i evropské dûjiny. Poprvé budou
spoleãnû vystaveny nûkteré vzácné
artefakty nalezené na Kﬁivoklátsku
z doby nejvût‰ího rozkvûtu království rané doby. V˘stava potrvá od
dubna do záﬁí leto‰ního roku a bude pﬁístupná bûhem bûÏné otevírací
doby hradu. Více v pﬁí‰tím ãísle KN.
Ludûk Frencl

Zvû‰ením klíãÛ v bránû hradu bude i letos zahájena turistická sezóna. Foto Tomá‰ Bednaﬁík

OBNOVENÉ TRADICE VE FOTOGRAFIÍCH JANY JIRÁSKOVÉ
„Paní Jana Jirásková b˘vá doslova v‰ude, kde se nûco zajímavého dûje, nesmí se svou kamerou nikde chybût. Nemusím si s ní nikdy
dlouho dopﬁedu domlouvat a upﬁesÀovat schÛzku, protoÏe ona je ve
správné chvíli vÏdy na správném
místû. UÏ jsem se kdysi zmiÀoval,
a dnes to opakuji, Ïe Jana Jirásková dokáÏe vidût to, co my ostatní míjíme, ale nevnímáme. To platí o jejích snímcích pﬁírody a krajiny, ale
novû i o pohotov˘ch dokumentárních zábûrech z hromadn˘ch akcí
a lidov˘ch veselic…“
Mimo jiné i tato slova vyslechli
hosté vernisáÏe v˘stavy fotografií
s názvem „Obnované tradice ve fotografiích Jany Jiráskové“ z úst Václava Vodváﬁky, lánského kronikáﬁe,
písmáka a spolupracovníka Muzea
T.G.M. Jméno paní Jiráskové není
neznámé ani nám, Kﬁivoklátsk˘m,
o ãemÏ svûdãí na‰e hojná úãast na

vernisáÏi. Mnozí jste se s ní jistû potkali na tradiãních lidov˘ch akcích,
poﬁádan˘ch v kﬁivoklátském regionu. Autorka se vûnuje amatérskému
fotografování asi 15 let, a za tu dobu její koníãek pﬁerostl v poﬁádného konû, kter˘ snese srovnání s dílem profíka. Díky jejímu citu pro
detail kouzla okamÏiku nám nabízí
prostﬁednictvím svého objektivu zakonzervovan˘ záÏitek, my‰lenku
nebo postﬁeh, kter˘ bûÏnému náv‰tûvníkovi dochází mnohdy se
zpoÏdûním nebo také vÛbec ne. Díky jejím snímkÛm si to pak tito lidé
mohou dodateãnû uÏít. Byl by hﬁích,
kdyby snímky poﬁízené jejím fotoaparátem zÛstaly nûkde zastrãené
v ‰uplíku nebo disku poãítaãe a nemohlo by si je prohlédnout více obdivovatelÛ. Snímky z lidov˘ch a církevních slavností Kﬁivoklátska,
Tuchlovicka a Novostra‰ecka na vás
d˘chnou zvlá‰tní romantikou a vy

se jimi mÛÏete posouvat v ãase
a znovu si proÏít Slavnost BoÏího
tûla, vyná‰ení smrtky, masopustní
rej, velikonoãní a vánoãní zvyky,
tradiãní poutû, svûcení sakrálních
staveb nebo vystoupení lidov˘ch
souborÛ regionu. Jsme rádi, Ïe paní
Jana je ãastou pﬁispûvatelkou do
Kﬁivoklátsk˘ch novin, které, jak sama ﬁíká, jí pﬁirostly k srdci. Dûkujeme. RovnûÏ jsme si její jméno
mohli pﬁeãíst mezi autory, kteﬁí pravidelnû obesílají sv˘mi snímky fotosoutûÏ Kﬁivoklátsk˘ch novin, a díky svému kum‰tu v nûkteré
z kategorií vÏdy u poroty zaboduje.
Dovolte mi, abych jménem redakãní
rady paní Jiráskové podûkoval za pﬁíjemn˘ záÏitek z vernisáÏe (chlebíãky, koláãky i víneãko nemûly chybu),
popﬁál jí mnoho sil, ‰tûstí a dobr˘ch
nápadÛ v tvÛrãí práci, a na v˘sledek
se uÏ nyní v‰ichni moc tû‰íme.
Milan Bednaﬁík

Autorka v˘stavy Jana Jirásková si atmosféru vernisáÏe uÏívala a své dojetí z té slávy kolem
ani moc neskr˘vala.
Foto Milan Bednaﬁík
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Vystavené práce Jany Jiráskové byly odmûnûny také úsmûvy z tváﬁí náv‰tûvníkÛ, obzvlá‰tû kdyÏ
se na snímcích nûkdo na‰el nebo poznal na nich své blízké.
Foto Milan Bednaﬁík

V roce 2009 se v IVS Budy Kﬁivoklátsko o.p.s. uskuteãnilo 83 programÛ pro 1406 ÏákÛ Z·, S·, VO·
a V· z celé republiky. Mohli jste si
zde prohlédnout ‰est v˘stav, zúãastnit se ãtyﬁ pﬁedná‰ek, oslav Evropského dne parkÛ, Dne Zemû a Dne
stromÛ.
Informaãnû vzdûlávací stﬁedisko
nav‰tívilo 9761 turistÛ, z toho 776
cizincÛ – nejvíce AngliãanÛ, AmeriãanÛ a NûmcÛ. Nejãastûj‰í otázky,
kromû ochrany pﬁírody, v˘letÛ a kultury, smûﬁovaly opût na bankomat,
ale i na vznik Národního parku Kﬁivoklátsko. Turisté s ním do jedno-

ho souhlasí, zvlá‰tû pﬁi podmínkách,
které jsou nabízeny Ministerstvem
Ïivotního prostﬁedí âR pro obãany
zde Ïijící.
A co pﬁipravilo IVS Budy na rok
2010?
V souãasné dobû probíhá v˘stava
ÏákÛ Speciální ‰koly Rakovník
„Jsme tu, pﬁírodo“, odkud mÛÏete
ãerpat inspiraci na rÛzné obrázky
z pﬁírodnin a odpadÛ. Dûtem se nejvíce líbí Ïirafy zhotovené z papírov˘ch krabic. Dospûlé zase uchvacuje pohled na de‰tník z plastov˘ch
víãek.
Kromû barevn˘ch fotografií Jany

Jiráskové, dﬁevûn˘ch plastik a obrazÛ Emila Pej‰i, ilustrací knih,
akvarelÛ a olejomaleb Jiﬁího Poláka, v˘stavy o Ochranû pﬁírody a krajiny v âR a barevn˘ch i ãernobíl˘ch
fotografií CHKO Kﬁivoklátska Josefa Seiferta se tû‰ím na spoleãné
setkání pﬁi tematick˘ch dnech. První z nich se uskuteãní 17. dubna
2010 na Den Zemû. Vypravíme se
spoleãnû po stopách krále Václava
IV. krajem hradÛ Toãník a Îebrák.
Tû‰ím se na shledanou i na dal‰ích exkurzích a pﬁedná‰kách v IVS
Budy, Kﬁivoklátsko o.p.s.
Jiﬁina Pro‰ková, ﬁeditelka
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OBECNÍ KNIHOVNA
NA CESTÁCH S ANDùLY
Vrátím se zpátky v ãase do prosince minulého roku. Jako kaÏdoroãnû se konalo setkání seniorÛ se
zastupiteli a se starostou, tentokrát
v restauraci Nad hradem. Slavnostní ráz tomu dodala pﬁítomnost pana
Josefa Fouska, spisovatele, básníka,
herce, zpûváka, fotografa a pﬁedev‰ím milovníka Kﬁivoklátska, kter˘
si tu u táborov˘ch ohÀÛ v letech minul˘ch na‰el celou ﬁadu pﬁátel a kter˘ se sem vÏdy rád vrací. Právem se
proto stal ãestn˘m obãanem Mûstyse Kﬁivoklát. A nepﬁi‰el k nám
s prázdnou, pﬁinesl svou knihu Na
cestách s andûly, kterou teì máme
s vûnováním „ObãanÛm kﬁivoklátsk˘m pro radost“, v knihovnû. Sám
ji oznaãil za knihu nechronologickou. Podíváme se spolu s autorem
do mnoha mûst, zemí. „My‰lenky se
stále vracejí na dálnice, k ﬁekám, na
cesty do roztodivn˘ch krajin na‰í
krásné Zemû. Znovu kráãím po
cestách v Evropû, Americe, Austrálii. Zdaleka nejsem svûtobûÏník
a cestovatel. S oãima dokoﬁán, vnímám srdcem a v nitru ukládám obrazy, které se mihnou, nevrátí se,
a pﬁesto jsou se mnou na cel˘ Ïivot.“
Je to pﬁedev‰ím o dojmech, pocitech, o setkávání s lidmi. A o návratech domÛ. V muzeu T.G.Masaryka v Lánech pﬁi vernisáÏi m˘ch
fotografií mi ﬁíkal profesor Ivan Vanûk: „Pepíku, ty se ve sv˘ch knihách, fotografiích, básních, svûﬁuje‰ a pﬁiznává‰ ke své lásce
k obyãejnému Ïivotu, kter˘ je zázraãnû bohat˘.“ A zas jednou se vypraví se synem a s kamarádem na
ãundr: Jedeme smûr Rakovník a na-

zpût – smûr Beroun, vystoupíme
v Roztokách u Kﬁivoklátu a pû‰ky,
po kopcích do Zbeãna! Cesta vlakem má nepﬁekonatelné kouzlo. Je
to silnûj‰í záÏitek neÏ pohled z jedoucího auta nebo z v˘‰in letadla.
Míjíme krajinu, která míjí nás. Jsme cestující v kodrcavém domû na
kolejích. Pﬁi kaÏdé cestû stejnou tratí se nûco zmûní. Vykroãili jsme
spoleãnû – smûr Zbeãno. Chorály
lesních ptáãkÛ, melodické ticho
a pod námi se kroutila Stará ﬁeka.
Nade mnou se skvûly borovice, smrky, modﬁíny a je‰tû v˘‰e nad nimi
vûãné nebe. V té obyãejnosti proÏitku nalézám velk˘ pocit radosti –
Ïe Ïiju, Ïe jsem zatím na svûtû a mohu se pohybovat po zemi vonící jehliãím, listím, jarem a Ïivotem.“
A my v‰ichni, kteﬁí tu Ïijeme a Brdatkou nad ﬁekou chodíme a v kaÏdé roãní dobû se nádhern˘mi v˘hledy kocháme, urãitû proÏíváme
podobné pocity. „Opírám se o jeden
ze stromÛ, které vzdorují nepﬁízni
poãasí, a pode mnou zvolna plyne
ﬁeka Ïivota. Vidím údolí Dûãe, kde
jsme s Jarmilou, dûtmi a s kamarády proÏili velkou ãást Ïivota. V‰echno je z v˘‰in nad ﬁekou maliãké, legraãní a pﬁi tom nostalgické.
Pomíjející! Tak jako my lidé.“ Pﬁeju panu Fouskovi je‰tû mnoho cest
po vlastech ãesk˘ch i jin˘ch, a aby
se potkával se sv˘mi andûly, se v‰emi tûmi, kteﬁí neubliÏují, nezávidí
a mají dobrá srdce. A tﬁeba se s ním
zas nûkdy setkáme tady u nás v Kﬁivoklátû, s ním a jeho nerozluãnou
kytarou. Je‰tû si mÛÏete vypÛjãit
Fouskoviny nebo Putování s oslem,

které napsal spolu s kamarádem
Slávkem ·imkem. A je‰tû bych mûla napsat, Ïe na onom setkání seniorÛ jsme si vyslechli, jak si dávat
pozor na v‰eliké podvodníky a zlodûjíãky, coÏ nám povídal poruãík
René âern˘, tiskov˘ mluvãí Policie
âR v Rakovníku. A taky jsem pro
knihovnu dostala DVD s názvem
(Ne)bezpeãn˘ vûk, s kapitolami napﬁ. PﬁíleÏitost dûlá zlodûje, MoÏná
pﬁijde i podvodník, Nûkdo je za
dveﬁmi apod. A na závûr odpoledne nám zahrál a s pûknou zpûvaãkou zazpíval pan Václav Chaloupka a kdo mûl chuÈ, tak si zazpíval
taky a i jsme si zatancovali, dokonce do kola i pana Fouska vzala odváÏná Drahu‰ka Krumniklová. Tak
zas nûkdy!
Gudrun Humlová

· K O L K O V É D I S K O TA N â E N Í

Na‰i mateﬁskou ‰kolu nav‰tívilo Malé vinohradské divadlo. Spolu s dûtmi z M· Mûsteãko jsme
zhlédli pohádku O pejskovi a koãiãce, která se nám velmi líbila. Foto Jaroslava Vimrová

Klidnûj‰í období mezi Vánocemi
a masopustem nás pﬁivedlo k uspoﬁádání karnevalu v mateﬁské ‰kole.
Dûti se na nûj velmi tû‰ily. Doma
s rodiãi vym˘‰lely a pﬁipravovaly
masky. Hernu ve ‰kolce pomohly
vyzdobit barevn˘mi fáborky. V den
karnevalu pﬁi‰ly dûti hned ráno pﬁevleãené do kost˘mÛ, nûkteré dokonce i nalíãené. Vedle princezen a
ãarodûjÛ se objevili Batmani, Spidermani, rÛzná zvíﬁátka i víly. Pﬁi‰el také policista, drak i Franti‰ek
z Kouzelné ‰kolky. V‰echny masky
nedokáÏu ani vyjmenovat. KdyÏ se
v‰echny dûti se‰ly, mohl karneval
zaãít. A jak jinak, neÏ slavnostní
promenádou masek a jejich pﬁedstavením. Jakmile se v‰ichni patﬁiã-

nû rozkoukali, mohlo zaãít pravé
karnevalové diskotanãení. V pﬁestávkách mezi tanci jsme dûtem pﬁipravili nûkolik soutûÏí. A tak jsme
mohli vidût, jak drak soutûÏí s princeznou, kdo dﬁív nafoukne balonek,
nebo jestli ãarodûjnice pﬁedhoní piráta s míãkem na lÏíci. Veselé dovádûní jsme protáhli na celé dopoledne, protoÏe venku byl siln˘ mráz
a nemohli jsme jít na procházku. Nezapomnûli jsme ani na dobré obãerstvení, aby taneãníci mohli nabrat
nové síly. KdyÏ karneval skonãil,
dûtem bylo trochu smutno, ale ne
moc, protoÏe jiÏ 7. bﬁezna se mohou
tû‰it na velk˘ karneval v kﬁivoklátské sokolovnû.
Jaroslava Vimrová

JE LETO·NÍ STUDENÁ ZIMA NORMÁLNÍ?
Zima 2009/2010 je na na‰e pomûry nezvyklá. Teplota vzduchu jen
zﬁídka vystupuje nad 0°C, aãkoliv
v jin˘ch zimách je nad nulou v˘raznû ãastûji. SráÏkové úhrny jsou
nyní rovnûÏ neobvykle vysoké. Kﬁivoklátsko, jehoÏ klima patﬁí k mírnûj‰ím a teplej‰ím, je zasypáno snûhem. Nastoluje se tedy otázka, zda
se s pﬁírodou dûje nûco divného,
anebo je to jen v˘kyv sezónního poãasí, jaké pravidelnû proÏíváme?
Nebudeme odkazovat na romantickou „Ladovskou zimu“, protoÏe malíﬁ do sv˘ch obrázkÛ vnesl vzpomínky ze svého dûtství, které

proÏíval v období konce tzv. Maunderova klimatického minima, malé
doby ledové, které trvalo asi 250 let
a v nûmÏ bylo v‰eobecnû chladno,
tj. také zimy bohaté na sníh. Od 19.
století v‰ak prÛmûrná teplota vzduchu v Praze - Klementinu trvale
vzrÛstá. Kﬁivka prÛmûrn˘ch mûsíãních teplot ov‰em není hladká, n˘brÏ
kolísá ve znaãn˘ch v˘kyvech kolem
ãáry teplotního trendu. Sáhnûme do
nepﬁíli‰ vzdálené minulosti - jistû si
hodnû z nás vzpomene na zimu
1978/1979, kdy bûhem Silvestra a 1.
ledna pﬁi‰lo ochlazení o více neÏ
30°C ze silvestrovsk˘ch +10 na
novoroãních 20 °C, naãeÏ
studená zima
pokraãovala
dûtmi jistû vítan˘mi uheln˘mi prázdninami.
Studenou
a dlouhou zimu pamatujeme také z let
1995/1996
i z dal‰ích období; vÛbec
nejstudenûj‰í
ãeská zima za
posledních
100 let byla

1928/1929, kdy v únoru 1929 klesla teplota vzduchu v âesk˘ch Budûjovicích na historické minimum 42,2 °C. Zajímavé jsou v‰ak studie
zab˘vající se délkou období mezi
posledním jarním a prvním podzimním mrazem - toto období se
zhruba od let 1870 aÏ 1890 postupnû prodluÏuje, aãkoliv v posledních
10 letech zÛstává kﬁivka trendu
v podstatû nemûnná. K pozoruhodnostem dále patﬁí poãet dní s teplotou pod 0°C v daném mûsíci. Zhruba od roku 1970 klesá poãet tûchto
dní v lednu a vzrÛstá v únoru, a navíc od 90. let je poãet únorov˘ch dní
s maximální teplotou pod 0°C dokonce vy‰‰í neÏ lednov˘. V posledních 20 letech se tedy tûÏi‰tû zimy
pozvolna posunulo z ledna do února. S tím asi budeme souhlasit - v poslední dobû pozorujeme, Ïe do prosince b˘vá ãasto spí‰e poãasí
podzimního charakteru a snûÏení
a mráz se objevují aÏ poãátkem roku, pﬁiãemÏ zima potom trvá aÏ do
bﬁezna. Zatím se neví, ãeho je tento
fakt dÛsledkem a jestli z toho mÛÏeme dûlat nûjaké závûry a v˘hledy
do budoucna. Úvahy bych uzavﬁel
tím, Ïe i dal‰í zimy budou nûkdy teplé, nûkdy v˘jimeãnû studené, a Ïe to
je v na‰í pﬁírodû úplnû normální.
Petr Dvoﬁák, meteorolog
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

V zimním období nás kaÏdoroãnû nav‰tûvuje chovatel dravcÛ se sv˘mi svûﬁenci. Dûti mají
moÏnost zblízka si prohlédnou jinak volnû Ïijící ptáky a dozvûdût se mnoho zajímavého o jejich Ïivotû.
Foto Jaroslava Vimrová

VALNÁ
HROMADA
SOKOLA
TJ Sokol Kﬁivoklát zve své
ãleny na valnou hromadu, která probûhne dne 12. bﬁezna od
18 hodin v budovû sokolovny
na Kﬁivoklátû. Hlavním bodem
valné hromady bude volba
nového v˘boru Sokola.
Za v˘bor TJ Sokol
Libor Mika

VZPOMÍNKA
Dne 27. února 2010
uplyne rok, co nás
navÏdy opustil ná‰
milovan˘ tatínek,
manÏel a dûdeãek,
pan Zdenûk Rác.
Stále vzpomínají
s láskou v srdci a
nikdy nezapomenou dcera Jana s rodinou, manÏelka
BoÏena, synové Láìa se ZdeÀkem
a ostatní pﬁíbuzní. Kdo jste ho mûli
rádi, vzpomeÀte s námi. Dûkujeme.
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NESEëTE DOMA ANEB TIP KN NA V¯LET (XII)
K¤ÍÎ A NÁHROBNÍ
KÁMEN V SENOMATECH
Obec Senomaty leÏí od Rakovníka co by kamenem dohodil. Pﬁi její
náv‰tûvû nepﬁehlédnûte dvû pozoruhodné památky - kamenn˘ kﬁíÏ
a náhrobní kámen. KﬁíÏ stojí na
chodníku pﬁed jedním z rodinn˘ch
domÛ na okraji obce pﬁi silnici od
Rakovníka. Dozadu naklonûn˘ kámen je vysok˘ zhruba osmdesát centimetrÛ, ramena má ‰iroká asi ãtyﬁicet pût centimetrÛ a do ãelní strany
je vy‰kraban˘ uÏ málo znateln˘ obrys meãe nebo d˘ky. O pÛvodu památky, vytesané z pískovce, existuje hned nûkolik teorií. Historik Jan
Renner ji povaÏoval za starodávn˘
mezník senomatsk˘ch a rakovnick˘ch pozemkÛ a soudil, Ïe pÛvodnû stál dál za mûsteãkem smûrem
k Rakovníku. Spisovatel a historik
Zikmund Winter dal „hrub˘ kámen,
jenÏ stesán jest v prostiãkou podobu kﬁíÏe“ a nedalekou studánku do
souvislosti s kﬁestními obﬁady senomatsk˘ch âesk˘ch bratﬁí. Jin˘ názor ﬁíká, Ïe jde o jeden z cyrilome-

Kamenn˘ kﬁíÏ a náhrobník ze Senomat.

todûjsk˘ch misijních kﬁíÏÛ,
lidovû zvan˘ch „baba“, vztyãen˘ch pr˘ na úsvitû kﬁesÈanství v místech, kde slovan‰tí vûrozvûsti kázali.
Nejpravdûpodobnûj‰í
se
v‰ak zdá, Ïe kﬁíÏ, star˘ nûkolik století, je pﬁipomínkou
násilného zloãinu, ke kterému v tûchto místech nûkdy
v minulosti do‰lo, a symboly meãe ãi d˘ky pﬁedstavuje
vraÏednou zbraÀ. Není vylouãeno, Ïe se jedná o takzvan˘ smírãí kﬁíÏ, kter˘
b˘val souãástí vrahova vyrovnání s rodinou obûti. DÛkazy pro
kterékoliv z uveden˘ch mínûní v‰ak
chybí.
Dal‰í pozoruhodná památka je nenápadnû ukrytá v podloubí vûÏe
hﬁbitovního kostela svatého ·tûpána na senomatském hﬁbitovû. V jednom z pilíﬁÛ vûÏe je vezdûn náhrobník urozené paní Anny
z Krásného Dvora, manÏelky nûkdej‰ího majitele Senomat, Václava Hochhauzera. Oba ve sv˘ch Rakovnick˘ch obrázcích vylíãil

Foto -peg-

nu na pﬁíslu‰nou ikonu a vidím, Ïe
mi pí‰e kamarád Vítek Krumnikl.
Obãas mi tento mÛj letit˘ kamarád
udûlá radost nûjakou zajímavostí, co
najde na svûtové síti, tedy internetu. VÏdycky mu závidím, Ïe má ãas
na surfování po internetu a hledání
zajímavostí a novinek. Tu mi od nûj
pﬁijdou nejnovûj‰í modely auÈákÛ,
letadel ãi lodí, pﬁepo‰le mi fantastické fotky zlovûstn˘ch horsk˘ch
masívÛ, nekoneãn˘ch pou‰tí ãi bezedn˘ch oceánÛ, dostal jsem od nûj
nejeden leteck˘ pohled na‰í matiãky Zemû, protoÏe vím, Ïe je velik˘
milovník letadel a létání.
Koukám na jeho mail a nestaãím
se divit. Tentokrát to není Ïádn˘ div
techniky. Zírám na pﬁedmût v záhlaví mailu a mé oãi ãtou. Pan Krkoviãka. Nedokázal jsem si pod tím
nic pﬁedstavit a po dobu stahování
dat jsem hoﬁel nedoãkavostí, co to
bude. KdyÏ jsem mûl data koneãnû
u sebe v poãítaãi, kliknul jsem na pﬁílohu
a úÏasem jsem málem
onûmûl. Vítek mi poslal totiÏ recept!
V elektronické korespondenci mezi dvûma
chlapy by málokdo ãekal nûco takového.
Vím, Ïe si chlapi posílají leccos, ale recepty? Docela mû potû‰ilo, Ïe vûhlas mé mlsné
huby pﬁekroãil hranici
Kﬁivoklátu, protoÏe
Vítek bydlí uÏ více jak
dvacet let v Praze. Ke
Kﬁivoklátu má ale neustále vﬁel˘ vztah
a myslím, Ïe k dobré
ba‰tû také. Pí‰e, abych
to vyzkou‰el, Ïe je to
veliká laskomina. Zaãetl jsem se rutinnû do
textu a jedním okem
po‰ilhával po obrázcích, které recept ilustrovaly. Pﬁátelé, musím vám ﬁíci, Ïe po

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
PRAVÁ PODSTATA POSTU NENÍ
VE ZDRÎENLIVOSTI OD
POKRMÒ, ALE OD H¤ÍCHU
Svat˘ Jan Zlatoúst˘

v povídce Do zeleného pokoje spisovatel Zikmund Winter. Náhrobní
deska z ãerveného mramoru má asi
dvakrát jeden metr, ve spodní ãásti
je alianãní znak rodÛ HochhauzerÛ
a Krásnodvorsk˘ch a nad ním hlavy andûlÛ, v horní ãásti desky pak
kartu‰e s nápisem, kter˘ ﬁíká, Ïe
„Léta 1617 umﬁela urozená paní
Anna Hochhauzerová, rozená
z Krásného Dvoru ve stﬁedu pﬁed sv.
Martinem mezi 1. a 2. hodinou na
noc, maje vûku svého 48 let. Îivot
svÛj v Kristu Pánu dokonala a pﬁi
tomto chrámû jest pochována, oãekávajíce veselého zmrtv˘chvstání.“
Náhrobník byl do pilíﬁe vûÏe vsazen
pﬁi opravû zchátralého kostela v roce 1884. Zikmund Winter byl tehdy
pﬁi tom, kdyÏ dûlníci otevírali hrobku urozené paní Anny. Ta v‰ak byla vyrabovaná a na‰lo se jen pár kostí a lebka se zbytky vlasÛ zesnulé.
Kostel svatého ·tûpána byl za tﬁicetileté války vyplenûn pﬁi pochodech vojska hned dvakrát, poprvé
snad v souvislosti s bitvou stavovsk˘ch a císaﬁsk˘ch vojsk u Rakovníka roku 1620, tedy pouhé tﬁi roky
po smrti urozené paní Anny.
Tomá‰ Bednaﬁík

íl
12. d
Krásné mrazivé a zasnûÏené dny,
moji milí. Pﬁi pohledu z okna na hromady snûhu se u mû dostavuje pocit beznadûje, Ïe ta leto‰ní zima snad
nikdy neskonãí. Ledov˘ krun˘ﬁ, kter˘ svírá na‰i vísku, jako by se ‰kodolibû vysmíval, cenil své rampouchové zuby a zkou‰el, co vydrÏíme.
Tuto romantiku ledového království
trochu kazí mráz, co zalézá za nehty, i pod ãepicí mrznoucí u‰i a z nosu neustále odkapávající r˘ma. Co
nadûláte, je pﬁeci únor, a tak to uÏ
prostû od nepamûti je, a pokud je bíl˘, tak by nás mûlo tro‰ku zahﬁát, Ïe
tím sílí na‰e pole. Ta nám pak dají
dobrou úrodu, ze které… a uÏ jsem
od romantiky zase u toho Ïrádla…
Sedím si pûknû v teple, usrkávám
hork˘ ãaj s citrónem, snaÏím se pracovat na poãítaãi, dûlám, Ïe se mû
ta psota venku net˘ká, kdyÏ vtom
mi pípne e-mail, Ïe mi pﬁi‰la nová
zpráva. Kdo to zase otravuje… Klik-
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doãtení jsem mûl plnou pusu slin
a jedinû to, Ïe jsem doma nemûl
správné maso, mû zachránilo, abych
se do vaﬁení nedal ihned. Pﬁi mé první cestû do masny jsem si vybral „vymazlenou“ krkoviãku, dokoupil
ostatní ingredience a tento pokrm
pro vás pﬁipravil. Nebudu zde sáhodlouze popisovat, jak˘ koncert chutí a vÛní se v mé kuchyni rozehrál,
ale to, Ïe jsem si recept zapsal do
památeãného babiããina kuchaﬁského se‰itu, je dÛkazem, Ïe se zaﬁadil
mezi mé „topky“. Tak tedy, kdo ho
nezkusí, prohloupí. Dobrou chuÈ
nad Panem Krkoviãkou pﬁeje
Milan Bednaﬁík.
PAN KRKOVIâKA
1,5 kg libové vykostûné krkovice
vcelku.
Marináda: 2 lÏíce citrónové ‰Èávy, 4 lÏíce bílého vína, 3 lÏíce plnotuãné hoﬁãice, 1 lÏíce medu, 2 lÏíce
oleje, 1 lÏiãka soli.
NáplÀ: 6 asi 1,5 mm siln˘ch plátkÛ anglické slaniny, 6 plátkÛ s˘ru
cihla, 2 vût‰í Ïampióny.
Maso omyjeme, naﬁízneme po
zhruba 2 cm, ale nedokrojíme ho do
konce. Pﬁipravíme si marinádu a tou
potﬁeme cel˘ povrch masa vãetnû
vnitﬁku ﬁezÛ. Zabalíme do alobalu
a dáme pﬁes noc do ledniãky marinovat. Druh˘ den alobal opatrnû rozbalíme a zaãneme maso plnit. Do
pﬁehnutého plátku s˘ru vloÏíme
anglickou slaninu, plátek Ïampionu
a tuto kapsu vloÏíme do kaÏdého ﬁezu masa. KdyÏ je maso naplnûné,
opatrnû zabalíme alobal zpût, popﬁípadû pﬁidáme je‰tû jednu vrstvu,
aby nám nevytékala ‰Èáva, a dáme
do pekáãku nebo remosky na 1,5 hodiny péci pﬁi teplotû 200 stupÀÛ. Po
této dobû alobal nahoﬁe odstraníme,
vr‰ek masa potﬁeme olejem a je‰tû
asi pÛl hodiny dopeãeme, aby maso
dostalo barvu. Jako pﬁílohu doporuãuji bramboráãky a ãerstvou zeleninu na oblohu, skvûle to chuÈovû ladí. Pan Krkoviãka v˘bornû chutná
i vychladl˘, coby studen˘ náﬁez.

Kdo se postí, nûco si odﬁíká, je buì tlust˘ nebo ‰etﬁí nebo je pﬁíli‰ zboÏn˘. Takto zjednodu‰enû se dívají na pÛst lidé dne‰ní doby. Smysl
obûti postu spoãívá podle této domnûnky ve
zﬁeknutí se radostí tohoto svûta. Ve skuteãnosti ale bez postu nemÛÏeme správnû vychutnat
Ïádnou svûtskou radost. Jen z tûch vûcí se mohu opravdovû tû‰it, na nichÏ jsem nezávisl˘.
Skleniãka vína ve vhodnou dobu mezi pﬁáteli
udûlá radost. Kdo v‰ak bez alkoholu nedokáÏe
Ïít, ten musí pít, i kdyÏ z toho nemá vÛbec radost. UÏ není sv˘m pánem,
n˘brÏ otrokem své pijácké vá‰nû. To platí o v‰em, co ãlovûk dûlá nebo uÏívá. Kdo pﬁijde z práce domÛ, zapne televizi a vypne ji teprve aÏ jde spát,
kdo ji má jako nezbytnou kulisu svého domácího prostﬁedí, tomu ani ten
nejlep‰í televizní poﬁad neudûlá opravdovou radost. Takov˘ ãlovûk je naopak zcela bezmocn˘ a ne‰Èastn˘, kdyÏ televize jednoho dne pﬁestane hrát.
A tak bychom mohli pokraãovat.
V prvním listû KorinÈanÛm najdeme vûtu: „V‰echno je mi dovoleno, ale
niãím se nesmím nechat spoutat“ (1 Kor 6,12). KdyÏ se postíme, ãiníme se
nezávisl˘mi na vûcech tohoto svûta. Neãiníme tak proto, Ïe jimi pohrdáme,
n˘brÏ právû proto, abychom si udrÏeli nezkalenou radost z jejich uÏívání.
Kdybychom v klidu uváÏili, kolik vûcí nám uÏ nedûlá radost, tak zpozorujeme, jak dobﬁe by nám udûlalo cviãit se v opravdovém postu. Ten nám chce
ukázat, co pﬁiná‰í ãlovûku opravdovou radost ze Ïivota: není to moÏnost za
kaÏdou cenu v‰eho uÏívat, n˘brÏ právû nezávislost na vûcech, které mohou,
ale také nemusí mít. Jeden pﬁíklad odjinud. Víte, jak ãerno‰‰tí domorodci
chytají opice? Velmi dÛvtipnû. Ke stromu pﬁiváÏou koÏen˘ pytlík s r˘Ïí, oblíbenou potravou opic. Otvor pytlíku je tak úzk˘, Ïe jím projde jen otevﬁená dlaÀ opice. Ta, kdyÏ ucítí, Ïe je v pytlíku r˘Ïe, nabere do dlanû co nejvíce. Ale následuje zrada - sevﬁená dlaÀ s r˘Ïí neprojde úzk˘m otvorem!
V té chvíli se objeví dosud skryt˘ domorodec. Opice pi‰tí, skáãe, snaÏí se
osvobodit, ale marnû. A pﬁece by staãilo jedno: otevﬁít dlaÀ a pustit r˘Ïi.
Otevﬁená dlaÀ by otvorem snadno pro‰la. MoÏná právû to je jedna z hlavních pﬁíãin na‰ich Ïivotních trampot: drÏíme se kﬁeãovitû nûãeho, bez ãeho zdánlivû nemÛÏeme b˘t a Ïít. A to nás drÏí v pasti. Zaãínáme naﬁíkat,
stûÏovat si, proklínat. A pﬁitom by staãilo jediné: nûco pustit!
J. P.

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI V LEDNU 2010
60 let
Marie ·ilerová
Václav Smeták
71 let
Pavel Weigl
75 let
Alexandra âeãelská

77 let
Hana Ptáãková
80 let
Jaroslav Hrbek
81 let
Milo‰ Mare‰
87 let
Milada Kasalická

Blahopﬁejeme
S BOLESTÍ V SRDCI VZPOMÍNÁME
Josef Skleniãka
Vlasta Kratinová
Marie ·ichtancová

+ 22. 1. 2010 ve vûku nedoÏit˘ch 72 let
+ 7. 2. 2010 ve vûku 81 let
+ 10. 2. 2010 ve vûku nedoÏit˘ch 88 let

FOTOKRONIKA – HISTORIE
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Zajímavou besedu uspoﬁádalo v pátek 5. února IVS LesÛ âR. O sv˘ch cestách do Západní
Papui pﬁijel vyprávût inÏen˘r Lesní správy Znojmo Ing. Pﬁemysl Voborník. M. j. ukázal pﬁítomn˘m také zbranû domorodcÛ, kteﬁí dodnes praktikují rituální kanibalismus. Foto –bed–

Ing. Voborník se vydal k PapuáncÛm hned
dvakrát - poprvé do níÏiny ﬁeky Mamberamo, podruhé do vnitrozemí, mezi tzv. Stromové lidi.
Foto Pavel Friebert

Úãastníci besedy mohli ochutnat bonbony, které jsou vyrábûny ze suroviny, jeÏ pÛsobí jako
afrodisiakum. Malé ochutnávce neodolaly ani Jindﬁi‰ka RosÛlková a Zdena Vávrová.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Ministr Ïivotního prostﬁedí Jan Dusík a jeho námûstek Franti‰ek Pelc zavítali koncem ledna
na hrad, aby se zde opût setkali se starosty Kﬁivoklátska a jednali s nimi o podobû navrhovaného národního parku.
Foto Ludûk Frencl

Vedoucí Správy CHKO RNDr. Petr HÛla seznámil starosty s reÏimem ochrany pﬁírody
v národním parku.
Foto Ludûk Frencl

Obãanské sdruÏení Pﬁátelé obce Nezabudice uspoﬁádalo v sobotu 13. února v kﬁivoklátské
sokolovnû Jiﬁinkovsk˘ ples. Stovku náv‰tûvníkÛ bavila rakovnická kapela S-Band.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Po pûtileté pauze uspoﬁádala MO âeského rybáﬁského svazu Kﬁivoklát v Hotelu Roztoky Rybáﬁsk˘ ples. Uskuteãnil se v sobotu 13. února a jak vidno ze zábûru jeho náv‰tûvníci se dobﬁe bavili.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Leto‰ní zima nám dává zabrat. Odborníci ale
tvrdí, Ïe není niãím v˘jimeãn˘m, ale bûÏn˘m,
byÈ uÏ tro‰ku pozapomenut˘m jevem.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Své fotografie z Kﬁivoklátska, ale i jin˘ch míst, vystavuje v galerii Muzea T.G.M. v Lánech
pﬁítelkynû Kﬁivoklátu paní Jana Jirásková z Tuchlovic (vpravo). Není tedy divu, Ïe slavnostní vernisáÏe se 4. února zúãastnilo také hodnû Kﬁivoklátsk˘ch.
Foto Milan Bednaﬁík

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – XXIX
K¤IVOKLÁTSKÉ
PROCESY – I
AÏ dosud jsme se v na‰em historickém cyklu zab˘vali víceménû
událostmi z hlub‰í minulosti Kﬁivoklátska. Letos bychom vám chtûli
pﬁiblíÏit také novodobûj‰í dûjiny obce a regionu. Události, které si vy,
dﬁíve narození ãtenáﬁi, moÏná je‰tû
pamatujete. Osvûdãená pouãka ﬁíká, Ïe by mûlo od popisované události ubûhnout alespoÀ 50 let, aby
pohled na ni mohl b˘t, pokud moÏno, objektivní. Pﬁi nedávném posezení s pﬁáteli, kteﬁí se na Kﬁivoklát
pﬁistûhovali teprve nedávno, padl
dotaz na tzv. Kﬁivoklátské procesy
z pﬁelomu 50. a 60. let. Pokusme se
do onûch let vrátit a pﬁipomenout si,

co se tehdy v na‰í obci stalo…
V roce 1958 se komunistická strana, která pﬁevzala v âeskoslovensku moc v únoru 1948, rozhodla
„jednou a provÏdy“ skoncovat s mal˘mi Ïivnostníky. S okamÏitou platností byly zru‰eny v‰echny Ïivnosti a soukrom˘ majetek, kter˘ slouÏil
k podnikání, byl zabaven a pﬁedán
do správy státním nebo druÏstevním
organizacím. Tak do‰lo v podstatû
den ze dne k likvidaci ekonomické
a v˘robní síly, která byla hybnou silou ãeskoslovenské spoleãnosti
v pﬁedcházejících ãtyﬁiceti letech
a zejména v mal˘ch mûstech a v obcích zaji‰Èovala obÏivu velkého procenta obyvatel.
Mnoho ÏivnostníkÛ se zaleklo silného psychického nátlaku, kter˘ na
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nû státní mocensk˘ aparát vyvinul, a „pﬁedalo“
své
firmiãky
„dobrovolnû“.
Byli v‰ak i tací,
kteﬁí se nechtûli se
stavem vûcí smíﬁit, pokusili se zachránit, co se dalo,
a vystavili se tak
tvrd˘m represím
ze strany bezpeãnostního aparátu
a následn˘m soudním Ïalobám.
Dva z tûchto Obchodní dÛm Franti‰ka Soukupa v dobách nejvût‰í slávy.
procesÛ (pro zaFoto archiv autora
stra‰ení ostatních
se konaly pﬁímo v inkriminovan˘ch tak Winklerovi hned nûkolika trestobcích - ve veﬁejn˘ch budovách) n˘ch ãinÛ najednou. NejenÏe dobprobûhly v letech 1960 a 1961 také rovolnû neodevzdali „lidu“, co za
na Kﬁivoklátû. Na lavici obÏalova- léta soukromého podnikání nahosn˘ch usedli v místní sokolovnû pﬁí- podaﬁili, ale v‰e dÛmyslnû ukryli
slu‰níci dvou v˘znamn˘ch kﬁivo- v domû, na pﬁilehl˘ch pozemcích
klátsk˘ch obchodnick˘ch rodin - a u znám˘ch a pﬁíbuzn˘ch, ãímÏ jasSoukupov˘ch a Winklerov˘ch - kte- nû dali najevo své protisocialistické
ré byly symboly prvorepublikové sm˘‰lení. Aby se toto neopakovalo,
prosperity.
postupoval soud obzvlá‰È pﬁísnû.
Bráno z hlediska tehdej‰ích zá- V jak hysterické atmosféﬁe procesy
konÛ, dopustili se jak Soukupovi, probíhaly, dokazuje i nûkolik v˘-

TOMÁ· BEDNA¤ÍK
ÀatkÛ z dobového tisku, kter˘ procesy s kﬁivoklátsk˘mi „‰melináﬁi
a k‰eftaﬁi“ pozornû sledoval.
Pan Franti‰ek Soukup mûl svÛj
sen. „Jednou se to zhroutí, praskne
to a k‰eftovat se bude!“ Pro takov˘
pﬁípad a do zaãátku se musí zajistit
nûjak˘ ten kapitálek. Poschovávané
textilie nûco pﬁeãkají a nemusejí b˘t
na oãích. Na jedno v‰ak zapomnûl,
Ïe v na‰em lidovû demokratickém
zﬁízení máme stráÏ na‰eho klidu, orgány VB, kteﬁí nejenÏe stﬁeÏí klid
a mírové budování na‰í republiky,
klid pracujících, ale dívají se kolem
sebe a mají leccos na oãích. Klapky na oãích nemají.
Pan Franti‰ek Soukup na Kﬁivoklátû mûl vÏdycky pûkn˘ nákup a ze
svého domu si skoro udûlal kouzeln˘ dÛm. Nûjaké pﬁem˘‰lení mu to
muselo dát, neÏ ve skﬁíních, kredencích udûlal dvojitá dna. Piano,
kachlová americká kamna, slouÏila
za skr˘‰e. Skr˘‰e byly pod podlahou
na pÛdû, ve zdích, podél stﬁe‰ních
ﬁíms, na zahradû, prostû dÛmyslnost
a rafinovanost, která neobstála pﬁed
ostraÏitostí orgánÛ VB. /Rozvoj,
6. 8. 1960/
(Pokraãování pﬁí‰tû)

