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KVùTEN 2010
Na 130 dûtí ze ‰kol rakovnického okresu se 29. dubna sjelo
na Emilovnu, aby pomûﬁilo své
vûdomosti o pﬁírodû v soutûÏi
Zelená stezka – Zlat˘ list.

20 Kã

Osmadvacáté dubnové odpoledne pﬁineslo mil˘ záÏitek
v‰em, jeÏ se zúãastnili koncertu ÏákÛ hudební ‰koly paní
Dagmar Pavlíãkové v kﬁivoklátské základní ‰kole.

âtûte na str. 6
âtûte na str. 2

Sedmdesát dobrovolníkÛ na tﬁiceti kanoích a ãlunech ãistilo
v sobotu 24. dubna úsek Berounky mezi Zvíkovcem a Roztokami.
âtûte na str. 3

D ù K U JEME ZA PODP ORU
VáÏení ãtenáﬁi,
my‰lenka vydávat Kﬁivoklátské noviny vznikla pﬁed necel˘mi patnácti roky. Kﬁivoklátské noviny byly od zaãátku zam˘‰leny jako noviny obecní. Tehdej‰í zastupitelstvo pod vedením starosty Ivana Kasalického zámûr vydávat Kﬁivoklátské noviny schválilo a jako vydavatel jim poskytlo potﬁebnou
podporu. Od my‰lenky k realizaci nevedla dlouhá cesta a od prvního trochu nesmûlého ãísla Kﬁivoklátské noviny zaãaly usilovat o va‰i pﬁízeÀ.
S trochou nadsázky se dá ﬁíci, Ïe za následujícího osmiletého starostování Pavly HÛlové Kﬁivoklátské noviny proÏívaly „zlatá léta“. Postupnû se
mûnily do dne‰ní podoby, ale nikdy neopustily prvotní my‰lenku b˘t listem
obãanÛ a pﬁátel Kﬁivoklátu. B˘t pokud moÏno pestr˘m, zajímav˘m a také
uÏiteãn˘m ãtením o dûní v Kﬁivoklátû i v jeho okolí. Nezapomenout ani na
jeho bohatou historii, ale hlavnû pﬁiná‰et zprávy o kﬁivoklátsk˘ch lidech.
Neb˘t jen „obecní drbnou“ k zveﬁejÀování nezáÏivného zápisu z jednání
zastupitelstva. A je k velké cti minul˘ch zastupitelstev, Ïe to respektovala.
Naplnit ideu novin se daﬁilo nûkdy lépe, jindy hÛﬁe. Nicménû si troufáme uvést, Ïe si Kﬁivoklátské noviny za necel˘ch patnáct let vydobyly pevnou pozici a na‰ly své ãtenáﬁe. Dokonce bylo obãas sly‰et, Ïe by lecjaké
obce ãi mûsta mohla na‰í obci Kﬁivoklátské noviny závidût.
BohuÏel souãasné zastupitelstvo v ãele se starostou Milanem Nadûm dal‰í vydávání Kﬁivoklátsk˘ch novin neﬁadí mezi své priority. Podpora zastupitelÛ vydávání obecních novin, listu obãanÛ a pﬁátel Kﬁivoklátu klesala,
aÏ ke konci kvûtna skonãila úplnû. Pr˘ nejsou peníze…
Redakãní rada nemá tu moc rozhodnutí zastupitelstva zmûnit, protoÏe
není vydavatelem. Je v˘sostnou pravomocí jen a pouze vydavatele rozhodnout o osudu na‰ich novin, a toto rozhodnutí padlo. Redakãní radû nezb˘vá, neÏ je respektovat, jakkoliv s ním nesouhlasíme. Respektovat v‰ak
neznamená se s ním smíﬁit. Toto kvûtnové ãíslo Kﬁivoklátsk˘ch novin moÏná uzavﬁe jejich historii. MoÏná se jen na ãas vydávání Kﬁivoklátsk˘ch novin pﬁeru‰uje. Zanedlouho budou komunální volby a hlas lidu mÛÏe mnohé priority zmûnit. MoÏná se stane je‰tû nûco jiného…
Redakãní rada upﬁímnû dûkuje v‰em obãanÛm a pﬁátelÛm Kﬁivoklátu za
dlouholetou podporu Kﬁivoklátsk˘ch novin. Moc si jí váÏíme.
Redakãní rada

âARODùJNICK¯ DEN
Konec dubna se i v na‰í M· nesl
ve znamení ãarodûjnic, a proto jsme
si uspoﬁádali „ãarodûjnick˘ den“.
Ráno pﬁi‰ly dûti do ‰kolky pﬁestrojené za ãarodûjnice a ãarodûje. Nûkteré maminky obleãení dûtem koupily, nûkteré vyuÏily své fantazie a
‰ikovn˘ch rukou a samy kreativnû
tvoﬁily. Nesmûly chybût ani dÛleÏité doplÀky, aÈ uÏ ko‰tû, ochoãené
krysy, hadi nebo pavouci. Správná
ãarodûjnice musela b˘t také patﬁiã-

Nûkteré maminky obleãení dûtem koupily, nûkteré vyuÏily své fantazie a ‰ikovn˘ch rukou
a samy kreativnû tvoﬁily.

nû rozcuchaná, popﬁípadû s pavuãinami ve vlasech a ﬁádnû umounûná.
âarodûjÛm nechybûla ani kouzelnická hÛlka. Tûm, kteﬁí se se‰li u nás
v mateﬁské ‰kole, se nedalo nic vytknout a tak mohl zaãít prav˘ ãarodûjnick˘ slet. Na úvod se v‰echny
ãarodûjnice a ãarodûjové sv˘m kolegÛm a kolegyním pﬁedstavili a
pronesli svoji kouzelnickou formuli ãi zaklínadlo. âarodûj Pepa nás
v‰echny dokonce na chvíli promûnil v lívance. Po pﬁedstavení nás ãekala lekce v létání na ko‰tûti, kterou
v‰ichni zvládli na jedniãku. Potom
jsme si v‰ichni spoleãnû zazpívali
ãarodûjnickou píseÀ spojenou s hrou
„Na kouzelnou kuklu“. Najednou se
otevﬁely dveﬁe a v nich se objevila
stará ãarodûjnice Benjamína, která
se zpozdila a nestihla zaãátek sletu
kvÛli poru‰e motorového ko‰tûte.
To jsou zkrátka ty moderní vymoÏenosti. Ostatní ãarodûjnice a ãarodûjové ji srdeãnû pﬁijali mezi sebe a
ona jim na oplátku pÛjãila svoje motoko‰tû na vyzkou‰ení. KdyÏ se
v‰ichni unavili, spoleãnû jsme si
uvaﬁili kouzeln˘ lektvar, kter˘ nám
dodal novou sílu. Potom uÏ jsme se
vydali na procházku. Kdo nás potkal, urãitû se divil, kde se na Kﬁivoklátû vzalo tolik mal˘ch ãarodûjnic a ãarodûjÛ pohromadû. To ale
není pﬁece koncem dubna nic neobvyklého.
Jaroslava Vimrová

Moudrá slova
Kozel je nebezpeãn˘ zepﬁedu, kÛÀ zezadu, hlupák ze v‰ech stran.
(Îidovské pﬁísloví)

Tisková konference u pﬁíleÏitosti zaloÏení Lesnického parku Kﬁivoklát se konala 13. kvûtna 2010 na lovecké chatû Emilovna. Na dotazy novináﬁÛ odpovídali zleva generální ﬁeditel LâR Ing. Svatopluk S˘kora, ministr zemûdûlství âR Jakub ·ebesta a Ing. Miroslav Pecha - duchovní
otec 1. lesnického parku v âeské republice.
Foto Milan Bednaﬁík

Lesníci slavnostnû zaloÏili svÛj park, to nejtûÏ‰í je teprve ãeká

K¤IVOKLÁTSK¯ LESNICK¯ PARK JE PRVNÍ
K¤IVOKLÁTSKO. Kﬁivoklátsko je nejen chránûnou krajinnou
oblastí, od 13. kvûtna je zároveÀ lesnick˘m parkem, prvním v âeské republice. A pokud se podaﬁí ochráncÛm pﬁírody dokonãit administrativní
proces, stane se stejné území za pár
mûsícÛ národním parkem. K tak kuriózní situaci dosud na Ïádném jiném území v na‰í republice nedo‰lo. DÛvod? Lesníci totiÏ nechtûjí
Kﬁivoklátsko dát. Jeho prohlá‰ení
národním parkem by znamenalo
omezení hospodaﬁení, proto pﬁi‰li
s alternativním návrhem, kter˘ podporuje ministerstvo zemûdûlství
i prezident Václav Klaus.
Lesnick˘ park byl slavnostnû zaloÏen ve ãtvrtek na chatû Emilovna.
Jeho zakladateli jsou vlastníci ãi

správci lesÛ, které do území spadají, spoleãnû s âeskou lesnickou spoleãností. Po administrativní stránce
ho zastﬁe‰uje novû vzniklá obecnû
prospû‰ná spoleãnost Lesnick˘ park
Kﬁivoklátsko. Ta bude zaji‰Èovat jeho propagaci, shánût granty a podobnû. „Ópéesku“ zaloÏily Lesy âR,
Jerome Colloredo-Mannsfeld a kﬁivoklátská poboãka âeské lesnické
spoleãnosti (âLS). „Jednáme je‰tû
s Karlovou Vsí, protoÏe bychom
chtûli, aby obce mûly mezi zakladateli nûjakého zástupce. Právû Karlova Ves je nejpﬁíhodnûj‰í. Byla zaloÏena pro dûlníky v lese, takÏe vlastnû
vznikla díky lesnictví,“ pﬁibliÏuje
Miroslav Pecha ze základní poboãky âLS Kﬁivoklát, kter˘ s projektem
lesnického parku pﬁi‰el.

Kromû Karlovy Vsi do Lesnického parku Kﬁivoklátsko zasahují, aÈ uÏ
cel˘m nebo men‰í ãástí katastru, je‰tû Skryje, Branov, Roztoky, Zbeãno,
Raãice, Îloukovice, NiÏbor, Nov˘
Jáchymov, Hudlice, Broumy, Kublov a nûkteré ZbiroÏské obce, kde má
své majetky Colloredo-Mannsfeld.
Toto území se bude obecnû prospû‰ná spoleãnost snaÏit zaﬁadit do kategorie tzv. modelov˘ch lesÛ. To, Ïe
byl lesnick˘ park zaloÏen, je‰tû není
poslední krok. „ZaloÏením konãí
pouze pﬁípravná fáze. Jakmile zaãne
fungovat „ópéeska“, pﬁijde dal‰í etapa, kdy uÏ by se mûl lesnick˘ park zaãít prezentovat. Bude se snaÏit prosazovat svÛj vliv v rámci subjektÛ,
které v lesích hospodaﬁí,
(Pokraãování na str. 2)

KDO RYCHLE DÁVÁ,
DVAKRÁT DÁVÁ…
V roce 1997 postihly Moravu katastrofální povodnû. Vlna solidarity tehdy na Kﬁivoklátsku vynesla 504.000 Kã pro obec Zátor.
V roce 2002 jsme poznali i u nás,
co dokáÏe rozbûsnûn˘ vodní Ïivel.
V tûchto dnech to vidíme znovu,
znovu na Moravû.
Napadlo mû, není to opût pﬁíleÏitost pro vyjádﬁení solidarity s nûkterou z obcí, které byly povodní
postiÏeny? A protoÏe kdo rychle
dává, dvakrát dává, navrhoval
bych místo sbírky darovat nûkteré z postiÏen˘ch obcí finanãní dar
z rozpoãtu Kﬁivoklátu. Pokud by
s tím zastupitelé souhlasili, ãástka
mezi 5 aÏ 10 tisicí korunami by
Kﬁivoklát finanãnû jistû nepoloÏila, jinde by ale mohla v nouzi pomoci.
Pavel Friebert

Na slavnostním zaloÏení Lesnického parku Kﬁivoklát nemohly chybût takové pojmy kﬁivoklátskho lesnictví jako jsou pánové Karel Breník a Drahomír Moravec. Foto Milan Bednaﬁík

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE
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Anketa KN
Vadilo by vám, kdyby po patnácti
letech pﬁestaly vycházet Kﬁivoklátské noviny?

K¤IVOKLÁTSK¯ LESNICK¯ PARK JE PRVNÍ
(Dokonãení ze str. 1)
aby se v nich skuteãnû hospodaﬁilo
podle dan˘ch zásad. Teì nás ãeká to

nejtûÏ‰í, prokázat, Ïe to je skuteãnû
alternativní projekt, kter˘ je schopn˘ fungovat bez vnûj‰ích zásahÛ stá-

Hana Kecová
48 let, servírka
Urãitû by mnû to vadilo. Myslím si, a tlumoãím názor celé mojí rodiny, Ïe Kﬁivoklátské
noviny ke Kﬁivoklátu
patﬁí, navíc v takové
úpravû, jakou mají,
mohou b˘t na nû v‰ichni kﬁivoklát‰tí py‰ní. UÏ léta se kaÏd˘ mûsíc tû‰ím na nové ãíslo, které
vyjde.
Drahoslava
Krumniklová
70 let, v dÛchodu
Bylo by mi to moc líto.

Václav Friebert
71 let, dÛchodce
Chybûly.
Neznám
Ïádn˘ rozumn˘ dÛvod, kter˘ by bránil
jejich dal‰ímu vydávání. Po tolika letech
tak kvalitní noviny
ukonãit? To snad není my‰leno váÏnû?
Pavlína Vlãková
39 let, uãitelka
Byla by to ‰koda,
spousta lidi je uÏ bere
jako samozﬁejmost. I
kdyÏ ona to asi taková samozﬁejmost není, pﬁedev‰ím pro vydavatele a ty, kteﬁí do
novin pravidelnû pí‰í.
Kde brát stále ãas, inspiraci a neztratit nadhled? TûÏké... Snad to s námi
je‰tû nûjak˘ ãas vydrÏí!
Jan Pelesn˘
22 let, student
Urãitû vadilo. Je to
dobr˘ zdroj informací
o tom, co se dûje na
Kﬁivoklátû.
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Ing. Miroslav Pecha podepisuje na Emilovnû zakládající listinu Lesnického parku Kﬁivoklát .
Foto Milan Bednaﬁík

tu a jeho penûz,“ vysvûtluje Miroslav Pecha.
Ochránci pﬁírody, kteﬁí by chtûli
území Kﬁivoklátska chránit vyhlá‰ením národního parku, nepovaÏují
lesnick˘ park za dostateãnou alternativu z dÛvodu, Ïe nemá Ïádnou
oporu v zákonû. Îádn˘ z platn˘ch
zákonÛ ho nedefinuje, nevymezuje
jeho pravidla a podobnû. Zda tomu
tak zÛstane, není jisté. Mezi zastánci lesnického parku jsou jak ti, kteﬁí by chtûli tento termín zanést do
zákona, tak ti, kteﬁí to povaÏují za
ztrátu smyslu celého projektu. „Na
lesnickém parku je nesmírnû cenné
právû to, Ïe vyrostl z dobrovolné báze. Právû v tom je jeho síla. Navíc
je to ve svûtû nov˘ trend v oblasti
ochrany pﬁírody. Nauãit lidi takovému vztahu ke krajinû a majetku,
kter˘ v ní mají, aby se o ni ﬁádnû starali dobrovolnû a o své vlastní vÛli.
Ne proto, Ïe jim hrozí sankce. A pokud jde o vlastní hospodaﬁení v lesích, tak je v plánu zaﬁadit lesní porosty parku do kategorie lesÛ
zvlá‰tního urãení, které v zákonû zakotveny jsou,“ uzavírá Miroslav Pecha.
Markéta Hartlová

VIVAT HUDBA
Osmadvacáté dubnové odpoledne
pﬁineslo mil˘ záÏitek v‰em, jeÏ se
zúãastnili koncertu ÏákÛ hudební
‰koly paní Dagmar Pavlíãkové v kﬁivoklátské základní ‰kole. Vystoupili a „popasovali se“ s trémou v‰ichni Ïáci (s v˘jimkou dvou) – flétnisté,
kytaristé, houslisté, klávesisté (nelze
ov‰em zapomenout i na nûkteré rodinné pﬁíslu‰níky, kteﬁí podlehli jemnému umu diplomacie paní Pavlíãkové). Koncert byl zahájen písní
Holka modrooká, úãinkující pﬁi ní
rozeznûli housle a banjo. Hned poté
následovalo vystoupení tûch nejmlad‰ích a nejroztomilej‰ích pﬁed‰koláãkÛ, kteﬁí brali svou úlohu velmi zodpovûdnû. Ty vystﬁídali
zaãáteãníci z ﬁad mlad‰ích ‰koláãkÛ,
dále star‰í a zku‰enûj‰í hudebníci.
Pﬁedstavili se i dospûlí „Ïáci“ a také
sbor Sedmikrásky.
PﬁestoÏe koncert trval bezmála dvû
hodiny, nemohl se nudit nikdo.
V‰echny dûti i dospûlí úãinkující by-

Sourozenci Jirka a Karolina Paterovi se pﬁedstavili obecenstvu ewergreenem âervená ﬁeka.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

POZVÁNKA
Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LâR na Kﬁivoklátû a Lesní
správa Kﬁivoklát zvou v‰echny na tradiãní Den s Lesy âeské
republiky, kter˘ se koná dne 29. kvûtna 2010 na Emilovnû.
Pro náv‰tûvníky je zaji‰tûn hromadn˘ svoz autobusy následovnû:
9.00 hod. – Kﬁivoklát u rybníka,
9.10 hod. – Mûsteãko,
9.20 hod. – Velká Buková – u ka‰tanu,
9.30 hod. – Roztoky – zastávka u mostu.
Druh˘ autobus bude pﬁistaven pro pﬁijíÏdûjící vlakem od
Rakovníka v 9.30 hodin u hotelu S˘kora.Zaãátek akce je
v 9.30 hodin, ukonãení se pﬁedpokládá kolem 16.00 hodin.
âeká vás den stráven˘ uprostﬁed krásn˘ch kﬁivoklátsk˘ch
lesÛ, den pln˘ zábavy a aktivního odpoãinku. Je pﬁipravena
soutûÏní stezka pro dûti i dospûlé a bohat˘ doprovodn˘
program.
TáÀa Friebertová

RYBÁ¤SKÉ ZÁVODY NA BEROUNCE
K¤IVOKLÁT (bed). Místní organizace âeského rybáﬁského svazu
Kﬁivoklát poﬁádá po dlouhé pauze opût rybáﬁské závody na ﬁece Berounce. „Uskuteãní se v sobotu 29. kvûtna v úseku od roztockého jezu
ke skále U Andûla,“ informuje Kvûtoslav Polák, kter˘ se spolu s Petrem Smetákem ujal poﬁadatelského Ïezla. Registrace bude probíhat v
den závodÛ od 6 hodin. Závody odstartují v 7 hod. a ukonãeny budou
ve 13 hodin. „Pﬁedpokládáme, Ïe míst je asi pro sto úãastníkÛ. Lovit se
bude na jeden prut a nástrahy lze pouÏívat v souladu s rybáﬁsk˘m ﬁádem. Candát a ‰tika se nebudou mûﬁit,“ upozorÀují poﬁadatelé. UÏ dnes
je moÏno si kaÏd˘ pátek zakoupit místenku ve v˘dejnû povolenek MO
Kﬁivoklát v Kﬁivoklátû, nebo také v den závodÛ. Startovné je 150 korun. Kontaktní telefony na poﬁadatele: Petr Smeták (724 042 554), Kvûtoslav Polák (731 043 274).

Velk˘ aplaus sklidil soubor Sedmikrásky za brilantnû podanou píseÀ „KdyÏ jsem já ‰el do
Lidu‰ky“. Na snímku zleva Aneta ·ilhavá, Katka Keltnerová a Bertík Dykast.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

li hodni obdivu – pﬁi pohledu na nûkteré jsme nab˘vali dojmu, Ïe trémou
ani netrpí. Vût‰ina zahrála a zazpívala takﬁka bezchybnû, lehce, s nadhledem a mnozí s opravdovou radostí.
Bylo pﬁíjemné pozorovat soustﬁedûnost a hrdost zaãáteãníkÛ i um a jistotu star‰ích hudebníkÛ. KaÏd˘, kdo
ovládne hru na hudební nástroj, si
skuteãnû zaslouÏí poklonu, protoÏe
za takov˘m úspûchem stojí mnoho
úsilí. Pokud si my – rodiãe vyzkou‰íme se sv˘mi dûtmi toto umûní
ovládnout, dopou‰tíme se zpoãátku
stejn˘ch chyb, proÏíváme podobné
pocity marnosti, aÏ nakonec pﬁijde
okamÏik „vítûzství“ nad sebou sam˘m, skladba je pﬁehrána bez chyb,
ve správném rytmu, tempu, s v˘razem – a to je odmûna! Za toto „vítûzství“ si kaÏd˘ z více neÏ tﬁiceti
úãinkujících vyslouÏil potlesk...
Koncert byl zpestﬁen bájeãn˘m
houslov˘m vystoupením devadesátiletého tatínka paní Pavlíãkové, která ho doprovázela na harmoniku.
Sladké melodii houslí a lidové pís-

nû o galáneãce dospûlá ãást obecenstva neodolala a za nelíãeného údivu mal˘ch divákÛ zpívala sborem.
Druhou „perliãku“ pﬁinesl v˘stup
pûveckého sboru Sedmikrásky, pﬁi
nûmÏ jsme se v˘bornû pobavili.
Sbor pﬁedvedl vtipné, sviÏné písniãky Zabijaãka, Ner˘movaná, Zlato koãiãí, KdyÏ jsem já ‰el do lidu‰ky – doplnûné rekvizitami
a vskutku hereck˘mi v˘kony.
MÛj pocit z tûch bezmála dvou hodin lze popsat jednodu‰e – souznûní – a to hudební, ale i mezilidské.
A pak pﬁicházejí pozitivní emoce
a reakce – úsmûvy, potlesk, podûkování, gratulace...
Díky za to, Ïe existuje hudba, díky za to, Ïe jsou rodiãe, jeÏ vedou
dûti k hudbû, díky za to, Ïe jsou dûti ochotny ji vstﬁebávat, nechávat se
jí prodchnout a ãerpat z ní to nejlep‰í. A velké díky a potlesk paní
Dagmar Pavlíãkové, která svou
energií toto v‰echno zúroãuje a obohacuje na‰e Ïití...
Petra Tolmanová

TO JSOU MI VùCI
Poslední ãíslo Kﬁivoklátsk˘ch
novin, poslední To jsou mi vûci… Tato rubrika byla zam˘‰lena jako lehce sarkastick˘, lehce
kritick˘ a lehce humorn˘ pohled
na dûní v Kﬁivoklátû. Zámûr je
jedna vûc, realita druhá. Nûkomu se tato rubrika líbila, nûkomu ne. To je Ïivot. Není ten, aby
se zavdûãil v‰em.
Pﬁedpokládám, Ïe v souvislosti s koncem (definitivním?) Kﬁivoklátsk˘ch novin se ode mû tak
trochu oãekává, Ïe v následujících ﬁádcích budu metat hromy
a blesky na starostu Milana Nadû. Nemám ale, proã bych to dûlal. Konec (definitivní?) Kﬁivoklátsk˘ch novin pro mû není
Ïádn˘m velk˘m pﬁekvapením.
Spí‰e vûcí, která logicky musela
pﬁijít. Vztah starosty Milana Nadû k nim je totiÏ jiÏ více jak sedm let stejn˘. âtyﬁi roky byl v zastupitelstvu za starostování Pavly
HÛlové. Tﬁi roky po sobû pﬁi sestavování rozpoãtu navrhoval vydávání Kﬁivoklátsk˘ch novin
ukonãit, snad Ïe je povaÏoval za
zbyteãné (na osvûÏení pamûti doplÀuji, Ïe jsem o nûm tehdy nepsal). Nenavrhoval to jen poslední, ãtvrt˘ rok, asi Ïe se blíÏily
komunální volby… Krátce po
svém zvolení uÏ se v Roztokách
zajímal, jak a za kolik se dûlají
Roztocké listy. Na redakãní radu
pﬁi‰el jen jednou, pak do ní odmítl chodit. První váÏnûj‰í atak
pﬁi‰el pﬁed rokem a pÛl. Redakãní rada nechtûla dûlat dvoumûsíãník ani roãenku. V˘sledkem bylo zdraÏení novin na 20
korun, ale pﬁeÏily. Finanãní krize a pokles daÀov˘ch pﬁíjmÛ
pravdûpodobnû pﬁi‰ly jako dar
z nebes. Nejsou peníze…to je
pﬁece pádn˘ (univerzální?) dÛvod, Ïe nejde to ãi ono. Jako jeden ze tﬁí otcÛ zakladatelÛ Kﬁivoklátsk˘ch novin, jak sebe a mû
humornû nazvali bratﬁi Bednaﬁíci, po tom v‰em, proã bych mûl
b˘t dnes pﬁekvapen?
Pokud jste tuto nepravidelnou
rubriku pravidelnû ãetli a doãetli, díky vám. Pokud nûkoho na‰tvala ãi ‰tvala, jistû mûl moÏnost nedoãíst ãi neãíst. Pokud vás
pobavila ãi bavila, je mi potû‰ením. A pokud vám nûco z To jsou
mi vûci utkvûlo v pamûti, je mi
ctí. Nûkteré vûci se totiÏ vyplatí
si pamatovat. Abychom si nemuseli tﬁeba za rok opût povzdychnout: „To jsou mi vûci!“
Pavel Friebert
Moc se omlouvám, ale okolnosti posledních KN a ãlánku zastupitelÛ na str. 3 si vynutily ãtyﬁi doplnûní:
Za prvé:
AÏ do konce roku 2008 jsem
pr˘ dostával od obce 500 Kã mûsíãnû za v˘robu novin, roãnû celkem 6.000 Kã. VáÏení zastupitelé, ono to bylo trochu jinak, Ïe?
V roce 2001 nebo 2002 (to uÏ
si pﬁesnû nepamatuji) zaãala
obec na základû dohody s tehdej‰í starostkou Pavlou HÛlovou
kompenzovat ãást nákladÛ spojen˘ch s v˘robou novin. Je tﬁeba
rozli‰ovat dvû vûci – psaní vlastních ãlánkÛ a sestavení vlastních
novin pro tisk. Za psaní ãlánkÛ
pro KN nikdy nikdo peníze nedostal. Vlastní sestavení novin
pro tisk je spojeno s mnoha telefonáty, posíláním SMS, pouÏíváním internetu, zku‰ebními tisky, pálením CD, kopírováním
podkladÛ pro ‰pígly, je tﬁeba nûkam dojet autem… A to nûco stojí. Tehdy ‰pígly novin dûlal Tomá‰ Bednaﬁík, vlastní podklad
pro tisk Milan Bednaﬁík. Se starostkou Pavlou HÛlovou byla domluvena kompenzace ãásti nákladÛ kaÏdému po 500 Kã
mûsíãnû ve formû proplacení kreditu za telefon, úãtenky za benzín, úãtenky za toner do tiskárny
apod. Nejednalo se tedy o Ïádnou
mzdu. (Pokraãování na str. 4)
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STRANA 3

Z P R ÁV Y O B E C N Í H O B U B E N Í K A
Uplatnûní námitky
k navrÏenému NP
Zastupitelstvo mûstysu Kﬁivoklát
na svém veﬁejném zasedání dne 3.
5. 2010 vyslovilo nesouhlas s pﬁedloÏen˘m návrhem Ministerstva Ïivotního prostﬁedí âR na vyhlá‰ení
Národního parku Kﬁivoklátsko a návrhu na vymezení zón ochrany navrÏeného Národního parku Kﬁivoklátsko. Zastupitelstvo mûstysu
Kﬁivoklát nesouhlasí se zaﬁazením
katastrálního území Kﬁivoklát do
navrhovaného Národního parku
Kﬁivoklátsko. DÛvodem tohoto rozhodnutí je stanovisko obãanÛ, kteﬁí
Ïijí v k. ú. Kﬁivoklát. Dne 12. 6. 2009
v 16.00 hod probûhla v místním Hotelu S˘kora beseda k zámûru vyhlá‰ení Národního parku Kﬁivoklátsko.
Besedy se zúãastnili zástupci ministerstva Ïivotního prostﬁední,
Agentury ochrany pﬁírody a krajiny
a CHKO Kﬁivoklátsko, aby pﬁednesli a obhájili zam˘‰lené vyhlá‰ení
NP Kﬁivoklátsko. Na besedû byl starosta mûstysu Kﬁivoklát vyzván obãany Kﬁivoklátu k uspoﬁádání ankety na téma: souhlas ãi nesouhlas
s vyhlá‰ením NP Kﬁivoklátsko. V˘sledky ankety byly následující:
77,88% dotázan˘ch obãanÛ nesouhlasí s vyhlá‰ením Národního parku Kﬁivoklátsko. Stanovisko obãanÛ mûstysu Kﬁivoklát je pro
Zastupitelstvo mûstysu Kﬁivoklát
závazné. Dal‰ím dÛvodem tohoto
rozhodnutí je omezení vlastnick˘ch
práv obce k dotãenému území, omezování pohybu nejen místních obãanÛ, ale i náv‰tûvníkÛ mûstysu Kﬁivoklát v dané lokalitû, vodákÛ, osob
vykonávajících rybáﬁské a myslivecké právo a vlastníkÛ rekreaãních
objektÛ stojících v tûsné blízkosti
pﬁedpokládané hranice navrhovaného Národního parku Kﬁivoklátsko.
Text v tomto znûní bude zaslán na
ministerstvo Ïivotního prostﬁedí,
odboru péãe o národní parky.

Schválení nav˘‰ení ceny obecních pozemkÛ pﬁi prodeji
Zastupitelstvo mûstysu na svém
posledním zasedání projednalo
otázku nav˘‰ení ceny obecních pozemkÛ pﬁi prodeji. Po diskusi byla
stanovena ãástka 250 Kã za m2, cena bude platná od 1. 1. 2011.
Roãní kontrola dûtského
hﬁi‰tû Kﬁivoklát
V mûsíci dubnu byla provedena
roãní kontrola dûtského hﬁi‰tû, kterou nám ukládá zákon. Úkolu se
zhostila firma TÜV SÜD Czech,
s.r.o. z âesk˘ch Budûjovic. Pﬁi kontrole nebyly shledány Ïádné závady, dûtské hﬁi‰tû vyhovuje v‰em normám, které se k nûmu vztahují.
BohuÏel jsme pﬁi cestû pﬁes park
k hﬁi‰ti museli pﬁekraãovat psí exkrementy, které rozhodnû na místo,
kde si hrají malé dûti, nepatﬁí. Îádáme proto obãany, aby nevenãili
své ãtyﬁnohé miláãky v parcích!
Socha sv. Jana Nepomuckého
v M· Kﬁivoklát
Vzhledem k havarijnímu stavu sochy, která se nachází v zahradû M·
Kﬁivoklát, starosta zahájil jednání
s pﬁíslu‰n˘m odborem Národního
památkového ústavu Praha o moÏn˘ch legislativních krocích k vyhlá‰ení sochy kulturní památkou.
Tento krok by nám mûl otevﬁít cestu k snadnûj‰ímu získání dotace
z fondu Ministerstva kultury âR na
její rekonstrukci.
Volby do Poslanecké
snûmovny Parlamentu âR
V termínu 28. 5. 2010 od 14.00 –
22.00 hod a 29. 5. 2010 od 8.00 –
14.00 hod se uskuteãní volby do
Poslanecké snûmovny Parlamentu
âR. Volební místnost se otevﬁe v dan˘ch ãasech na Úﬁadû mûstysu Kﬁivoklát, dveﬁe ã. 16. Osoby se sníÏenou pohyblivostí mohou ze zákona
poÏádat o mobilní volební urnu. Objednání této sluÏby je nutné pﬁedem
do 27. 5. 2010 na tel ã. 313558121
u paní Ivety BaÀasové.

Pﬁezkoumání hospodaﬁení
mûstyse Kﬁivoklát
Pﬁezkoumání hospodaﬁení mûstysu Kﬁivoklát za rok 2009 kontrolním orgánem Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje probûhlo dne
14. 5. 2010. 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, 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.
ÚdrÏba mûstyse
V prvních májov˘ch dnech se pracovníci mûstysu pustili do úpravy
zelen˘ch ploch v celé obci. Byl
upraven areál kﬁivoklátského hﬁbitova a posekána tráva v parcích. Nezapomínáme ani na pﬁilehlé zelené
plochy v ulicích a cyklostezku. Posekání trávy v zahradû M· je samozﬁejmostí. Obãané zajisté zaznamenali novou úpravu historick˘ch
patníkÛ na Hradní ulici, v Budech a
za „Prokopávkou“ smûrem na Mûsteãko. Nov˘ kabát dostane zábradlí
u pû‰iny k „Egonovi“ a zadní plot
v M·, kter˘ to jiÏ léta potﬁebuje. Materiál byl poﬁízen na náklady LâR a
díky sponzorskému daru pana Vl.
Bráta, za coÏ jim velmi dûkujeme.
Petr Tﬁíska, Milan Naì

DESET TUN ODPADU HYZDILO BEROUNKU
Sedmdesát dobrovolníkÛ na tﬁiceti kanoích a ãlunech ãistilo v sobotu 24. dubna úsek Berounky mezi
Zvíkovcem a Roztokami. Poﬁadatelské taktovky se ujala obecnû prospû‰ná spoleãnost Rakovnicko ve
spolupráci s obcemi, které leÏí na
trase, kudy ﬁeka protéká.
Sbûraãi „odstartovali“ o 10. hodinû od mostu ve Zvíkovci. Zatímco
první „zelená“ skupina (36 vodákÛ)
pod vedením Radka Dvoﬁáka proplouvala aÏ pod T˘ﬁovické skály,
kde zahájila sbûr odpadkÛ, druhá
„Ïlutá“, vedená Vilémem Îákem,
zaãala ãistit ﬁeku a její bﬁehy hned
od Zvíkovce. „I kdyÏ jsme letos nenarazili na Ïádné velké pﬁedmûty jako v minul˘ch letech, pﬁesto se povalovalo kolem Berounky 10 tun
odpadu. Hlavnû pet láhve, igelitové
obaly a dal‰í drobnûj‰í pﬁedmûty.
Nakonec jich byly ãtyﬁi plné kontejnery,“ vypoãítal v cíli celodenní
„úlovek“ Radek Dvoﬁák.
O Ïaludky sbûraãÛ se vzornû postaraly dva zásobovací t˘my. Andrea Medunová, Linda Polcarová
a Dagmar Nová pﬁichystaly obãerstvení ve skryjském kempu, Dita
a Simona Dvoﬁákovy pod KnûÏskou
skálou. Stravu pﬁipravil kolektiv
Vladimíra Bráta z kﬁivoklátské restaurace Nad Hradem.
V cíli v Roztokách ãekala na dobrovolníky odmûna. Zahrála jim
a zazpívala skupina Rangers a v samostatném bloku také ex-hejtman
a jeden ze zakladatelÛ akce âistá Berounka Petr Bendl.
Tomá‰ Bednaﬁík
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Dûkuji zamûstnancÛm Mûstyse Kﬁivoklát, obecního úﬁadu
v Roztokách, obûma ‰kolám, ‰kolkám, zamûstnancÛm hradu Kﬁivoklátu a Hamouzova statku, farnímu
úﬁadu ve Zbeãnû a rodiãÛm za spolupráci, díky které probûhl i leto‰ní
‰kolní – hudební rok úspû‰nû.
TéÏ dûkuji redakci Kﬁivoklátsk˘ch novin a Roztock˘ch listÛ za
zveﬁejÀování ãlánkÛ a plakátÛ, takÏe obãané byli vãas o hudebních akcích v na‰em regionu informováni.
Dagmar Pavlíãková

Velké podûkování patﬁí pracovníkÛm Mûstyse Kﬁivoklát pod vedením pana Kocourka za úklid a znovuzprovoznûní ‰kolní zahrady
mateﬁské ‰koly po opravû kÛlny.
Dûti nyní, kromû prÛlezek, pískovi‰È, opraven˘ch skluzavek, domeãku a vláãku, mají k dispozici také krytou venkovní hernu. Opravy
dﬁevûn˘ch prvkÛ odbornû provedlipod vedením sv˘ch mistrÛ uãni
SOUL Písky. I jim patﬁí velk˘ dík.
Vûra Svobodová
vedoucí uãitelka M·

VÁÎENÍ ZASTUPITELÉ MùSTYSE K¤IVOKLÁT,
Kﬁivoklátské noviny vycházejí jiÏ patnáct˘ rok. Od samého poãátku jsou vydávány jako noviny obecní s cílem b˘t ku prospûchu Kﬁivoklátu. Na jejich stránkách má obec pﬁíleÏitost podávat informace sv˘m obãanÛm. ZveﬁejÀované názory obãanÛ naopak mohou b˘t uÏiteãné zastupitelÛm a úﬁadu. Za patnáct let
v novinách vy‰lo bezpoãet rozhovorÛ s kﬁivoklátsk˘mi obyvateli, kteﬁí ostatním
mají co nabídnout. Na stránkách Kﬁivoklátsk˘ch novin se objevují pravidelnû
informace z regionu, pravidelnû se pí‰e o kulturních akcích, spolkové ãinnosti,
dûní v Mateﬁské i Základní ‰kole. Na stránkách novin si svou rubriku najdou
maminky s dûtmi, milovníci historie, milovníci dobrého jídla nebo vûﬁící. Noviny mnohdy byly a jsou i zdrojem cenn˘ch informací z ochrany pﬁírody ãi léãitelství. To v‰e ale jistû víte.
Nepochybujeme o tom, Ïe si uvûdomujete i jakési nadãasové poslání Kﬁivoklátsk˘ch novin. Na jejich stránkách je zaznamenáván pestr˘ Ïivot Kﬁivoklátu,
jsou jakousi kronikou obecního dûní a obyvatel. Jsou i poutem mezi Ïivotem
Kﬁivoklátsk˘ch a tûch, kteﬁí v Kﬁivoklátû nûkdy bydleli, dnes Ïijí jinde, ale o na‰i obec se stále zajímají a stále ji mají v srdci. Snad proto se jedná o list obãanÛ a pﬁátel Kﬁivoklátu.
Rozhodli jste o tom, Ïe na dal‰í vydávání Kﬁivoklátsk˘ch novin neuvolníte potﬁebné peníze. Rozhodli jste o tom, Ïe za starostování Mgr. Milana Nadû a va‰í
úãasti v zastupitelstvu skonãí patnáctiletá historie Kﬁivoklátsk˘ch novin. Va‰e
rozhodnutí chápeme tak, Ïe Kﬁivoklátské noviny pravdûpodobnû nejsou va‰í prioritou. Va‰e rozhodnutí zdá se koneãné a nevratné.
NemÛÏeme s ním souhlasit. Domníváme se, Ïe uvolnûní potﬁebn˘ch penûz
z rozpoãtu obce na dal‰í vydávání Kﬁivoklátsk˘ch novin je ﬁe‰itelné. Nejedná
se o nijak závratnou ãástku v objemu obecních v˘dajÛ. Domníváme se, Ïe v˘znam, renomé a pﬁínos Kﬁivoklátsk˘ch novin pro Mûstys Kﬁivoklát dalece pﬁevy‰uje náklady na jejich vydávání.
Proto bychom vás chtûli poÏádat, abyste své rozhodnutí je‰tû jednou zváÏili. Abyste se znovu zamysleli nad tím, zda se jedná o rozhodnutí moudré. Zda
jste opravdu rozhodli v zájmu kﬁivoklátsk˘ch obãanÛ, jak jste jim rozhodovat
pﬁed více jak tﬁemi lety slíbili.
Pokud své rozhodnutí povaÏujete za nemûnné, Ïádáme vás o va‰e koneãné
písemné stanovisko, Ïe od ãervna vydávání obecních Kﬁivoklátsk˘ch novin
opravdu nebudete podporovat a tím jejich historii po necel˘ch patnácti letech
uzavﬁete. ProtoÏe jste zastupitelé obãanÛ, kteﬁí vás do této funkce zvolili, domníváme se, Ïe si tito obãané zaslouÏí, aby o va‰em rozhodnutí byli informováni v kvûtnovém (z va‰eho pohledu posledním) ãísle Kﬁivoklátsk˘ch novin.
Uzávûrka tohoto ãísla byla stanovena na 17. kvûtna a proto vás Ïádáme o písemnou odpovûì do tohoto data. Dûkujeme.
Redakãní rada Kﬁivoklátsk˘ch novin (podepsáni Milan Bednaﬁík, Ludûk
Frencl, Pavel Friebert, TáÀa Friebertová a Gudrun Humlová)

VÁÎENÍ OBâANÉ MùSTYSE K¤IVOKLÁT.

Tradiãními úãastníky „âi‰tûní Berounky“ jsou Radek Dvoﬁák a starostka KnûÏevse Eva Janotová.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

V¯UKA HUDBY
V DAL·ÍM ·KOLNÍM ROCE
Od ãervna do záﬁí je moÏno se pﬁihlásit do tûchto hudebních oborÛ:
Pﬁi klubu maminek Îelviãka bude 1x mûsíãnû zpívání batolátek.
V M· Kﬁivoklát a Roztoky bude probíhat 1x t˘dnû dopoledne pûveck˘ krouÏek pro dûti od 3 let.
KaÏdou stﬁedu od 15.30 hodin bude v Z· Roztoky po ukonãení druÏiny nacviãovat pûveck˘ sbor Sedmikrásky, kter˘ je urãen pro chlapce a dûvãata od 1. tﬁídy.
Dûti pﬁed‰kolní (od 5 let) a Ïáci 1 tﬁídy se mohou bûhem ãervna pﬁihlásit na skupinovou v˘uku hry na sopránovou zobcovou flétnu (probíhá 1x t˘dnû).
Podle volné kapacity budou zaﬁazeni do v˘uky i star‰í Ïáci na kytaru, flétnu, housle a klávesy.
Od ﬁíjna bude opût otevﬁen kurs v˘uky na klávesy skupinovû pro
uãitelky M· a dal‰í zájemce.
Dagmar Pavlíãková – soukromá v˘uka hudby

Pokud máme reagovat na dopis, kter˘ zastupitelstvu mûstysu poslala redakãní rada Kﬁivoklátsk˘ch novin, musíme se vrátit do historie a zároveÀ se
zamyslet nad cel˘m obsahem dopisu. Kﬁivoklátské noviny vycházely do roku 2008 celkem bez problémÛ. Finanãní náklady obná‰ely pouze platby za
tisk v „Raportu“ a roãní ãástku 6.000 Kã panu P. Friebertovi, vyplácenou
mûsíãnû po 500 Kã za v˘robu Kﬁivoklátsk˘ch novin. Tisk a v˘roba ãinily
celkem zhruba 50.000 Kã roãnû. Pﬁi sestavování rozpoãtu mûstysu Kﬁivoklát na rok 2009 vznesla redakãní rada KN poÏadavek na zastupitelstvo mûstysu, aby byla cena za zpracovávání novin nav˘‰ena o 5.000 Kã bez DPH za
zpracování jednoho ãísla Kﬁivoklátsk˘ch novin. Náklady na vydávání novin
vzrostly z pÛvodních 50.000 Kã na necel˘ch 110.000 Kã roãnû. V dobû poãínající finanãní krize zastupitelstvo mûstysu po dlouhé debatû s tímto souhlasilo i pﬁesto, Ïe bylo nuceno sníÏit celkov˘ rozpoãet mûstysu díky hospodáﬁské krizi o 2 000.000 Kã oproti roku 2008. PrÛbûh finanãního roku
2009 v‰ak ukázal, Ïe financí od státu (daÀové pﬁíjmy) se skuteãnû nedostává (plánovaná pﬁíjmová ãást rozpoãtu mûstysu se tak nenaplnila). Koncem
roku 2009 pﬁi sestavování rozpoãtu na rok 2010 zastupitelstvo mûstysu kontaktovalo redakãní radu KN a oznámilo jí, Ïe dal‰í sniÏování rozpoãtu mûstysu o zhruba 1 600.000 Kã se dotkne v‰ech v˘dajov˘ch kapitol, vãetnû kapitoly Kﬁivoklátské noviny, a to na ãástku 50.000 Kã z pÛvodních 110.000
Kã. Jednání se za redakãní radu KN na obci zúãastnil pan Milan Bednaﬁík.
Vyslovil pochopení s nedostatkem financí. Starosta pﬁednesl návrh zastupitelstva mûstysu na vytvoﬁení dvojãísel Kﬁivoklátsk˘ch novin, aby peníze pokryly vydávání novin na cel˘ rok, protoÏe finanãní prostﬁedky pokryjí pﬁi
stávajících nákladech pouze pÛl roku. Redakãní rada KN po tomto jednání
návrh zastupitelstva mûstysu odmítla s tím, Ïe na v˘robû Kﬁivoklátsk˘ch novin nic mûnit nebude a chybûjící peníze si snadno seÏene u sponzorÛ. Proto
zastupitelstvo mûstysu odmítá naﬁãení, Ïe nechce uvolnit dal‰í peníze. Redakãní rada vûdûla jiÏ od prosince 2009 o stavu financí a souhlasila s ním.
V˘dajová ãást rozpoãtu na v˘robu Kﬁivoklátsk˘ch novin bude v kvûtnu vyãerpána a Ïádné „dal‰í“ volné finance v rozpoãtu nejsou. V‰ichni zastupitelé mûstysu samozﬁejmû souhlasí s tím, Ïe noviny jsou pûkné a prospû‰né,
av‰ak v tuto dobu ekonomicky neúnosné. V rozpoãtu mûstysu zastupitelstvo
poãítá s takov˘mi prioritami, jak˘mi jsou: zaji‰tûní chodu Základní a Mateﬁské ‰koly Kﬁivoklát, odpadové hospodáﬁství obce, zásobování pitnou vodou, poplatky za pronájem veﬁejného osvûtlení, péãe o vzhled obce a v neposlední ﬁadû zaji‰tûní finanãní spoluúãasti pro oãekávan˘ projekt Vodovodu
a kanalizace Kﬁivoklátsko a mnoho dal‰ích. Nicménû zastupitelstvo pevnû
vûﬁí, Ïe se nejedná o „uzavﬁení patnáctileté historie“ a ekonomická situace
ve státû se zlep‰í natolik, aby umoÏnila opûtovné vydávání Kﬁivoklátsk˘ch
novin. Do té doby jsme bohuÏel nuceni, z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ, seznamovat vás, na‰i obãané, s dûním v mûstysu jednodu‰‰í a levnûj‰í formou.
Dûkujeme za pochopení.
Zastupitelstvo mûstyse Kﬁivoklát
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Z REDAKâNÍ PO·TY
STAROSTENSKÁ
PODPÁSOVKA
Starosta Milan Naì má talent dûlat sv˘mi obãasn˘mi v˘roky z lidí
blbce. Tentokrát se mu to podaﬁilo
v pﬁípadû mém a mého bratra Milana. Zhruba pﬁed pÛldruh˘m mûsícem jsme v t˘deníku Raport zveﬁejnili v˘zvu, Ïe sháníme tﬁi tankové
nebo dûlostﬁelecké náboje (tzv. hilzny), abychom mohli na vlastní náklady nechat opravit hrob padlého
ruského vojáka na kﬁivoklátském
hﬁbitovû. Nemohli jsme se uÏ totiÏ
dívat na to, jak je vedení obce jedno, v jakém nedÛstojném stavu tento hrob je. Poté, co zemﬁel Ota Friebert, kter˘ se o hrob soukromû staral,
zÛstával v tristním stavu.
Po dvou dnech od zveﬁejnûní se
nám ozval jeden obãan LuÏné s tím,
Ïe nám mÛÏe nábojnice zajistit pouze za proplacení benzinu (600 Kã),
neboÈ pro nû musí dojet do Podje‰tûdí, kde se ve specializovaném závodû nábojnice staÏené od vojensk˘ch útvarÛ odbornû likvidují.
Souhlasili jsme a do t˘dne jsme dostali tﬁi nové („zlaté“) hilzny i s cejchem závodu, Ïe budou vyuÏity k
pietnímu úãelu, coÏ jsme luÏenskému dobrodinci také pﬁislíbili s tím,
Ïe mu hrob vyfotíme a po‰leme snímek.
ProtoÏe jsme nechtûli dûlat na
hﬁbitovû „partyzán‰tinu“, oznámil
jsem telefonicky místostarostovi
Petru Tﬁískovi, Ïe zcela na vlastní
náklady necháme nábojnice instalovat odbornou firmou (chtûli jsme
zabránit tomu, aby byly na hrob
umístûny amatérsky) a poÏádali ho,
aby dal tuto informaci zastupitelstvu
na vûdomí. Petr Tﬁíska nám podûkoval a kvitoval i to, Ïe se budeme
nadále o hrob sami starat, aniÏ bychom za to chtûli od obce korunu.
Nestaãili jsme se ale divit, kdyÏ
vy‰lo minulé ãíslo KN, kde pan starosta veﬁejnosti oznamuje, Ïe nechá
hilzny instalovat na hrob obec, protoÏe paní BaÀasová (pracovnice úﬁadu) nûjaké sehnala od svého známého. Navíc pﬁidal srdcervoucí

poznámku, jak on uÏ od doby, kdy
byly nábojnice na hrobû zniãeny,
podniká kroky k tomu, aby byly obnoveny a jak je nemÛÏe nikde sehnat. Nevím, jakou má pan starosta
produktivitu práce, ale my jsme po
v˘zvû mûli nábojnice do t˘dne!
MoÏná, Ïe si pan Naì ani neuvûdomil, Ïe z nás udûlal blbce jak pﬁed
lidmi, kteﬁí nám nábojnice ochotnû
sehnali a my jim slíbili, Ïe budou na
hﬁbitovû odbornû instalovány, ale i
pﬁed kﬁivoklátsk˘mi obãany, kteﬁí si
teì musí zákonitû myslet, Ïe „Bednaﬁíci nûco rozvrtali a pan starosta
to za nû musí vyﬁe‰it.“ Pan místostarosta Tﬁíska na mÛj dotaz, proã
starosta Naì jedná tak, jak jedná,
odpovûdûl, Ïe muselo dojít k selhání komunikace.
My to vidíme ale jinak. PovaÏujeme starostovo jednání za pﬁedvolební podpásovku. UÏ to, Ïe se pan
starosta probral ze svého „spánku“
právû v momentu, kdy vy‰la v Raportu na‰e v˘zva, je podivná „náhoda“. Tﬁi roky pﬁed tím ho ‰patn˘
stav památného hrobu moc netrápil.
Stejnû jako neposypaná cestiãka ke
hﬁbitovu pﬁed Vánocemi. Je moÏné,

Ïe zaslechl, jak ãást kﬁivoklátsk˘ch
obãanÛ na‰i aktivitu s povdûkem
kvituje, a moÏná si ﬁekl, Ïe teì pﬁed
volbami by nebylo ‰patné „utrhnout“ nûjak˘ ten kladn˘ bodík. Co
na tom, Ïe udûlá z nûkoho blbce.
Nám totiÏ nezbylo nic jiného, Ïe zakázku u firmy Humpál zru‰it a luÏenskému dárci se omluvit. Bude-li
trvat na vrácení nábojnic, budeme
je muset vrátit.
ProtoÏe jsme chtûli, aby bylo v‰e
hotové do státního svátku 8. kvûtna
(a byli jsme s panem Humpálem dohodnuti, Ïe bude), ‰li jsme se v ten
den na hﬁbitov podívat, abychom vidûli, jak˘ v˘sledek má pánû starostova péãe. A skuteãnost? Hrob byl
ve stejnû tristním stavu, pan starosta nenechal zapálit ani svíãku, pomník padl˘ch kﬁivoklátsk˘ch obãanÛ pod hradem byl v podobném
stavu, bez kytice, bez svíãky, coÏ
povaÏujeme v roce 65. v˘roãí ukonãení války za totální ignoraci památky na‰ich padl˘ch spoluobãanÛ.
Já osobnû jsem k panu Naìovi ztratil ve‰kerou dÛvûru a jsem rád, Ïe
jsem na Kﬁivoklátû „jen“ chalupáﬁ!
Tomá‰ Bednaﬁík

MOTIV MÁJOV¯

Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Takto vypadal hrob vojáka 8. kvûtna 2010.

TO JSOU MI VùCI – DOKONâENÍ
naﬁík, nevím.
Já je myslím
pﬁestal nosit
v prÛbûhu roku
2007. Pﬁi‰el mi
tehdy doporuãenû za 28 Kã
dopis od tajemnice úﬁadu Eli‰ky Tﬁískové,
abych se dostavil na úﬁad
k projednání
proplácení
tûchto úãtenek,
které povaÏuje
za nedÛstojné…
Dopis
a jeho tón mû
pﬁekvapily.
KdyÏ pro nûkoho nûco dûláte,
zpravidla oãekáváte slu‰nûj‰í chování, neÏ
písemné pozvání nûkam se
dostavit… Nikam jsem ne‰el, Ïádné dal‰í
úãtenky nebyly. Do konce
roku 2008 jsem
Jen pamûtíci si pamatují, jak vypadalo první ãíslo Kﬁivoklátsk˘c novin. tedy 500 Kã
Repro Milan Bednaﬁík mûsíãnû skuteãnû nedostával.
(Dokonãení ze str. 2)
Chtûlo by to i lépe poãítat. RoãPo dvou letech jiÏ Tomá‰ Bednaﬁík ních 6.000 Kã dûleno mûsíãními 500
pﬁípravu novin pro tisk ãasovû ne- Kã je 12 mûsícÛ. Ale KN vycházezvládal, tak jsem se k této práci opût jí pouze 10x do roka? Je 10x 500 Kã
vrátil já. A za kaÏdé ãíslo KN si pﬁi- celkem 6.000 Kã?
nesl k proplacení nûjakou úãtenku
Za druhé:
do 500 Kã.
VáÏení zastupitelé, KN do konce
Do kdy úãtenky nosil Milan Bed- roku 2008 stály kaÏdoroãnû „zhruba“

50.000 Kã? PromiÀte, ale to poãítáte
„hodnû zhruba“. Napi‰me si to pﬁesnû. Za KN jste v roce 2007 utratili
29.666 Kã, vroce 2008 pak 32.651,50
Kã. Na rok 2009 jste nerozpoãtovali
110.000 Kã, ale jen 102.000 Kã. A to
jsou jen v˘daje. Obec za prodej KN
také nûco utrÏila. Celkové náklady tedy byly je‰tû niÏ‰í.
Za tﬁetí:
VáÏení zastupitelé, KN by obec
stály v roce 2010 celkem 110.000
Kã? Ale jdûte. KdyÏ zprÛmûrujeme
pﬁesná ãísla za leden aÏ bﬁezen
a vztáhneme je k celému roku, tedy
deseti ãíslÛm KN, odhad je bohuÏel
trochu jin˘. Pﬁíjem za noviny by byl
cca 36.626,60 Kã, v˘dej cca
98.873,30 Kã. Znamená to, Ïe noviny by obec v leto‰ním roce ve skuteãnosti stály asi 62.246,70 Kã, to je
o závratn˘ch 12.246,70 Kã více za
cel˘ rok oproti vámi schválenému
v˘dajovému rozpoãtu. Vím, je ta
krize, ale ani na pﬁíjmy za noviny by
se nemûlo zapomenout.
Za ãtvrté:
VáÏení zastupitelé, jsem rád, Ïe
ne‰etﬁíte jen na novinách, ale v‰ude,
tﬁeba i na úﬁadû. Za mzdy na úﬁadû
tﬁeba tak, Ïe na nû hodláte letos vynaloÏit o 100.000 Kã více neÏ loni,
celkem 2 200.000 Kã. Jsem rád, Ïe
je to jen o 765.081 Kã více, neÏ v roce 2007. S potû‰ením také kvituji, Ïe
oproti roku 2007 letos za chod úﬁadu vydáte jen o 695.807 Kã více. To
je skvûl˘ v˘sledek. V roce 2009 jste
totiÏ oproti roku 2007 za úﬁad utratili více o 1 084.107 Kã.
Podot˘kám, Ïe ãísla jsem ãerpal
z veﬁejnû pﬁístupn˘ch rozpoãtÛ obce.
Tak nevím, opravdu jsou za koncem Kﬁivoklátsk˘ch novin peníze?

Fejeton

PraÏsk˘ hrad, Vy‰ehrad, Karl‰tejn, Kﬁivoklát. âtyﬁi místa, která jako tisícilet˘ fenomén prochází na‰í národní historií. PraÏsk˘ hrad, ta py‰ná akropole na‰ich králÛ, Vy‰ehrad, hrdá a nedobytná jejich citadela, Karl‰tejn,
symbol doby, kdy jeden z nich vládl celému kﬁesÈanskému svûtu, a Kﬁivoklát, po devût set let jejich útoãi‰tû pﬁed svûtsk˘mi starostmi.
RÛznû na mû pÛsobí tato místa, jeÏ jsou svûdky na‰í minulosti. PraÏsk˘
hrad jeví se mi majestátnû a snad nûkdy i pov˘‰enû, Vy‰ehrad nepﬁístupnû
a odtaÏitû, Karl‰tejn okázale a obãas aÏ nabubﬁele jako v˘jimeãná schránka pro tolik vzácn˘ch klenotÛ. A Kﬁivoklát? PÛsobí na mû pﬁátelsky, pﬁívûtivû, mile.
PokaÏdé, kdyÏ pﬁicházím k hradu, je mi jako bych potkával starého pﬁítele. Mnohem star‰ího neÏ jsem já a velmi moudrého, zároveÀ dobrého kamaráda, se kter˘m si tykám a padnul si s ním do noty od první chvíle, kdy
jsme se potkali a dali si spolu první pivo. Kmeta, kterého si váÏím, chytrého a v‰evûdoucího, ale ne namy‰leného na své ‰ediny, s dlouh˘m plnovousem a vlasy bíl˘mi jako sníh, s roz‰afnou tváﬁí, s jiskﬁícíma oãima, které vidûly uÏ nejednu klukovskou lumpárnu, a svítícíma jako lampiãka,
jsou-li svûdkem nûjaké dal‰í.
Tak na mû pÛsobí Kﬁivoklát. Je zkrátka Ïivou bytostí, sice nehybnou, ale
citlivû vnímající.
A proto se mi pohled na hrad nikdy neomrzí. PokaÏdé je jin˘. I kdyÏ nûkoho potkáváte pravidelnû 365 dní v roce, nikdy to setkání není stejné.
I kdybyste spolu vÏdy prohodili jen jednu vûtu, ba jen jedno slovo, i tak to
bude vÏdy jiné. A proto aÈ se na hrad dívám v zimû, kdy stromy kolem nûj
jsou holé a hradby, pilíﬁe a zdi pÛsobí drsnû a syrovû, aÈ v létû, kdy je naopak hrad zalit zelení, tehdy na mû pÛsobí jako loì, jak˘si koráb, jenÏ plul
po moﬁi kﬁivoklátsk˘ch lesÛ a tady jen na chvíli zakotvil, aÈ na podzim, kdy
listí ze stromÛ padá, vítr ho Ïene pﬁes nádvoﬁí a drobné lísteãky pak vypadají jak hejna mot˘lÛ. Pohled na Kﬁivoklát je stále stejnû krásn˘, tak uchvacující a neopakovateln˘.
V‰ak myslím si, Ïe Kﬁivoklát je nejkrásnûj‰í právû nyní na jaﬁe, v dobû,
kdy se po zimû probouzí nov˘ Ïivot, v‰e najednou oÏívá, a tento rok tomu
bylo tak prudce, tehdy je Kﬁivoklát nejpÛvabnûj‰í.
V tom ãase se pak bavím pozorováním tﬁí hradních ba‰t, jeÏ mezi sebou
kaÏdoroãnû soutûÏí v tom, která z nich se odûje do pestﬁej‰ího a pÛsobivûj‰ího hávu. Ty tﬁi vûÏe se v m˘ch oãích zmûní ve tﬁi Ïeny soupeﬁící o originálnûj‰í obleãek. Zlatá, ta pÛvabnû plno‰tíhlá a tajná moje favoritka, si
letos vybrala sukni ze zlatého de‰tû, snad aby zÛstala vûrna svému jménu.
Li‰ãí, trochu puritánka, snaÏící se zÛstat nenápadná, posadila si na korouhviãku ãepeãek z bíl˘ch kvûtÛ a Pruhovaná, z tûch tﬁí nej‰tíhlej‰í, spíchla si mini z bﬁeãÈanu. Ale co to? Snad jsou jí ‰ateãky pﬁíli‰ tûsné, a tak
se o‰ívá a vrtí jako ‰ídlo. Nebojte se, sleãno Pruhovaná, podzim Vás osvobodí z Va‰eho trápení.
Nu, nechám na Vás, které z tûch tﬁí dam to letos nejvíc slu‰í. Já jsem totiÏ pﬁíli‰ zaujat˘ pozorovatel. Ona Ïenská trojice totiÏ zaãala svádût mého
pﬁítele, a tak star˘ hrad si se mnou pﬁestal povídat a má oãi jen pro nû. Mnû
to ale nevadí. Vím, Ïe tomu opojení ze záplavy barevn˘ch kvûtÛ nelze odolat. MÛÏete to pﬁeci poznat i Vy sami.
Pﬁijìte na Kﬁivoklát, utrhnûte kvítek, pﬁivoÀte k nûmu a ucítíte tu úÏasnou rozmanitost vÛní na‰í zemû, jejímÏ obrazem je i sám Kﬁivoklát.
Michal Kuchta

UDÁLOSTI NA HRADù

STRANA 5

KN 5/2010

CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
HYNKU, VILÉME, JARMILO!

Nenávist vyãerpává stejnû jako
láska, nûkdy dokonce je‰tû víc.
(Oscar Wilde)

Sobotní podveãer 1. kvûtna byl na
hradû Kﬁivoklátû vûnován romantické poezii. V královském sále hradu, kde se se‰lo témûﬁ 200 umûnímilovn˘ch posluchaãÛ, vystoupil
Jaroslav Du‰ek a kytarov˘ virtuos
Pavel Steidl, kteﬁí uvedli vlastní prezentaci Máchova Máje.
Na zaãátku veãera bylo pﬁedáno
„Ocenûní za mimoﬁádn˘ pﬁínos pro
hrad Kﬁivoklát“, které bylo letos
udûleno In memoriam b˘valému
kastelánovi hradu p. Lubomíru Junkovi. Ocenûní z rukou souãasného
kastelána p. Luìka Frencla pﬁevzala dcera p. Junka paní Hana Kynclová, jeÏ vybran˘mi slovy podûko-

vala za poctu, které se jejímu otci
dostalo. Pan L. Junek se sv˘m dvacetilet˘m pÛsobením na Kﬁivoklátû
nejen vryl do pamûti v‰ech, kteﬁí ho
znali, ale vtiskl svÛj obraz i do souãasné podoby hradu.
Mácha a Kﬁivoklát patﬁí k sobû.
Poté vystoupil Jaroslav Du‰ek,
aby nás stejnû jako v loÀském roce
okouzlil onou neopakovatelnou
zvukomalebností Máchov˘ch ver‰Û. Du‰ek Máchovo dílo prezentuje
s neotﬁel˘m pﬁístupem, jenÏ jeho recitaci Máje posunuje do moderní doby. Recitaci doplÀuje mimick˘mi a
pohybov˘mi gesty, jeÏ podtrhují

Celkem tento den vyuÏilo volné
prohlídky 74 náv‰tûvníkÛ ãtenáﬁÛ
Kﬁivoklátsk˘ch novin. Vûﬁím, Ïe se
v‰em na hradû líbilo a urãitû akci zase brzo zopakujeme.

jednou jsme padali vodopádem r˘mÛ do propasti personifikací, proplouvali jsme kaskádami ver‰Û, peﬁejemi
metafor,
soutûskami
oxymóronÛ, potopili se do bezedn˘ch tÛní hyperbol.
Tento pﬁímûr k divoké ﬁíãní plavbû má ov‰em i prozaiãtûj‰í souvislost. Cestu na hrad Kﬁivoklát tento
veãer na‰lo více jak 150 divákÛ, kteﬁí sv˘m vstupn˘m podpoﬁili dal‰í
roãník akce „âistá Berounka“.
Gejzír máchovské poetiky z úst
Jaroslava Du‰ka nás v‰echny
okouzlil. Doufejme, Ïe svou milou
pﬁítomností poctí hrad Kﬁivoklát
i v pﬁí‰tím roce.
Michal Kuchta

HRAD NAV·TÍVILA PRVNÍ DÁMA

DEN K¤IVOKLÁTSK¯CH
NOVIN NA HRADù
Správa hradu Kﬁivoklátu pﬁipravila pro ãtenáﬁe Kﬁivoklátsk˘ch novin volnou vstupenku na prohlídku
nového okruhu hradem, kter˘ je od
r. 2009 zpﬁístupnûn. „Cestou královskou historií“ si prohlédli ãtenáﬁi Kﬁivoklátsk˘ch novin i z Roztok,
o ãemÏ krátká reakce z pera Simony a Lubo‰e Keltnerov˘ch.
Pocházím z Rakovníka a na prohlídce hradu jsem byla nûkdy na základní ‰kole a to je uÏ hezká ﬁádka
let. Nyní sice bydlíme osm let v Roztokách, ale je pravda, Ïe na prohlídce hradu Kﬁivoklátu jako takové jsme nikdy nebyli. VyuÏili jsme
voln˘ch vstupenek v Kﬁivoklátsk˘ch
novinách k dne‰ní Cestû královskou
historií. Nebylo by to tak, Ïe bychom
chtûli u‰etﬁit na vstupném, ale prostû nám to vnuklo my‰lenku, Ïe koneãnû pﬁi‰la ta chvíle dozvûdût se
nûco o hradu a poznat nûco nového. Sleãna nebo paní prÛvodkynû
byla milá, sympatická a zodpovûdûla nám i doplÀující otázky. Krásnû
stráven˘ den podpoﬁil i doprovodn˘ program jako náv‰tûva v˘stavy
„Pﬁemyslovské Kﬁivoklátsko“, mincovny, v˘stavy skla a ‰perkÛ. VûÏ
Huderka nám odtajnila prostory,
kde byl vûznûn Edward Kelly. Pﬁíjemnou teãkou za tím v‰ím byla stﬁelba z ku‰e, kde jsme v‰ichni pomûﬁili své síly. Odcházeli jsme velice
spokojeni s my‰lenkou brzkého návratu do tohoto historického místa.
Simona a Lubo‰

temnou dramatiãnost pﬁíbûhu a syrové kytarové akordy umocÀují celkov˘ v˘razov˘ dojem.
Mácha a Kﬁivoklát, to jsou dvû
romantické veliãiny patﬁící k sobû.
Jejich spojením totiÏ vzniká v˘Ïivn˘ roztok, z nûjÏ jako z vody rostou
skryté emoce schované v nejzapadlej‰ích koutech lidské du‰e. KdyÏ se
napijete tohoto roztoku, kter˘ je pro
mnohé lahodn˘m koktejlem, máte
pocit, Ïe vám hrdlem protéká ﬁeka.
V‰ichni pﬁítomní si ﬁádnû zavdali a
najednou byli ovládnuti pocitem, Ïe
prkenná podlaha sálu se zmûnila
v palubu vratké ‰alupy uná‰ené
proudem máchovského jambu.
Ano, tehdy to zaãalo. Vpluli jsme
do bouﬁe romantick˘ch pocitÛ a na-

Ocenûní za mimoﬁádn˘ pﬁínos pro hrad Kﬁivoklát, udûlené letos In memoriam b˘valému kastelánovi hradu p. Lubomíru Junkovi, pﬁevzala dcera p. Junka paní Hana Kynclová.

Livie Klausová s kastelánem Luìkem Frenclem (vlevo) a provozním vedoucím Ladislavem Adamem (vpravo).
Foto archiv hradu
JiÏ ponûkolikáté zavítala na hrad první dáma, paní Lívie Klausová. Prvomájová náv‰tûva byla ryze soukromou akcí rodiny Klausov˘ch a tak se
obe‰la od pﬁísného protokolu. Velice pﬁíjemné dopoledne strávili hosté
v prostorách hradních interiérÛ i exteriérÛ. V˘klad velice fundovanû vedl
Ladislav Adam, vedoucí provozu hradu, a sklidil velk˘ ohlas. Nesmûla chybût spoleãná fotografie u borovice na hradbách.

OBOJÎIVELN¯ K¤IVOKLÁT

MáchÛv Máj v Královském sálu hradu Kﬁivoklátu v podání kytarového virtuóza Pavla Steidla a herce Jaroslava Du‰ka.
Foto Monika Frencl

HRAD NAV·TÍVILI
FRANCOUZ·TÍ PAMÁTKÁ¤I
Hrad Kﬁivoklát jako památka prvoﬁadého v˘znamu pﬁitahuje nejen laickou historie milovnou veﬁejnost, ale
i mnoho odborníkÛ z rÛzn˘ch oborÛ ze v‰ech koutÛ Evropy. Nejãastûji ov‰em pﬁicházejí sami zahraniãní památkáﬁi. Díky své práci mám to ‰tûstí se s tûmito lidmi
setkat a hovoﬁit s nimi. Kupﬁíkladu dodnes vzpomínám
na setkání z poãátku leto‰ního dubna, kdy hrad nav‰tívila paní Lesley Smith, kurátorka hradu Tutbury v Staffordshire. Vyprávûní paní Smith na téma porodnictví v ranû novovûké Anglii, coÏ je námût její pﬁipravované knihy,
se pro mû stalo nezapomenuteln˘m záÏitkem.
Také v kvûtnu zavítala na hrad vzácná zahraniãní náv‰tûva. V nedûli 9. kvûtna nav‰tívil Kﬁivoklát hlavní konzervátor zámku Versailles p. F. Didier. Spoleãnû s kastelánem hradu Luìkem Frenclem jsem byl aÏ pﬁekvapen,
kolik spojitostí jsme pﬁi rozhovoru s p. Didierem na‰li
mezi Kﬁivoklátem a Francií, mezi historií ãeskou a zemû galského kohouta. Bûhem prohlídky nás také pan Didier postupnû seznámil s nov˘mi trendy, které se prosazují ve francouzské památkové péãi, a hlavnû s nov˘mi
metodami konzervace a restaurování omítek, coÏ je
i hlavní zamûﬁení pan Didiera.
Myslím, Ïe nepﬁeháním, kdyÏ ﬁeknu, Ïe F. Didier byl
Kﬁivoklátem pﬁímo uchvácen. Nejen pÛsobivou architekturou, ale i mobiliáﬁem a péãí o nûj. Doslova ﬁekl:“Vnitﬁní bohatost va‰ich hradÛ a zámkÛ se s na‰imi
objekty nedá srovnávat!“.
Proto mi nezb˘vá, neÏ zopakovat slova pana kastelána Frencla: „Správná prezentace na‰eho kulturního bohatství, to je pro nás nejlep‰í reklama v zemích Unie.“
Michal Kuchta

PLENÉROVÁ V¯STAVA VYSOKÉ
·KOLY UMùLECKOPRÒMYSLOVÉ
Poslední dubnov˘ víkend zavítali na hrad do „vdûãného“ plenéru studenti V·UP, ateliéru ve‰kerého sochaﬁství
Kurta Gebauera. T˘denní pÛsobení je vidût na plenérové
v˘stavû pod názvem „rrromantika“ v prostorách b˘valé
pivovarské spilky, kde osobnû Kurt Gebauer zahájil v˘stavu 1. kvûtna. V˘stava potrvá do konce záﬁí a je pﬁístupná dle otvírací doby hradu. Vstup je pﬁes expozici Pﬁemyslovské Kﬁivoklátsko.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Kurt Gebauer pﬁi vernisáÏi v˘stavy „rrromantika“.

Foto archiv

Víte, kolik ãasu potﬁebuje ropucha obecná k pﬁekonání 7 m ‰iroké silnice? Jak dlouho by podobnou vzdálenost zdolával ãolek obecn˘? Právû takové informace jste se mohli dozvûdût bûhem druhého dne s obojÏivelníky na hradû Kﬁivoklátû.
V âeské republice se vyskytuje 21 druhÛ obojÏivelníkÛ a rovn˘ch 90 %
mÛÏeme zaﬁadit na rÛzné stupnû ohroÏení. Jednou z pﬁíãin jsou silnice jako nepﬁirozené bariéry komplikující jarní migraci ze zimovi‰È do vodních
nádrÏí, kde se rozmnoÏují. Kdo by podle vás dokázal rychleji pﬁekonat 7
metrÛ ‰irokou vozovku a v jakém ãase? Zvítûzila by ropucha obecná, skokan hnûd˘ nebo ãolek obecn˘?
Vsadit byste mûli rozhodnû na skokana hnûdého. Z námi nabízen˘ch variant je jednoznaãnû nejrychlej‰í, i kdyÏ i na cílové pásce byste na nûj museli ãekat prÛmûrnû 17 minut. Pro druhou ropuchu je sedmimetrová silnice je‰tû vût‰ím problémem, protoÏe by ji zdolávala zhruba 31 minut. Na
ãolka uÏ si rovnou pﬁineste Ïidli, protoÏe zdolání vzdálenosti 7 metrÛ po
asfaltu uÏ je pro nûj „práce“ na prÛmûrnû 51 minut. A teì si k tomuto závodu pﬁipojte bûÏn˘ provoz na ãesk˘ch silnicích.
Jak je moÏné obojÏivelníky chránit? Také o tom vyprávûla na hradû pﬁi
ObojÏivelném odpoledni 24. dubna Mgr. Anna Hoffmannová.
Adriana Krobová – âesk˘ rozhlas Leonardo
(redakãnû kráceno)
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OBECNÍ KNIHOVNA
DVù KNIHY POVÍDEK…
PovaÏuji se za zpozdilého a pomalého ãtenáﬁe, a pﬁesto jsem byla
poÏádána o recenzi dvou povídkov˘ch kníÏek. Zpozdilého proto, Ïe
jsem do patnácti let ãetla pohádky,
do tﬁiceti dívãí románky, a nyní se
snaÏím dohnat povinnou ‰kolní ãetbu. KdyÏ mû to uÏ nebaví, pÛjãí mi
Gudrun nûco pûkného oddychového z knihovny a vût‰inou se mi trefí do vkusu. Jsem ale ãtenáﬁ pomal˘ – kniha je pro mû zaruãené a velmi
úãinné uspávadlo. Pﬁesto se snaÏím
kaÏd˘ veãer pﬁed spaním o ãtení, a
proto mám ráda povídky, neboÈ pokud nejsou pﬁíli‰ dlouhé, dozvím se
je‰tû téhoÏ veãera i konec pﬁíbûhu.
Dlouh˘mi romány typu Sága rodu
ForsytÛ se sice také obãas prokou‰u, ale neÏ se dostanu pﬁes popis rozvûtvené rodiny, uplyne skoro mûsíc
a vût‰inou musím zaãít ãíst znovu.
V mûsíci dubnu mi Gudrun pÛjãila
povídkovou kníÏku, kterou pod
pseudonymem Ida Sebastiani napsala souãasná ministrynû spravedlnosti a ﬁeditelka Justiãní akademie. Kniha se jmenuje Láskyplné
povídky a Gudrun byla zvûdavá na
mÛj názor. Hned za t˘den (kniha obsahuje 17 krátk˘ch povídek a má
133 stran) jsem jí pûla ódy na tuto
knihu. Jedná se o krátké tajemné povídky a povídky Ïánru sci-fi. „Láskyplné“ povídky jsou krátké pﬁíbû-

KVùTINOV¯ DEN – JAK HO VIDùLI A POPSALI
SAMI DOBROVOLNÍCI
Ve stﬁedu 12. kvûtna v pÛl jedenácté vy‰la první skupina v záﬁivû
Ïlut˘ch triãkách pﬁed Z· Kﬁivoklát.
Lidé v projíÏdûjících autech na nás
se zájmem, ale i nechápavû hledûli.
V nûkter˘ch autech jsme ve zpûtn˘ch zrcátkách vidûly, jak se lidé
v˘raznû smûjí. Po chvíli v‰ak zaãala nûkterá auta zastavovat a lidé v
nich si zaãali kupovat kytiãky. S 11
hodinou zaãali lidé chodit pro obûdy a nûkteﬁí si kytiãky téÏ zakoupili. V pÛl jedné jsme se vydaly na
Kﬁivoklát na nádraÏí. Pﬁijela „jedniãka“ z Berouna a z Rakovníka a
skoro v‰ichni, kteﬁí vystoupili, uÏ
mûli kytiãku pﬁiplou na kabelce, na
prsou, na klobouku atd. Kolem pÛl
druhé jsme pokraãovaly na Amalín
k samoobsluze. Cestou jsme nikoho nepotkaly a u samoobsluhy také
nikdo nebyl. Tak jsme to zabalily a
‰ly domÛ.
Ve tﬁi hodiny vy‰la druhá skupina
také v záﬁivû Ïlut˘ch triãkách k samoobsluze v Roztokách. Lidé, kteﬁí
chodili domÛ z práce, se zastavili a
zakoupili si kytiãku. Po ãtvrté hodinû jsme se vydaly do Chaloupek a
také do hospody U KﬁíÏku, kde jsme
prodaly nejvíce kytiãek.
Akce jsme si uÏily a mûly z ní dobr˘ pocit. Záﬁivû Ïlutá triãka nám
byla ponechána a kytiãky jsme si také zakoupily.
Renata Nidrlová, ·árka
Komendová, Aneta Kohoutová
a Lenka Pavlíková
Ve stﬁedu 12. kvûtna jsme ‰li podpoﬁit boj proti rakovinû. A tak jsme
vyrazili mezi obãany Karlovy Vsi a
Branova prodávat Ïluté kytiãky mûsíãku lékaﬁského za 20 Kã. Vût‰ina
obãanÛ v Karlovû Vsi si kytiãku
koupila. Setkali jsme se i s takov˘m
nad‰ením, Ïe nejmenovaná paní
nám volala na mobilní telefon a objednala si pﬁedem 5 kytiãek, tzn. Ïe
podpoﬁila boj proti rakovinû rovnou
stokorunou. Naproti tomu jsme se
ale setkali i s nezájmem. Jeden nejmenovan˘ pán nás poslal do háje.
Ale takov˘ch jako tento obãan bylo minimum.
Matyá‰ Kuãera a Jan Gajdo‰

PODùKOVÁNÍ
Jménem Dûtí Kﬁivoklátska, o.s.
bych chtûla podûkovat v‰em ‰esti
mil˘m a sympatick˘m dobrovolníkÛm z 9. tﬁídy Z· Kﬁivoklát Renatû

Nidrlové, ·árce Komendové, Anetû Kohoutové, Lence Pavlíkové,
Matyá‰u Kuãerovi a Janu Gajdo‰ovi za pomoc a za prodej 165 kytiãek
mûsíãku lékaﬁského. Celkem se vybralo 3 444 Kã.

Dûkuji také paní ﬁeditelce Mgr.
Marcele Kasíkové a paní uãitelce
Mgr. Jitce Hu‰kové za spolupráci a
pomoc v organizaci celé akce.
Jana Rajská

ZELENÁ STEZKA – ZLAT¯ LIST
Krásné a sluneãné poãasí provázelo leto‰ní roãník pﬁírodovûdné
soutûÏe Zelená stezka – Zlat˘ list,
která se jiÏ po nûkolik let koná v rekreaãním areálu Emilovna – Karlova Ves.
Na 130 dûtí ze ‰kol rakovnického
okresu se 29. dubna sjelo, aby pomûﬁily své vûdomosti o pﬁírodû.
SoutûÏilo se v ‰estiãlenn˘ch druÏstvech ve dvou vûkov˘ch kategoriích. Lektorsk˘ t˘m sloÏen˘ z pracovníkÛ Lesní správy Kﬁivoklát a
Správy CHKO Kﬁivoklátsko mûl
pﬁipravené otázky na devíti stanovi‰tích: savci, ochrana pﬁírody,
dendrologie, mykologie, léãivé rostliny, neÏivá pﬁíroda, obojÏivelníci,
bezobratlí a biologická ochrana lesa. Souãástí hodnocení byla i pﬁedem vypracovaná prezentace Rozmístûní ptaãích budek v daném
území. KaÏdé druÏstvo si svou práci obhajovalo i na základû doplÀujících otázek, které si jejich hodnotitel pﬁipravil. SoutûÏní stezka byla
dlouhá asi dva kilometry a vedla po
zpevnûn˘ch cestách v blízkém okolí chaty Emilovna. Na cel˘ den byl
pﬁipraven i bohat˘ doprovodn˘ program. Stﬁelba ze vzduchovek, seká-

Îáci ze Základní ‰koly Jesenice nad otázkami z ochrany pﬁírody.
Foto TáÀa Friebertová

ní a ﬁezání dﬁeva, chÛze na chÛdách.
Poznávání stop zvûﬁe podle sádrov˘ch odlitkÛ bylo doplÀováno zajímav˘m povídáním. Dûti se uãily
vyrábût drobné ‰perky a pﬁedmûty
v˘hradnû z pﬁírodnin nebo lepily papírová sluníãka. Pracovníci Stﬁediska ekologické v˘chovy z Kladna
mûli pﬁipraveny nejrÛznûj‰í rébusy
(Pokraãování na str. 7)

hy, které spojuje láska a vztahy mezi muÏi a Ïenami, rodiãi a dûtmi. Je
to nejen pûkné poãtení, ale kniha je
vkusnû proloÏena fotografiemi v˘tvarníka Pavla Janou‰kovce. Druhou povídkovou kníÏku mi Gudrun
dala vzápûtí se slovy: „Je ale trochu
erotická“ .... Po pﬁeãtení první povídky Vûry Dumkové, autorky jen
o nûco málo mlad‰í neÏ já, a b˘valé uãitelky ãe‰tiny a hudební v˘chovy, se mi zjeÏily vlasy. Pochopila jsem, Ïe její kniha „Lolitky“
bude pﬁímo pornograficky perverzní, a to teda není mÛj ‰álek kávy.
Erotika ano, ale schovaná v elegantním kost˘mku s nenápadn˘m
rozparkem na sukni, a ne v minisukni a obrovsk˘m dekoltem. ProtoÏe Gudrun odjela ke své mamince a nemohla jsem se jejímu pﬁání
vzepﬁít, pﬁeãetla jsem je‰tû pár povídek a pak knihu odloÏila. Jsem asi
puritán, proto ji nechám k posouzení tûm, které moje recenze naláká.
Je tam v‰e tak podrobnû popsáno,
Ïe bych skoro ﬁekla, Ïe ji autorka
psala se zámûrem vzdûlávání nezku‰ené (i zku‰ené) mládeÏe a moÏná tajnû doufala, Ïe bude zaﬁazena
jako povinná ‰kolní ãetba. Pokud by
byla zaﬁazena do uãiva místo Jiráska, vsadím se, Ïe by se nena‰el Ïák,
kter˘ by ji nepﬁehltal za jedinou noc,
a jistû by to byl úspûch, neboÈ nû-

kteﬁí Ïáci by se mohli pochlubit záÏitkem, Ïe si pﬁeãetli ve svém Ïivotû uÏ alespoÀ jednu knihu.
Kdo má stejn˘ vkus jako já, tak
kromû Láskypln˘ch povídek doporuãuji od Jana Bauera „Klasikové
v nedbalkách“ – o láskách na‰ich
klasikÛ, anebo „Milostné aféry minul˘ch století“, kde se doãteme, Ïe
ani na‰i vládcové nebyli bez hﬁíchu.
Láska a erotika tedy ano, ale se vkusem.
Dagmar Pavlíãková

RAKOVNICKÉ MOPEDY 2010
Majitel Muzea motorek v Kﬁivoklátû Jaroslav Antoni poﬁádá v nedûli
6. ãervna setkání majitelÛ mopedÛ Stadion s propagaãní jízdou. Akce, kterou nazval Rakovnické mopedy 2010, slibuje zajímavou podívanou.
Program zaãíná v 8 hod. na parkovi‰ti pﬁed Hotelem Roztoky registrací a pﬁejímkou mopedÛ. V 10 hodin odstartuje první etapa, která povede pﬁed Kﬁivoklát a Mûsteãko do Rakovníka, pﬁiãemÏ ãást úseku bude mûﬁená. Od 10.45 do 12 hod. budou mopedy vystaveny na Husovû
námûstí v Rakovníku. Ve 12.30 odstartuje motocyklov˘ veterán Miroslav Pancner, tovární jezdec firmy Stadion Rakovník, jenÏ se letos doÏívá 80. narozenin, spolu s Josefem Vejvodou, vítûzem Velké ceny âSR
v Brnû z roku 1950, druhou etapu. Ta zaãne „spanilou jízdou“ kolem
Husova námûstí a posléze se motocykly vydají pﬁes Nov˘ DÛm a PoÏáry na Kﬁivoklát, kde bude kolem 13.30 cíl pﬁed Muzeem motocyklÛ.
Zde také dojde mezi 14. a 15. hodinou k vyhodnocení závodÛ.
„Setkání s propagaãní jízdou se mohou zúãastnit majitelé v‰ech typÛ
mopedÛ Stadion, vãetnû upraven˘ch. Pojede se za bûÏného silniãního
provozu a úãastníci jsou proto povinni dodrÏovat platné dopravní pﬁedpisy,“ upozorÀuje Jaroslav Antoni.
Akci podpoﬁilo grantem ve v˘‰i tﬁí tisíc korun také mûsto Rakovník.
Tomá‰ Bednaﬁík

ZAJÍMAVOSTI – SPOLEâENSKÁ KRONIKA
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NESEëTE DOMA ANEB TIP KN NA V¯LET (XV)
KELTSKÉ ST¤EDISKO
V NIÎBORU

podnikateli staﬁí Keltové
byli, kde byly v pravûku
soustﬁedûny v˘robní areZámek v NiÏboru patﬁí k domi- ály a dílny, jak˘ byl ponantám krajiny nad ﬁekou Beroun- stup pﬁi tavbû Ïelezné rukou na samém okraji kﬁivoklátsk˘ch dy, co se vyrábûlo ze
hvozdÛ. Souãástí tohoto historické- ‰vartny atd.
ho objektu je v souãasné dobû také
V˘stava pﬁivádí náInformaãní centrum keltské kultu- v‰tûvníky mezi Kelty,
ry. Pokud vás toto období na‰ich dû- kteﬁí budovali v pﬁíhodjin zajímá, urãitû si najdûte do NiÏ- n˘ch oblastech - ãasto v
bora cestu. Nebudete zklamáni.
blízkosti surovinov˘ch
Se zahájením leto‰ní turistické se- zdrojÛ - v˘robní zóny. Pozóny byla v Informaãním centru zornost autorÛ expozice
keltské kultury otevﬁena nová se- se soustﬁedí na Kﬁivoklátzónní v˘stava, zamûﬁená na Ïivot sko a Novostra‰ecko, kde
KeltÛ v kﬁivoklátském regionu. Na- vzniklo velké mnoÏství
leznete v ní odpovûdi na celou ﬁadu dílen zpracovávajících
otázek: napﬁ. zda jsou prÛmyslové ‰vartnu, a na Litomûﬁicko
zóny v˘dobytkem aÏ moderní spo- s v˘robou kamenn˘ch ml˘nÛ u Loleãnosti, jak zdatn˘mi ﬁemeslníky a vosic a mal˘ch Îernosek.
V˘stava pﬁedstavuje místa,
odkud ‰vartna
pochází, ale také
pﬁedvádí náv‰tûvníkÛm pracovní postup pﬁi v˘robû ãern˘ch
‰perkÛ, které se
zejména z Novostra‰ecka vyváÏely do velké
ãásti stﬁední Evropy. K vidûní je
také replika jednoduchého soustruhu. Náv‰tûvníci se rovnûÏ
seznámí s cel˘m
Zámek NiÏbor s Informaãním centrem keltské kultury. Foto –bed– pracovním po-

s kaÏd˘m krokem. Jarní procházka
kﬁivoklátskou pﬁírodou vám vyãistí
mysl od chmurn˘ch my‰lenek a nabije vás novou silou a Ïivotní energií. Takovou procházku jsem si musel udûlat tento t˘den, kdyÏ jsem se
z definitivní platností dozvûdûl, Ïe
dne‰ní díl „Chlapa v zástûﬁe“ pí‰i
zﬁejmû naposled. Jako „kﬁivoklátskému chalupáﬁi“ mi nepﬁíslu‰í hodnotit rozhodnutí zastupitelÛ, co je
pro místní obyvatele potﬁebnûj‰í,
zda noviny nebo nûco jiného. Jako
zdej‰í rodák si ale neodpustím mal˘ postesk. Jako kaÏd˘ chlap jsem
trochu je‰itn˘, a proto vím, Ïe díky
rozhodnutí zastupitelstva mi bude
moc chybût reakce lidí, která po kaÏdém ãísle novin následovala. Budou
mi chybût slova pochvaly, ale i „kejhání“ potrefen˘ch husí, na které obãas byla zamûﬁena slova kritiky. Bu-

dou mi chybût vdûãné a dojetím se
lesknoucí oãi b˘val˘ch kﬁivoklátsk˘ch seniorÛ, kter˘m jsem noviny
vozil do Prahy, a kter˘m na‰e noviny zprostﬁedkovávaly dûní v jejich
rodné vísce. Bude mi chybût i parta
nad‰encÛ, která za dobu patnácti let
vznikla, a která noviny pﬁipravovala. Chápu, je tûÏká doba a jsou vûci
jistû nutnûj‰í neÏ ty drahé kﬁivoklátské noviny… Mé milované noviny, mûl jsem vás rád a budiÏ vám
zemû lehká… Jak jsem jiÏ ale ﬁekl,
moji vûrní ãtenáﬁi, je jaro, v‰e se probouzí k novému Ïivotu… a ãlovûk
se má tû‰it, tak se tedy spoleãnû tû‰me! Aby nám u toho tû‰ení nekruãelo v bﬁi‰e, na‰el jsem pro vás zajímav˘
recept, kter˘
mi poslal jeden kamarád, abych
ho v Kﬁivoklátsk˘ch
novinách
otiskl. Tak,
mil˘ ZdeÀku, svÛj slib
plním, ale
stihli jsme to
na poslední
chvíli. SmaÏen˘ s˘r zná
skoro kaÏd˘,
tím bych jistû nikoho nenadchnul.
Dnes si uvaﬁíme ale jeho nesmaÏenou variantu, která chutná v˘teãnû
a mÛÏe poslouÏit jako rychlá letní
veãeﬁe. Tak tedy naposled vám popﬁeji dobou chuÈ.
Milan Bednaﬁík

SMAÎEN¯ S¯R
BEZ SMAÎENÍ
200 g tvrdého s˘ra, 200 g ‰unky,
6 cel˘ch vajec, 6 ãajov˘ch ‰álkÛ,
tuk a strouhanka na vyma‰tûní a vysypání hrneãkÛ.
Toto je tip na v˘bornou a rychlou
veãeﬁi, pﬁiãemÏ odpadá obalování
s˘ra v trojobale. Není to tak tuãné
a s˘r nevytéká na pánev. Postup je
velmi jednoduch˘. S˘r nastrouháme
a ‰unku najemno nasekáme na ma-

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
TOUHA PO TROJJEDINÉM
BOHU

stupem pﬁi tavbû rudy vãetnû rekonstrukcí tavicích pecí a s lokalitami spojen˘mi s Ïelezáﬁstvím.
Na v˘stavû jsou prezentovány také M‰ecké Îehrovice, místo, kde
byla v roce 1943 nalezena opuková
hlava keltského druida, a kde se nacházel ohrazen˘ areál se sídelnû- ceremoniálními funkcemi. Replika
plastiky hlavy druida je souãástí expozice.
Dal‰í v˘robní a distribuãní zónou,
které je na niÏborské v˘stavû vûnována pozornost, je Lovosicko se sídli‰ti na v˘robu ÏernovÛ a keramiky.
Kdo je‰tû nebude Kelty nasycen,
mÛÏe se po prohlídce v˘stavy vy‰plhat na protilehl˘ kopec, na jehoÏ
náhorní plo‰inû se na pﬁelomu vûkÛ
rozkládalo nejvût‰í keltské sídli‰tû
na území pozdûj‰ích âech.
Tomá‰ Bednaﬁík

íl
15. d
Moji vûrní ãtenáﬁi. Jarní, i kdyÏ
trochu uplakané májové dny leto‰ního roku, mi evokují chmurné my‰lenky, které se vkrádají do mé hlavy. Je sice kvûten, lásky ãas, ãas ke
zrodu v‰eho nového. Stromy se koneãnû zahalily do slavnostního závoje z bíl˘ch kvûtÛ a v jejich korunách prozpûvují ptáci své
zamilované árie. Pro mnohého z nás
pﬁímo balzám na nervy. Nelze si na
procházce nev‰imnout, jak velkou
sílu pﬁíroda má. Není to tak dlouho,
co jsme se brodili závûjemi snûhu a
na‰e mysl z toho byla plná beznadûje. Podívejte se kolem sebe na tu
krásu. SvûÏí zeleÀ s bezpoãtem barev kvûtÛ a vÛní, co se mísí a mûní
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lé kousky. Hrnky ﬁádnû vymastíme
rozehﬁát˘m tukem, vysypeme strouhankou a jdeme plnit. Zaãínáme
vrstvou strouhaného s˘ra. Na s˘r následuje nasekaná ‰unka. Na ‰unku
rozklepneme 1 vajíãko. Na vajíãko
opût navrstvíme ‰unku. A nakonec
opût vrstvu nastrouhaného s˘ra. Naplnûné hrnky vloÏíme do vy‰‰ího
plechu, nebo pekáãku, kter˘ zalijeme vroucí vodou, tak do poloviny
v˘‰ky hrneãkÛ. Pak vloÏíme do rozpálené trouby a zapeãeme pﬁi vysoké teplotû - cca 230 st. C po dobu
cca 25 minut do zlatohnûdé barvy.
Po vyjmutí z trouby s˘r jednodu‰e
z hrneãkÛ vyklopíme na talíﬁe. Podáváme s hranolky ãi opeãen˘mi
bramborami a tatarskou omáãkou.
Je to v˘borné a jednoduché. Tak tedy dobrou chuÈ.

ZELENÁ STEZKA
– ZLAT¯ LIST
(Dokonãení ze str. 6)
k ﬁe‰ení a pﬁivezli sebou luky a terãe pro v‰echny ostrostﬁelce, kteﬁí si
chtûli vyzkou‰et svou dobrou mu‰ku. Cel˘ den hoﬁel oheÀ a kaÏd˘ soutûÏící dostal na svaãinku buﬁta na
opékání. Ve voln˘ch chvílích se hrál
i fotbal, a protoÏe akce byla velmi
nároãná, nejeden úãastník spoãinul
v trávû k sladkému odpoãinku. Ve
ãtyﬁi hodiny odpoledne se soutûÏ nach˘lila ke konci a v‰ichni napjatû
oãekávali její vyhodnocení. Na prvním místû v kategorii mlad‰ích ÏákÛ se umístilo druÏstvo ze Základní ‰koly Jesenice, v kategorii
star‰ích ÏákÛ vítûzství pﬁipadlo studentÛm z Gymnázia Zikmunda
Wintra v Rakovníku. Vítûzové byli
odmûnûni propagaãními pﬁedmûty
na‰eho podniku, v˘herci druh˘ch a
tﬁetích míst si odnesli diplomy. Na
úpln˘ konec ãekalo slosování startovacích karet na doprovodn˘ program. Nejmlad‰í úãastníci klání, oddíl Ferdíci z Rakovníka, si odnesli
medov˘ dort.
Celá soutûÏ zahrnovala opravdu
‰iroké spektrum znalostí. Opût pro-

V sympatické publikaci Dûti pí‰í Bohu mÛÏeme ãíst i následující dopis, adresovan˘ do nebe: „Pane BoÏe, dej, prosím tû, mezi Velikonoce a Vánoce nûjak˘ dal‰í svátek. Teì tady nic
poﬁádného nemáme.“ Dûtsk˘ hlas snad mluví
za nás v‰echny. Vánoãní svátky nás chytí opravdu za srdce, i Velikonoce nám je‰tû nûco ﬁíkají, ale napﬁíklad slavnost Nejsvûtûj‰í Trojice,
kterou slavíme v nedûli po svatodu‰ních svátcích, jako by se nás net˘kala. Odrazuje nás nepochopitelnost a nepﬁedstavitelnost vnitﬁního
Ïivota tﬁí boÏsk˘ch osob?
A pﬁece – jde o hluboké tajemství na‰í víry. Pokusíme se vycítit a porozumût, co znamená vûﬁit v Boha, kter˘ je jedin˘ a zároveÀ trojjedin˘, co
znamená b˘t v jeho jménu pokﬁtûn, b˘t ponoﬁen do Ïivota Boha Otce, Syna a Ducha svatého.
Jsme si vûdomi, Ïe se v na‰em nitru objevují rÛzné touhy. KaÏd˘ z nás
chce b˘t originální, nezamûniteln˘. Pﬁejeme si, aby nás druzí respektovali a brali nás takové, jací jsme. ZároveÀ také touÏíme po spoleãenství s druh˘mi, touÏíme b˘t uÏiteãní i ostatním. PociÈujeme v sobû tedy dvû touhy:
B˘t sám sebou a b˘t ve spoleãenství s ostatními.
Na‰e pﬁání b˘t sám sebou a souãasnû b˘t ãlovûkem Ïijícím v urãitém spoleãenství dokazují, Ïe touÏíme po naplnûní plánu, kter˘ s námi BÛh má a
podle nûhoÏ nás stvoﬁil. Podle BoÏího obrazu jsme pﬁedurãení k tomu, abychom mûli úãast na bohatosti BoÏího Ïivota, na Ïivotû BoÏí Trojice. V ní se
„podaﬁilo“ uchovat jedineãnost osoby a pﬁitom vytvoﬁit nejuÏ‰í spoleãenství lásky. Slavnost Nejsvûtûj‰í Trojce a toto hluboké tajemství víry hovoﬁí
tedy i o nás. Tato slavnost je dÛleÏitá právû tak jako Vánoce ãi Velikonoce. VÏdyÈ tajemství BoÏího Ïivota v lásce chce mít dopad i na na‰e lidské
formy spoleãenství v manÏelství, ve spoleãnosti, v církvi a v mnoha dal‰ích
oblastech.
Kde dovolíme Bohu, aby pouÏil tento model souÏití, tam pak budeme Ïít
‰Èastnû.
Slavnost Tûla a Krve Pánû (BoÏího Tûla) v nedûli 6. ãervna 2010 v 9.30
hod. – M‰e sv. v kostele sv. Petra v Kﬁivoklátû-Amalínû. Celebrant: R. D.
Ján Petroviã, rakovnick˘ vikáﬁ
10.30 hod. – prÛvod ke ãtyﬁem venkovním oltáﬁÛm, uctívání Nejsvûtûj‰í Svátosti Oltáﬁní
12.00 hod. – Svátostné poÏehnání v kostele sv. Petra
Na Slavnost Vás srdeãnû zve ¤ímskokatolick˘ farní úﬁad Zbeãno. Duchovní správa – R. D. Ján Petroviã, rakovnick˘ vikáﬁ, ¤ímskokatolick˘ farní úﬁad Zbeãno ãp. 1, PSâ 270 24, telefon: 313 554 881

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
55 let
Jaroslava Hnilicová
Eva Kasalická
Miroslav Moravec
Milan Naì
Libu‰e ·noblová
60 let
Antonín Pokorn˘
65 let
Franti‰ek Kratina
Milu‰e Pavlíková
Pavel Spilka

72 let
Jiﬁí Pavlíãek
73 let
Helena Vydrová
79 let
BoÏena âermáková
82 let
Bohumil Souãek
84 let
Anna Breníková
Marie ·ímová

70 let
Anna Hamouzová
Jan Kri‰tof

Blahopﬁejeme
kázala vysokou pﬁipravenost a velmi dobrou úroveÀ soutûÏících. Je patrné, Ïe se dûti vûnují pﬁírodû i mimo rámec ‰kolního vyuãování. Tady
se potvrzuje dÛleÏitost aktivní práce s dûtmi, upevÀující v nich pozi-

tivní vztah k na‰emu zelenému bohatství. To v‰echno jsou devízy, které se jednou vrátí, neboÈ ãas, kter˘
vûnujeme na‰im dûtem, je smyslupln˘ a není ztracen˘.
TáÀa Friebertová

Urãování stop zvûﬁe probíhalo v rámci doprovodného programu za odborného dohledu Miroslava Franãeho z KLS Kﬁivoklát.
Foto TáÀa Friebertová

FOTOKRONIKA – HISTORIE
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Staroãeské máje mají v Roztokách dlouhou tradici. Letos se uskuteãnily v sobotu 15. kvûtna
a pod májkami si zatancovalo sólo sedmnáct dûvãat.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Na závûr leto‰ní akce âistá Berounka, kterou uspoﬁádala Obecnû prospû‰ná spoleãnost Rakovnicko 24. dubna, zahrála v Roztokách skupina
Rangers (vpravo). V samostatném bloku s ní vystoupil také jeden ze zakladatelÛ akce – ex-hejtman a písniãkáﬁ Petr Bendl.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

âARODùJNICE
V MùSTEâKU
KaÏd˘ dobﬁe zná 30. duben – pálení ãarodûjnic. Nám v Mûsteãku se tato událost
nûjak˘ ten ãas vyh˘bala. Marnû jsme kaÏd˘ rok ãekali na zprávu, Ïe „ãáry budou“.
Letos nám ale pﬁálo ‰tûstí a slétlo se hned
14 ãarodûjnic – v‰ech vûkov˘ch skupin. Pﬁipravily si pro dûti ãarodûjnickou stezku,
kde se plnily úkoly, které byly odmûnûny
malou sladkostí. Veãer pak spoleãnou rukou zapálily vatru. V‰ichni si mohli opéct
‰pekáãky a zazpívat pﬁi kytaﬁe. Doufáme,
Ïe se pﬁí‰tí rok zase 30. dubna objeví.
V‰em patﬁí velké podûkování.
Miroslava Pokorná
Mûstecké bosorky pﬁi Filipojakubské noci, jak
je zachytil objektiv paní Miroslavy Pokorné.
Fe‰andy, Ïe…

V pátek 21. kvûtna 2010 musely b˘t vymûnûny lípy u kapliãky sv. Eustacha. Podle sdûlení Karla Breníka byly stromy vysazené pﬁed deseti lety napadené nebezpeãnou houbovou chorobou
klanolístkou obecnou. V˘sadbu provedla zahradnická firma Ladislava Herinka.
Foto Ladislav Herink

Z P O D ù B R A D S E Z L AT ¯ M A L B E RT E M

Milan a Tomá‰ Bednaﬁíkovi pﬁebírají diplom a so‰ku Zlatého Alberta. Foto Luká‰ Hru‰ka

PODùBRADY (kn). Velk˘m
úspûchem skonãilo 1. kvûtna ‰esté
bienále Videofestivalu „S vámi nás
baví svût“pro kﬁivoklátské Fotostudio „B“. Jeho snímek Bety a Fany
získal nejvy‰‰í ocenûní – so‰ku Zlatého Alberta. Po dvou letech tedy
bratﬁi Milan a Tomá‰ Bednaﬁíkovi
opût zabodovali v silné mezinárodní konkurenci. Stejnou cenu si odváÏí z Podûbrad také videosnímek
Okoun z produkce rakovnického
Domova Ráãek, kter˘ zpracoval
Ing. Rudolf Sedleck˘.
Do uÏ‰ího finále postoupilo jedenadvacet snímkÛ zab˘vajících se tématikou Ïivota osob s handicapem

nebo ãinností humanitárních organizací. Zá‰titu nad leto‰ním roãníkem Videofestivalu, kter˘ kaÏdé
dva roky poﬁádá Handicap lyceum
Praha, pﬁevzali hereãka Eli‰ka Balzerová a starosta mûsta Podûbrady
Jozef ëurãansk˘. Snímek kﬁivoklátsk˘ch filmaﬁÛ sklidil bouﬁlivé
ovace zcela zaplnûného zámeckého
divadla Na Kovárnû.
„Chtûli jsme divákÛm nabídnout
laskav˘ a veskrze optimistick˘ pohled na v‰ední Ïivot klientÛ Domova pro osoby s mentálním postiÏením Leont˘n nûjak netradiãnû. Proto
jsme se na nûj podívali „oãima“
dvou labradorek Bety a Fany, které

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – XXXII
VRAÎDA SYNA SLAVNÉHO
HVùZDÁ¤E
Po nûkolik generací vykonávali
dÛleÏitou funkci kﬁivoklátsk˘ch
lovãích pﬁíslu‰níci starobylého rodu ElsnicÛ z Elsnic. V jejich rodû se
po staletí pﬁedává zpráva o vraÏdû
Jörga de Brahe, mlad‰ího ze synÛ
proslulého hvûzdáﬁe Tycha de Brahe, k níÏ do‰lo na sklonku tﬁicetileté války na Kﬁivoklátû.
Jednoho de‰tivého rána roku 1640
se kﬁivoklátsk˘ lovãí Václav Kunrát Elsnic vracel z hloubi lesÛ, kde
v dﬁevaﬁské chatrãi ukr˘val svou Ïenu s dûtmi pﬁed hordami potulujících se ÏoldákÛ, k polorozpadlému
hrádku Kﬁivoklátu. Chtûl zjistit, co
se stalo s jeho pﬁítelem, kﬁivoklátsk˘m hejtmanem Václavem ZdeÀkem Kaplíﬁem ze Sulevic, jehoÏ ro-

dina doãasnû Ïila spolu s Elsnicov˘mi v lesní chatrãi. Pomalu se lovãí blíÏil k Prochodité vûÏi, kterou se
do hradu vstupovalo. Nevûdûl, kdo
ve hradû právû pob˘vá, protoÏe krajem projíÏdûl jeden vojensk˘ oddíl
za druh˘m, a tak se radûji plíÏil ve
skrytu mohutn˘ch stromÛ. UÏ uÏ se
témûﬁ dot˘kal hradní zdi, kdyÏ náhle o cosi zakopl. Sehnul se k zemi
a v ranním ‰eru spatﬁil leÏící postavu. Do tváﬁe nebylo vidût, ale nebylo pochyb, Ïe ne‰Èastník je mrtev.
Jeho tûlo bylo nahé, bez kabátce,
punãoch a bot, jen kalhoty roztrÏené od kolen ke kyãlím trochu zakr˘valy holé nohy. Opodál se povalovala zablácená ãapka se
zlomen˘m perem. Nûkolik desítek
metrÛ od mrtvého muÏe uvidûl Elsnic mr‰inu konû s rozbitou hlavou.
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Vychází mûsíãnû

Zvûdavost mu nedala, pﬁistoupil k zabitému a obrátil
ho obliãejem k sobû. Zdû‰enû vyskoãil. „ProbÛh, vÏdyÈ
je to Jörg de Brahe!“ vykﬁikl lovãí bez ohledu na to, Ïe
se prozradí.
Tak jako Elsnic s hejtmanem Kaplíﬁem, tak i pozÛstalí po slavném dánském
hvûzdáﬁi Tycho de Brahe
byli léta pﬁáteli. Pojila je
stejná luteránská víra a pozdûji i nenávist k císaﬁskému dvoru. Po roce 1601, kdy
zemﬁel jejich otec, kter˘ byl
u dvora váÏenou osobou, a
krátce na to i po smrti matky Kristiny, smûli dva synové - Tycho a Jörg - a ãtyﬁi dcery - Magdalena, Îofie,
AlÏbûta a Cecilie - zÛstat v
âechách. Komora jim vyplatila jednorázovou ãástku
5.000 tolarÛ a naﬁídila mûstÛm Îatec, Chomutov a Rakovník vyplácet jim urãitou
Slavn˘ hvûzdáﬁ Rudolfa II. Tycho de Brahe.
rentu.
Po vypuknutí tﬁicetileté
války byla v‰ak mûsta vydrancová- tomkÛ je‰tû ztíÏil císaﬁsk˘ mandát,
na a stûÏí mohla dostát sv˘m po- po jehoÏ vydání musely dûti opustit
vinnostem. Situaci Braheov˘ch po- âechy. Usadily se v Îitavû, Pirnû a

celé dûní komentovaly. Jejich hlasy
skvûle namluvily uãitelky Gudrun
Humlová a Libu‰e Bulantová,“
pﬁedstavil kﬁivoklátsk˘ snímek autor námûtu, kameraman a stﬁihaã
Milan Bednaﬁík. Obû hlavní hvûzdy filmu byly na festivalu pﬁítomny. I kdyÏ se jim na pódium moc nechtûlo, nakonec je jejich o‰etﬁovatel
Václav Pro‰ek „pﬁesvûdãil“ a pﬁi‰ly
si pﬁevzít svoji cenu – kostiãku s
ma‰lí.
O pﬁestávkách mezi jednotliv˘mi
filmov˘mi bloky bavila pﬁítomné ve
foyer divadla hudební skupina Leont˘nka pod vedením Vladimíra
Vaise.

TOMÁ· BEDNA¤ÍK
DráÏìanech, nedaleko ãesk˘ch hranic. V záﬁí roku 1627 zemﬁel star‰í
ze synÛ Tycho a na rodinu dopadla
chudoba celou vahou. Po mnoha suplikách císaﬁ dovolil, aby alespoÀ jeden z dûdicÛ smûl pob˘vat v âechách za úãelem vymáhání
zadrÏovan˘ch úrokÛ z mûstsk˘ch
rent. A tak od roku 1628, pln˘ch
dvanáct let, jezdíval pravidelnû Jörg
de Brahe do âech, aby zde ke dnÛm
sv. Jiﬁí a sv. Havla v Rakovníku, Îatci a Chomutovû vyzdvihoval úroky.
Roku 1640 byl Jörg v âechách naposledy. Jel tehdy cestou z Prahy do
Rakovníka...
Povûst, udrÏovaná v rodû ElsnicÛ, sleduje tuto poslední Jörgovu cestu a barvitû líãí jeho souboj s neznám˘mi útoãníky. TûÏko ﬁíci, kdo
byli. Zda bloudící vojenská cháska,
ãi oÏebraãení vesniãané, anebo lupiãi. Povûst praví, Ïe se Jörg bil stateãnû. Zabil tﬁi útoãníky, jejichÏ mrtvoly se na‰ly nedaleko. Teprve rána
z bambitky, vystﬁelená ze zálohy,
byla smrtelná. Lovãí Václav Kunrát
Elsnic prokázal svému pﬁíteli poslední sluÏbu. Zatlaãil mu oãi a dal
ho pohﬁbít na hradním hﬁbitÛvku
pod velkou kﬁivoklátskou vûÏí.

