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âERVEN 2008
Prvého ãervna oslavily dûti
svÛj svátek. Na Kﬁivoklátsku
se tûch oslav poﬁádalo hned nûkolik. V‰ichni poﬁadatelé nám
o nich napsali, a tak si v‰e mÛÏete pﬁeãíst v celostránkovém
materiálu.
âtûte na str. 4

LÉTO, BUDIÎ POCHVÁLENO
V‰ichni se moc tû‰í na léto. Nûkteﬁí uÏ proÏívají dovolenou, jiní ji
zaãínají teprve plánovat. Nûkdo se
chystá do svûta, jin˘ zase jen domÛ
na zahrádku. Do v‰ech plánÛ na
krásnou dovolenou ov‰em ‰patnû
zapadá dé‰È a sluníãko – nûkde daleko za mraky.
Ov‰em – ouha, jsou mezi námi i tací, kteﬁí si ãas od ãasu nûjak˘ ten dé‰È
snaÏí doslova vymodlit. Zahrádky po
takovém vlahém letním de‰tíãku doslova prahnou. A co kdyÏ ho budou
potﬁebovat zrovna v dobû, kdy máme
naplánovanou sluneãní dovolenou
bez mráãku. Tak Vám nevím nevím,
jak se nám to léto s poãasím má v‰em
vÛbec zavdûãit.
TûÏko se smiﬁujeme s tím, Ïe bychom mûli trochu pﬁimhouﬁit oãi –
nebo aspoÀ jedno – nad takovou
pûknou letní bouﬁkou. Stejnû nám
nic jiného nezbude. Poãasí je jedna
z mála vûcí, kterou si ãlovûk nemÛÏe objednat ãi naplánovat. Prostû je
takové jaké chce, aÈ se nám to líbí
ãi nelíbí. A je to vlastnû dobﬁe, ãlovûk by si mûl uvûdomit, Ïe ne v‰e se
nechá ovlivnit.
TakÏe léto budiÏ pochváleno, aÈ
uÏ ve sluneãních br˘lích ãi v gumovkách!
–rok–

·panûlské rytmy v Z· Kﬁivoklát.
Foto Pavel Procházka

Prezentace Státního hradu
Kﬁivoklátu v prostorách Zastoupení Stﬁedoãeského kraje
v Bruselu. Více se dozvíte
v ãlánku Luìka Frencla.

Vodáck˘ v˘let obãanského sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska se konal v nedûli 8. ãervna 2008. Pﬁiná‰íme z této
akce aktuální materiál od
úãastnice Diany Tﬁískové.

âtûte na str. 5
âtûte na str. 2

VYSVùCENÍ KAPLIâKY NEJSVùTùJ·Í TROJICE U HRADU

Dne 15. ãervna 2008 pﬁed polednem byla slavnostnû vysvûcena kapliãka Nejsvûtûj‰í Trojice na skalním ostrohu v Kﬁivoklátû nad hradem. Jedním ze vzácn˘ch hostÛ malého obﬁadu byl i klasick˘ zpûvák Martin Matou‰ek, kter˘ pﬁednesem písní sv˘m krásn˘m barytonem umocnil tyto
slavnostní chvíle.
Foto Milan Bednaﬁík

K¤ÍÎEM KRÁÎEM EVROPOU
Kvûten byl ve znamení dal‰ího
projektu, s nímÏ jsme procestovali
Evropu. Vy‰li jsme z podobné organizace jako pﬁi podzimním projektovém vyuãování. Novinkou
ov‰em bylo zapojení celé ‰koly.
Tentokrát dûti z 1. stupnû nebyly
pouh˘mi diváky, ale aktivnû se zapojily do práce jednotliv˘ch t˘mÛ.
T˘my byly sestaveny pﬁedem tak,
aby v kaÏdém byl zastoupen minimálnû jeden Ïák z kaÏdého roãníku.
KaÏd˘ t˘m mûl svého vedoucího
a ti byli vybráni z osmého a deváté-
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ho roãníku. Dále následovala pracovní schÛzka vyuãujících, a zde si
vylosovali jednotlivé t˘my (1 nebo
2). Pro vylosované t˘my se vyuãující stali poradci. První schÛzka cel˘ch t˘mÛ s poradci se uskuteãnila
19. 5. a dal‰í pak následovala o t˘den pozdûji. T˘my se ov‰em scházely i samostatnû v dobû volna. JiÏ
bûhem t˘dne vznikaly na improvizovan˘ch nástûnkách na chodbû
prezentace vylosovan˘ch státÛ (máme je vystavené dosud). Ve‰keré
pﬁípravy pak vyvrcholily ve stﬁedu
28. 5., kdy úkolem t˘mÛ bylo pﬁedstavení dané zemû prostﬁednictvím
scénky, ve které zachytí nejdÛleÏitûj‰í napﬁ. historické mezníky, souãasné dûní. Francie se nám pﬁedstavila rodinkou v restauraci, která si
pochutnávala na ‰neãích specialitách a k tomu popíjela v˘borné francouzské víno. V Nizozemsku jsme
se pak ocitli na trÏi‰ti, kde bylo moÏné zakoupit v‰e typické pro danou
zemi. V Rusku si anglická lady prohlédla muzeum, ve kterém poznávala nûkteré rozporuplné osobnosti. V Chorvatsku jsme vyrazili na
pláÏ. Na Slovensku a také ve ·panûlsku jsme si zatancovali. Celkem
se takto pﬁedstavilo patnáct státÛ.
Tímto projektem jsme se chtûli zamûﬁit na dal‰í prÛﬁezové téma - v˘chova k my‰lení v evropsk˘ch a
(Pokraãování na str. 6)

Moudrá slova
Nic není tak zázraãné, aby to nemohla b˘t pravda.
(Michael Faraday)

Dne 15. ãervna 2008 pﬁed polednem byla slavnostnû vysvûcena kapliãka Nejsvûtûj‰í Trojice na skalním ostrohu v Kﬁivoklátû nad hradem. Slavnost zahájil kastelán hradu pan Ludûk Frencl, kter˘ konstatoval, Ïe se tohoto dne zavr‰ilo
nûkolikaleté úsilí o obnovu kapliãky. Stavební úpravy, které probûhly jiÏ pﬁed lety, byly zavr‰eny osazením tﬁí obrazÛ, které kapliãku zdobí a dodávají místu punc malebnos-

ti pﬁi pohledu na hrad. V úvodu pan
Frencl rovnûÏ ocitoval z dostupn˘ch
kﬁivoklátsk˘ch pramenÛ:
„Nad b˘val˘m hradním pﬁíkopem
je postavena trojboká kapliãka zasvûcená sv. Vendelínovi a sv. Trojici. Ve v˘klencích kapliãky b˘vávaly
namalovány obrazy svat˘ch, dnes jiÏ
zcela opr‰elé. Datum postavení kapliãky není známo, ale dle zpÛsobu
stavby pochází z pﬁelomu 17. a 18.
století. Kdysi okolo ní vedla pû‰ina

ke hradu, po postavení bednárny byla cesta zru‰ena. Kapliãka získala
povûst, Ïe je v ní zaÏiva zazdûna dcera purkrabího, která se prohﬁe‰ila
s majitelem hradu. Povûst si vymyslel nûkter˘ jarmareãní zpûvák, aby
se jeho písnû lépe prodávaly“, tolik
Marcel Havlík – Poznej kraj, ve kterém Ïije‰ (rukopis)
My‰lenka obnovit tﬁi deskové obrazy pﬁi‰la jiÏ pﬁed lety a dozrála pﬁi
zﬁízení nové vyhlídky na jaﬁe 2007.
Kapliãka byla sice jiÏ dﬁíve stavebnû opravena, ale bez obrazÛ byla jakoby „slepá“. Hnacím motorem a realizátorem my‰lenky „prohlédnutí“
kapliãky byl pan Ludûk Frencl. Koneãn˘ v˘sledek je v‰ak dán spoluprací mnoha nad‰encÛ, pﬁátel i sponzorÛ. To, co dnes mÛÏeme obdivovat, je dílo pana Ondﬁeje ·efcÛ, kter˘ je nejen autorem návrhÛ, ale i samotn˘ch obrazÛ. Termín osazení
obrazÛ byl ‰ibeniãní a padl v leto‰ním lednu. Pan Ondﬁej ·efcÛ pracoval pÛl roku za pouÏití klasick˘ch
malíﬁsk˘ch technologií a v˘sledek je
opravdu nádhern˘. Malby jsou provedeny na plechu napnutém na kovov˘ch rámech. Postavy jsou zvoleny dle klasické ikonografie. Autor
v krátké ﬁeãi zmínil, Ïe sklonil hlavu
pﬁed historií, vy‰el vy‰lapanou stopou a doufá, Ïe svatí v jeho ztvárnûní nebudou nikoho uráÏet.
To, Ïe jsou ve v˘klencích obrazy
znázorÀující Nejsvûtûj‰í Trojici,
sv. Vendelína a sv. Václava, je trochu symbolické a zakládá novou tradici. PÛvodní znázornûní obrazÛ
v kapliãce vÛbec neznáme, neznáme ani techniku malby. Obraz Nejsvûtûj‰í Trojice je novû umístûn na
západní stranû, viditeln˘ ve smûru
od hlavní brány hradu.
(Pokraãování na str. 2)

JARNÍ MEZI·KOLKOVÁ KLÁNÍ
Celoroãní dobrá spolupráce mezi
kﬁivoklátskou, mûsteckou a roztockou mateﬁskou ‰kolou vrcholí na jaﬁe trojím mezi‰kolkov˘m kláním.
Dûti mohou pﬁedvést své dovednosti
a zasoutûÏit si s kamarády. Pro dûti
pﬁipravujeme tﬁi mezi‰kolková klání – pûveckou soutûÏ „Zlat˘ slavík“,
sportovní olympiádu a v˘tvarnou
soutûÏ.
Finále pûvecké soutûÏe „Zlat˘ slavík“ letos poﬁádala M· Mûsteãko.
SoutûÏe se zúãastnilo 29 dûtí v‰ech
tﬁí vûkov˘ch kategorií. Z kﬁivoklátské mateﬁské ‰koly se umístily tyto
dûti: v nejstar‰í kategorii 1.místo
Vojtûch Rajsk˘, 2. místo Veronika
Holá; v mlad‰í kategorii 3. místo
Martin Rajni‰ a Marie Jedliãková;
v nejmlad‰í kategorii 1. místo Simona ·ilhavá, 3. místo Anna Rajská.
Sportovní olympiádu tradiãnû poﬁádáme na sportovním hﬁi‰ti Z· Kﬁivoklát. SoutûÏí se ve tﬁech vûkov˘ch
kategoriích a tﬁech disciplínách –
hod míãkem do dálky, skok do v˘‰ky a bûh na 20 metrÛ. S organizací
nám kaÏdoroãnû pomáhají nejstar‰í
dûvãata Z·, sportovi‰tû i odpoãinkové zázemí vzornû pﬁipravuje pan

‰kolník Pavel Procházka. Ochotné
paní kuchaﬁky také letos pﬁipravily
pro dûti v˘born˘ ãaj a paní ﬁeditelka Marcela Kasíková pûkné ceny
a diplomy pro vítûze. Sportovního
zápolení se zúãastnilo celkem 46 dûtí. Rozdáno bylo 54 cen a diplomÛ.

Umístûní dûtí kﬁivoklátské mateﬁské
‰koly: bûh 3. místo Jan Grbál, 3. místo Jiﬁí Dolej‰, 2. místo Josef ·íma,
3. místo Ivana Pánková, 3. místo
Anna Rajská; skok do v˘‰ky 1. místo Jakub Krpálek, 3. místo Jiﬁí Dolej‰,
(Pokraãování ma str. 6)

Ve sportovních disciplínách zápolily dûti z mateﬁsk˘ch ‰kol na sportovním hﬁi‰ti Z· Kﬁivoklát. Vítûzství je vÏdy sladké…
Foto Milu‰ka Svobodová

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE
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VYSVùCENÍ KAPLIâKY NEJSVùTùJ·Í TROJICE U HRADU
ra Bendla paní Tamara Bendlová
Kotvalová. Podporu této spoleãné
vûci poskytly i Lesy âR, na jejichÏ
pozemku kapliãka stojí. V budoucnu bude tento pozemek pﬁeveden do
správy Hradu Kﬁivoklát.
Slavnost byla provázena klasick˘m zpûvem pana Martina Matou‰ka. V závûru pak velmi mile a procítûnû promluvil ná‰ rakovnick˘ vikáﬁ pan Ján Petroviã. Pﬁipomnûl, Ïe
tak, jako na‰i pﬁedkové na‰li toto
krásné místo, tak se zde scházíme
i my dnes. Mûli bychom se zamyslet, kam by ná‰ pohled mûl smûﬁovat. Ke kapliãce vedou z prostoru
pÛvodního pivovaru schody jako do

ProÏili jste nûkdy v Ïivotû prázdninovou lásku?
Pavlína Friebertová
43 let, vedoucí po‰ty
Prázdninová láska k létu tak nûjak patﬁí. Ta
moje vlastnû stále trvá.
„A jestli nezemﬁeli, Ïijí spolu dodnes.“
Anna Hamouzová
68 let, vedoucí jídelny M·
A jinou otázku nemáte? První dûtské lásky
byly asi tak nev˘razné,
Ïe si na nû ani nepamatuji. Jedna byla spí‰
úsmûvná a ta jedna
mohla b˘t má osudová,
ale ta je zamãena v mé 13. komnatû
a nechci o ní hovoﬁit. Je to v‰echno
uÏ tak dávno. Mládí je pryã a lásky
také. ZÛstaly jen milé vzpomínky.
Petr HÛla
46 let, vedoucí Správy
CHKO Kﬁivoklátsko
Myslím, Ïe by se mûly
diskutovat spí‰e názory na vûci veﬁejné.
Jaroslav Vávra
78 let, dÛchodce
Zamilován jsem byl jiÏ
od dûtství témûﬁ stále,
hlavnû v‰ak ve ‰kolním
roce. Prázdniny jsem
rád trávil ve staré dﬁevûné chaloupce u lesa
u str˘ce a tety. Ti pracovali u sedláka a já jsem kamarádil s jeho synem Pepíkem. Jednou
odkudsi zdaleka pﬁijela Pepíkova
sestﬁenice. Byla jako sen, jako zjevení, princezna, pohádková víla.
Miloval jsem ji bezmeznû, oddanû
a marnû. Bylo mi jedenáct. Nádhera. ·koda …

V závûru slavnosti vysvûtil vikáﬁ Ján Petroviã kapliãku s nov˘mi obrazy.
Foto Milan Bednaﬁík

(Dokonãení ze str. 1)
Zbylé 2 obrazy sv. Vendelína,
poustevníka a past˘ﬁe (viditeln˘ od
cesty z Amalína ke SklepÛm pivovaru), a sv. Václava, patrona zemû
âeské, si mÛÏeme prohlédnout
z nové vyhlídky U Trojice, která

sk˘tá i pﬁekrásn˘ pohled na hrad.
Opravy kapliãky provedl nezi‰tn˘m zpÛsobem pan Karel Breník, na
v˘sledné podobû se podílel i nestor
stavebních a odborn˘ch dozorÛ pan
Hrdliãka. Finanãnû pﬁispûla manÏelka Stﬁedoãeského hejtmana Pet-

HASIâI CVIâILI NA POÎÁR LESA
Kﬁivoklát (paf). âasté jsou bohuÏel v˘jezdy kﬁivoklátsk˘ch dobrovoln˘ch hasiãÛ k lesním poÏárÛm.

Fiktivní lesní poÏár Na Sokolí u rybníãku Kal byl také námûtem hasiãského cviãení, které probûhlo v soKapliãka s obrazy znázorÀujícími Nejsvûtûj‰í Trojici, sv. Vendelína a sv. Václava stojí
za zhlédnutí. Je od ní také hezk˘ pohled na
hrad.
Foto Milan Bednaﬁík

PODùKOVÁNÍ
Dûkujeme panu Milanu a Tomá‰i Bednaﬁíkov˘m, kteﬁí pﬁi‰li
popﬁát rodiãÛm k oslavû 60. v˘roãí diamantové svatby – paní BoÏence a ZdeÀku Rácov˘m. Napsali o nich krásné vyprávûní jejich
Ïivota do Kﬁivoklátsk˘ch novin.
Za rodiãe dûkuje dcera Jana
a synové Zdenûk a Láìa.
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Jan Pelesn˘, Ondﬁej Sejpka a Pavel Friebert pﬁi ha‰ení simulovaného lesního poÏáru Na Sokolí u Kalu.
Foto Pavel Friebert

Kﬁivoklátské noviny vyhla‰ují II. roãník fotosoutûÏe

„K¤IVOKLÁTSKO V HLEDÁâKU
FOTOAPARÁTU“
SoutûÏní témata (kategorie):
1. Z Kﬁivoklátsk˘ch luhÛ a hájÛ
2. MÛj miláãek
3. Svûdkové dávn˘ch ãasÛ
Zvlá‰tní kategorie:
Lidé Kﬁivoklátska
• SoutûÏe se mohou úãastnit v‰ichni zletilí i nezletilí fotografové
vyjma ãlenÛ redakãní rady Kﬁivoklátsk˘ch novin.
• SoutûÏící mohou do kaÏdého tématu zaslat max. 5 fotografií ve
formátu A4 z fotolabu ãi vyti‰tûné ve fotokvalitû na fotopapír.
• KaÏdá soutûÏní fotografie bude na zadní stranû opatﬁena jménem
autora, jeho adresou, uvedením soutûÏního tématu, do kterého je
fotografie zasílána, a názvem fotografie.
• Uzávûrka soutûÏe bude 31. 8. 2008.
• Do uzávûrky soutûÏe musí v‰ichni soutûÏící poslat ãi pﬁedat své
fotografie paní Tánû Friebertové na Informaãní stﬁedisko LesÛ âR.
s. p., Hradní ulice, Kﬁivoklát (telefon 724 525 036).
• Fotografie soutûÏících vyhodnotí odborná porota, která z do‰l˘ch
fotografií pro kaÏdé téma vybere tﬁi nejlep‰í. Jedné fotografii bude
udûlena zvlá‰tní cena redakãní rady Kﬁivoklátsk˘ch novin.
• SoutûÏit se bude o hodnotné ceny!
• Vyhodnocení soutûÏe probûhne v prÛbûhu záﬁí, soutûÏní fotografie budou vystaveny v prÛbûhu ﬁíjna v Galerii Lednice na hradû Kﬁivoklátû.

botu 24. kvûtna. V brzkém sobotním ránu, kdy se nûkteﬁí kﬁivoklát‰tí obãané moÏná právû probouzeli,
byl hasiãÛm vyhlá‰en simulovan˘
poplach. Zásahová jednotka vyjela
k simulovanému lesnímu poÏáru,
ãást hasiãÛ u malínského rybníka
pﬁipravila ruãní stﬁíkaãku k doplÀování cisterny. Hasiãi si tak procviãili jak vlastní zásah, tak kyvadlovou dopravu vody k poÏáru na úzk˘ch lesních cestách. Cviãení trvalo zhruba hodinu a splnilo úãel, pro
kter˘ bylo vyhlá‰eno.
Pavel Frirebert

Strojník Karel Breník mûl pﬁi námûtovém cviãení na starosti obsluhu cisterny.
Foto Pavel Friebert

nebe. Stejnû tak bychom i my mûli
upﬁít svÛj zrak k v˘‰inám. Pan vikáﬁ
ﬁekl, Ïe BÛh silou Ducha svatého,
pokud mu to dovolíme, uspoﬁádává
skryt˘m pÛsobením v‰e v harmonick˘ Ïivot. Kapliãka je místo, kde
se svûtské setkává s duchovním,
s Bohem a s tûmi, kteﬁí ve svém Ïivotû mnoho vykonali – svat˘mi.
Vysvûcení kapliãky, doprovázené zpûvem a modlitbou, bylo vyvrcholením celého dopoledne.
Vûﬁím, Ïe i nov˘ Ïivot kapliãky
bude dlouh˘ a pokud se o ni budeme pﬁíkladnû starat, bude nás tû‰it
po dlouhá léta. Kapliãka je kaÏd˘
den po setmûní nasvícena a z dÛvodu bezpeãnosti není z blízka pﬁístupná.
Pavla HÛlová

TO JSOU MI VùCI
Musím zaãít fotbalem. Po utrápeném v˘konu jsme utrpûli vítûzství nad ·v˘carskem. Portugalci nám to nandali, Turci také,
protoÏe na‰i zkolabovali. Fotbal
se hraje na vítûzství, a tak ãe‰tí
fotbalisté pravdûpodobnû udûlali radost mnoha manÏelkám a pﬁítelkyním.
Mnû po nûkolika t˘dnech ãekání a urgencí udûlala radost odpovûì z úﬁadu. Zajímalo mû, proã
je ãasto pﬁechlorovaná voda a co
s tím? Pr˘ to projednají…, bylo
mi odepsáno. Voda se dá opût pít,
jsem tomu opravdu rád.
Nerad jsem naopak ãetl, Ïe se
s Kﬁivoklátem roze‰li architekti,
kteﬁí pro nás zpracovávali územní plán. Smutek a beznadûj ãi‰í
z dÛvodÛ... Chybûlo pár mûsícÛ
a územní plán mohl b˘t hotov.
Jeho poﬁízení bylo bezdÛvodnû
zdrÏeno od konce záﬁí do zaãátku prosince jiÏ loni, teì je tu zdrÏení dal‰í. Snad podle poﬁekadla: „Co se vleãe, neuteãe.“
Urãitû se nevleãe v˘stavba dûtského hﬁi‰tû pod samoobsluhou
na Amalínû. Kﬁivoklát bude brzy znát odpovûì na otázku Oldy
¤íhy z Katapultu, zda si dûti
(u nás) mají kde hrát? Coby vesnické dítû jsem s tím sice nikdy
problém nemûl, ale je pravdou,
Ïe dûtská hﬁi‰tû se v posledních
letech staví ve mûstech i na vesnicích. Jen netu‰ím, proã jednou
dûtské hﬁi‰tû mûlo stát skoro milion, stavebníkem mûlo b˘t obãanské sdruÏení, obec mûla dát
pozemek a finanãnû „jen“ pﬁispût, hotové hﬁi‰tû poté „jen“ pﬁevzít do správy a udrÏovat…
A nyní se má stavût stejné hﬁi‰tû
za ménû penûz (coÏ je chvályhodné), o dotaci se spoluúãastí
Ïádala obec, stavût má obec…
Nûjak se to posunulo a moc se
o tom nemluvilo. Po hezkém létû snad pﬁijde hezk˘ podzim, aby
se celé hﬁi‰tû podaﬁilo vãas a dobﬁe zrealizovat.
Stejnû dobﬁe, jako nová silnice pﬁes Roztoky. Závistivû ji
oznaãím za povedenou autostrádu. Vypadá to, Ïe si hejtman Petr Bendl do Roztok nejezdí jen
zahrát, ale Krajsk˘ úﬁad pod jeho vedením myslí nejen na Roztoky u Prahy, ale i na ty hezãí
a nám bliÏ‰í v sousedství. Jen na
ty bílé krajnice za obcí uÏ nezbylo. ·koda.
To jsou mi vûci.
Pavel Friebert

DùTI K¤IVOKLÁTSKA NA BEROUNCE
aneb 15 km proti vûtru

Vodáck˘ v˘let obãanského sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska se konal v
nedûli 8. ãervna 2008. Ráno v 8.00
hod jsme se v‰ichni se‰li na autobusové zastávce u rybníka na Amalínû, celkem 17 dospûl˘ch a 15 dûtí. Pﬁijel pro nás autobus a odvezl
nás do Zvíkovce. Tam jsme dostali
lodû, pádla, barely a potom ‰up do
vody. Zaãátek se v‰em povedl a nikdo se nenamoãil. Na zaãátku nám
poãasí velmi pﬁálo a svítilo sluníãko. Jeli jsme pomalu a kochali se
krásnû rozkvetlou pﬁírodou. KaÏd˘ch 20 minut se dûlaly men‰í pﬁestávky na vodû, dûti si daly pitíãka

a su‰enky, dospûlí rumíãek a chleba z domova. V‰echno tikalo jako
hodinky aÏ do té doby, neÏ se poãasí zhor‰ilo, zaãal foukat studen˘ vítr a pr‰et. V‰ichni pádlovali osto‰est, ale stejnû stáli na místû. No prostû proti vûtru to nepojede! KdyÏ uÏ
jsme se blíÏili ke konci, zaãalo se
dûlat hezky… no, koho by to nena‰tvalo. KdyÏ jsme dorazili k Jazzu,
sedli jsme si, koupili pití, nûco malého k zakousnutí a klábosili. Myslím, Ïe se v˘let po Berounce povedl a v‰em se moc líbil.
Diana Tﬁísková
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ZPRÁVY OBECNÍHO BUBENÍKA
A N E B O â E M J E D N A L O Z A S T U P I T E L S T VO M ù S T Y S U

POZOR, ZMùNA
VYHLÁ·KY O ODPADECH!
VáÏení spoluobãané, pﬁístup nûkter˘ch stál˘ch obyvatel Kﬁivoklátu nás nutí ke zmûnû vyhlá‰ky o odpadech. Zásadní problém s chataﬁi
se nám podaﬁilo vyﬁe‰it v minulém
roce, kdy byl zaveden sezónní poplatek za likvidaci komunálního odpadu. Pﬁístup chataﬁÛ nás velmi potû‰il a fakt, Ïe ze 241 chat v na‰em
katastru pravidelnû hradí poplatek
240, je velmi potû‰ující. O to ménû
nás tû‰í pﬁístup nûkter˘ch místních
obãanÛ, kteﬁí vyuÏívají chataﬁské
kontejnery k likvidaci vlastního odpadu. Jak se asi cítí ti, kteﬁí pravidelnû tﬁídí odpad a pak pod víkem
najdou napﬁíklad místo plastu igelitku plnou zapáchajících odpadkÛ
v‰elikého druhu? Za sebe mohu ﬁíct,
Ïe je to nûkdy k vzteku a jindy k pláãi. Zásadní zmûna od 1. 7. 2008 tedy spoãívá ve zru‰ení jednorázov˘ch popel lístkÛ! KaÏdá nemovitost na Kﬁivoklátû si bude muset zakoupit známku TKO s frekvencí v˘vozu jedenkrát t˘dnû, jednou za
ãtrnáct dní, jednou mûsíãnû nebo
kombinovanou pro letní a zimní období. Tuto známku si kaÏd˘ umístí
na vlastní popelnici, coÏ bude muset v pﬁípadû kontroly prokázat. Jednorázové lístky budou nadále fungovat pouze jako doplÀkové k ﬁád-

nû zakoupené známce TKO a jsou
urãeny pouze pro mimoﬁádn˘ v˘voz. Tímto krokem se snaÏíme o nápravu souãasného stavu, kdy nûkteﬁí obãané nedodrÏují podmínky stanovené zákonem o nakládání s komunálním odpadem. Benevolence,
kterou jim poskytovaly jednorázové lístky, tedy mizí a kaÏd˘ si musí
zakoupit popelnici, na kterou pak
nalepí vlastní známku TKO. Na
konci kalendáﬁního roku budou probíhat pravidelné kontroly registrací
a zakoupen˘ch známek. Snadno se
pak pﬁijde na hﬁí‰níky, kteﬁí si známku nezakoupili a zaná‰ejí odpadky
jako kukaãky po okolí. Za své ãiny
budou pak náleÏitû potrestáni. Pokuty budou udûlovány na základû
zákona o odpadech a správû daní
a poplatkÛ.
DùTSKÉ H¤I·Tù
Potkal jsem mnoho lidí, které zvûdavost pﬁilákala do míst, kde na konci kvûtna, pﬁesnû podle plánu, probûhlo vyfrézování paﬁezÛ firmou
Kranich z Karlova. Prostor by mûl
b˘t tímto pﬁipraven na zbudování
obvodové palisády a herních prvkÛ
dûtského hﬁi‰tû. Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj nám byla pﬁiznána v plné v˘‰i tj. 300.000 Kã.
Z rozpoãtu mûstysu bude pﬁidána
ãástka 210.000 Kã jako pﬁedem do-

Kam s ním? Na Kﬁivoklátû ﬁe‰íme tuto nerudovskou otázku.

Foto Petr Tﬁíska

hodnutá spoluúãast na tomto projektu. Za tyto peníze bude zbudováno celé hﬁi‰tû vãetnû herních prvkÛ. DoplÀkové práce, jako jsou napﬁíklad v˘kopy, doprava, nátûry nebo v˘plnû dopadov˘ch ploch budou
financovány ze sponzorsk˘ch darÛ
firem ãi samotn˘ch obyvatel z Kﬁivoklátu a jeho okolí. Hovoﬁíme
o ãástce témûﬁ 200.000 Kã, kterou
dnes disponuje partner mûstysu –
obãanské sdruÏení Dûti Kﬁivoklátska. Tato cifra je, myslím si, pﬁesvûdãiv˘m argumentem, Ïe si vût‰ina kﬁivoklátsk˘ch hﬁi‰tû pﬁeje.
Vstﬁíc nám vy‰ly i Lesy âR, které
dodají potﬁebn˘ materiál, SOU Píska, jehoÏ uãni pod dozorem zku‰en˘ch mistrÛ vytvoﬁí jednotlivé herní prvky, paní Klodová, která je autorkou projektu a hlavním dodavatelem. Také certifikace jednotliv˘ch
herních prvkÛ nám bude úﬁady úãtována v symbolické v˘‰i, neboÈ se
jedná o unikátní dûtské hﬁi‰tû, se kter˘m se nikde jinde nesetkáte. JiÏ byly zahájeny práce i na jednotliv˘ch
herních prvcích , samotná instalace
a vybudování palisád probûhne po
letních prázdninách, aÏ se Ïáci vrátí zpût do ‰koly. Pak pﬁijde jistû ãas,
aby se zapojili i brigádníci z ﬁad rodiãÛ a pomohli nám dílo dotáhnout
do zdárného konce.
KAMENNÉ ZDI
Dal‰í dotace, tentokrát z dotaãního titulu Program obnovy venkova
Stﬁedoãeského kraje, nám umoÏní
opravit zchátralé kamenné zdi a zídky u kostela a na hﬁbitovû. Pﬁiznaná
ãástka 100.500 Kã nám umoÏnila
uzavﬁít smlouvu s firmou Zednictví
Zdenûk Fratina, která bude tyto specifické kamenické práce vykonávat.
Stejnou ãástkou pﬁispívá na opravy
i mûstys ze svého rozpoãtu. První
zmûnu zaznamenáte zﬁejmû jiÏ koncem ãervna u kostela. Zde musela
nejprve ustoupit zam˘‰lené opravû
mladá lípa, kterou jsme skáceli jiÏ
pﬁi jarní brigádû. Cel˘ taras bude postupnû rozebrán a tentokráte vyzdûn
a zavr‰en betonov˘m vûncem. Vyspravena bude i v˘pust de‰Èové kanalizace pod pû‰inou v horní ãásti
parku. Nároãnûj‰í bude bezesporu
oprava zdí na hﬁbitovû. Jedná se o pietní místo, není zde elektﬁina a obvodové zdivo je takﬁíkajíc kaÏd˘ pes
jiná ves. Nûkde dojde k rozebrání
a znovuvyzdûní, jinde se bude jen
spárovat, onde zavr‰í zeì betonov˘
vûnec, tamo v‰e spraví nové betonové cihly. Opravy potrvají zﬁejmû
aÏ do zámrazu. Dojde také na potﬁebné odkopání zdiva zvnûj‰ku tak,
aby se na hﬁbitov nedostávala lesní
zvûﬁ, a opravu stropu v márnici.
NOVÁ KOUPELNA
VE ·KOLCE
Bez dotací bude provedena kompletní rekonstrukce koupelny v mateﬁské ‰kole. Stavební práce bude
provádût firma ISP s. r. o. Rakovník, která pﬁedloÏila nejv˘hodnûj‰í
nabídku. Navíc máme s touto firmou
dobré zku‰enosti z posledních let,

Za pomoci moderní techniky byla upravena plocha spodní ãásti parku pod Jednotou.
Foto Petr Tﬁíska

Neutû‰en˘ stav kamenné zídky u kostela by se mûl brzy zmûnit.

Foto Petr Tﬁíska

kdyÏ stavûla napﬁíklad kiosek na
parkovi‰ti nebo vsypovou louãku na
hﬁbitovû. Celková cena by nemûla
pﬁesáhnout ãástku 285.000 Kã. Akce musí probûhnout bûhem letních
prázdnin, kdy má ‰kolka volno. Jedná se v‰ak o starou budovu, která
jistû skr˘vá nejedno tajemství.
V‰ichni tedy doufáme, Ïe se akce
„kulov˘ blesk“ zdaﬁí a dûti budou
moci po prázdninách koupat hraãky
v pﬁíjemném prostﬁedí nové koupelny.
Petr Tﬁíska
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âTENÁ¤I NÁM PÍ·Í
JÓ, MÓ¤E…

FEJETON

UÏ nûkolik let jezdíme se stejnou partou v kvûtnu do Itálie. Zaãali jsme
na severu, blízko Benátek, pak jsme se posunovali ãím dál víc na jih, na
„Palmovou Riviéru“, víc do teplej‰ích krajin. Loni uÏ tam bylo v kvûtnu
i moﬁe teplé, takÏe i já jsem se omoãila. Leto‰ní v˘prava nezaãala zrovna
‰Èastnû. Dvû na‰e osvûdãené úãastnice nemohly jet, takÏe jsme shánûly náhradnice. Marcela z Rakovníka mûla obavy, aby tam nebylo je‰tû v tuto
dobu chladno a moﬁe studené, ale já ji pﬁesvûdãila, Ïe ne, protoÏe loni to
bylo bájeãné. Jen jsme sedli v Kladnû do autobusu, zaãalo pr‰et a pr‰elo
prakticky po celou cestu. V autobuse ale bylo dusno, neboÈ nefungovala
klimatizace. Ale aspoÀ jsme se naposledy ohﬁáli, protoÏe v Albû Adriatice, cíli na‰í cesty, uÏ jsme moc toho sluníãka nepobrali. Místní v bundách
a svetrech se na nás dívali jako na naprosté exoty, neboÈ, kdyÏ uÏ jsme u toho moﬁe jednou byli, tak jsme prostû na tu pláÏ dennû chodili, rozloÏili se
v plavkách na studen˘ a mokr˘ písek a pak vbûhli do rozbouﬁeného moﬁe.
Teprve, kdyÏ nás vlny nemilosrdnû smetly a zas nás poloutopené vyvrhly,
jsme to pro ten den vzdali a ‰li navzdory chladu a krku bolení na skvûlou
italskou zmrzlinu. No a veãery jsme trávili obleãení do v‰eho, co kufr dal,
pﬁi svaﬁáku a druÏném zpûvu. Jen ta Dá‰a s kytarou nám moc chybûla. Já
po tom zpûvu a té zmrzlinû a taky po mytí ve studené vodû (tﬁi dny netekla teplá a o víkendu vám nikdo nic nespraví) nemohla pár dní promluvit,
coÏ moÏná mé kamarádky kvitovaly s povdûkem. Nejvydaﬁenûj‰í byl poslední den na‰eho pobytu. Obloha jako vymetená, na pláÏi najednou plno,
protoÏe zaãala regulérnû sezóna. Tak jsme v‰e pobalili a naposledy se nechali laskat italsk˘m sluníãkem aÏ do veãerního odjezdu. TakÏe jsem je‰tû na tu poslední chvíli lapla i ekzém ze sluníãka a beru antibiotika. Ale
stejnû jsem nepolep‰itelná, neboÈ pﬁed komfortní dovolenou dávám stále
pﬁednost té s dobrou partou. Tak uvidíme za rok. A pro dokreslení pﬁipojuji ver‰ování úãastnice zájezdu, Zdenky Veãerníkové z Teplic.
–gh–
Sepsala Zdenka v kvûtnu 2008
v Alba Adriatice
Milá Dá‰o,
Vﬁelé díky za zdravici!
Sedíme tu jak zmrzlíci, a jsme z toho na mrtvici.
Nadáváme ti‰e, majíce vztek v bﬁi‰e.
Pr‰í, pr‰í, jen se leje, sluníãko se nezasmûje,
tenká deka nezahﬁeje.
Aby byla zaÏehnána zima, vypily
jsme 10 litrÛ vína,
na to jedno sladké limoncello, aby
se nám rozjasnilo ãelo.
V moﬁi jsme se jenom omoãily, a to,
abychom se vymoãily.
Místo kuchaﬁíkÛ dvû babky (jsou
ov‰em mlad‰í neÏ my) nám vaﬁí,

ani chytnout slinu se nám nezadaﬁí
(ménû cholesterick˘m chutná).
Becherovkou chuÈ si spravujeme,
pak se aspoÀ trochu radujeme.
A v té zimû, achich, jaká ‰koda, netekla nám tﬁi dny teplá voda.
A tak místo sprchování popíjíme
svaﬁák, k Pánubohu modlíme se, aby
pﬁi‰el paﬁák.
V moﬁi bychom rády plavaly a veselé písnû zpívaly (taky na to do‰lo,
i kdyÏ ne v moﬁi),
místo bronzu laply jsme tu revma,
ischias – takovouto dovolenou radûji vem ìas.
Mnoho smutku tento pobyt obná‰í,
bez sluníãka,bez kytary, bez Dá‰i.
Pr‰í, pr‰í, jen se leje, Dá‰a se nám
doma smûje…

âERNÁ KRONIKA
MOTORKÁ¤ SKONâIL
V POLI
VELKÁ BUKOVÁ (bed). K havárii motocyklu do‰lo na silnici do
Roztok nedaleko Velké Bukové.
Tﬁicetilet˘ muÏ z Berounska nepﬁizpÛsobil pﬁi projíÏdûní levotoãivé
zatáãky rychlost svému ﬁidiãskému
umûní a sjel do pravého pﬁíkopu.
Osádka motocyklu byla vymr‰tûna
a dopadla do pole. Spolujezdec byl
transportován do nemocnice vrtulníkem, protoÏe jeho mnohoãetná
zranûní se jevila jako váÏná. Na‰tûstí Ïádné z nich ho neohroÏovalo
na Ïivotû. Dechová zkou‰ka vylouãila u ﬁidiãe alkohol. Na motocyklu
byla vyãíslena ‰koda ve v˘‰i 55 tisíc korun.
ZMIZELO T¤INÁCT
KOMÍNÒ
RAâICE (bed). Z pecí na v˘robu dﬁevûného uhlí, které se nacházejí v areálu na katastru Raãic v mís-

tech zvan˘ch Buãina, zmizelo 13
komínÛ 3 – 4 metry dlouh˘ch.
V‰echny byly opatﬁeny regulaãní
klapkou. To v‰ak nebyla jediná ‰koda, kterou lesní spoleãnosti dosud
neznám˘ zlodûj zpÛsobil. Kromû
komínÛ ukradl v objektu ‰aten sprchovou a umyvadlovou baterii a odnesl si tak majetek v celkové hodnotû 32 500 korun.
Z AUTA JIM POMOHLI
HASIâI
S¯KO¤ICE (bed). K dal‰í dopravní nehodû do‰lo na katastru S˘koﬁice. Tady nezvládl ﬁidiã Peugeotu 307 své vozidlo a skonãil padesát metrÛ v poli. Po dopadu zÛstala dvouãlenná posádka uvûznûna
ve vozidle, a tak jim museli pﬁijet na
pomoc záchranáﬁi z HZS Stochov,
kteﬁí je z havarovaného auta vystﬁíhali. ¤idiã i jeho spolujezdec utrpûli lehká zranûní.
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DùTSKÉ DNY NA K¤IVOKLÁTSKU
DùTSK¯ DEN U KOLEâKA
V sobotu 31. kvûtna za krásného,
aÏ pﬁíli‰ slunného dne, zaãalo U Koleãka perfektnû pﬁipravené soutûÏení dûtí do 10 let. Poﬁadatelé, Dûti
Kﬁivoklátska, o. s. a TJ Sokol Kﬁivoklát, hlavnû trojice Libu‰e Vokounová, Petr Varju a Jan Rajsk˘,
pﬁipravili 10 stanovi‰È pro tﬁi vûkové kategorie. Pro v‰echna se na‰li
rádi dûtem svÛj voln˘ ãas vûnující
dobrovolníci (Karel Zboﬁil, Vilma
·ímová s dcerou, Eli‰ka Tﬁísková
s dcerou, AneÏka Matûjková, Aneta Masaroviãová, mil˘ mladík Petr). Bûhalo se 50 nebo 30 m, jela se
jízda zruãnosti na kole, poráÏely se
kuÏelky, pﬁecházelo se pﬁes dﬁevûné disky, skákalo se v pytli, stﬁílelo

se míãem do ko‰e, zdolávaly se terénní pﬁekáÏky, skákalo se snoÏmo
do dálky a pﬁes ‰vihadlo. Na start,
sedíc za pﬁenosn˘m computrem
s miminkem v náruãí, závodníky posílala Jana Rajská. Na závûr byli vyhlá‰eni jednak vítûzové v‰ech jednotliv˘ch disciplin, pak vítûzové
v jednotliv˘ch kategoriích. TakÏe
nûkterá jména se opakovala aÏ sedmkrát?! A tûch ãokolád co dostali! A moc pûkné diplomy, které navrhl a vyrobil Petr Varju. Ale ani ti,
co nezvítûzili, nevy‰li naprázdno.
KaÏd˘ úãastník dostal nûco na zub
a limonádu. A ti vítûzové?
Ve vûkové kategorii 5-7 let:
Anetka ·ilhavá
Aniãka Vokounová
Sa‰enka Butoviãová
Ve vûkové kategorii 8-10 let:
Franti‰ek Lampír
·imon Povoln˘
Terezka Rousová
Znovu musím zdÛraznit, Ïe celá
akce byla pﬁepeãlivû pﬁipravena
a jednomu aÏ bylo líto, Ïe se nezúãastnilo víc dûtí. Nûkteﬁí rodiãové,
kdyÏ jsem se jich ptala, proã nepﬁi‰li, namítali, Ïe bylo moc horko.
Kdyby pr‰elo a byla zima, zas by se
vymlouvali… Na druhou stranu bylo milé, kdyÏ se se sv˘mi ratolestmi
ukázali kﬁivoklát‰tí rodáci, kteﬁí Ïijí trvale jinde, ale sem stále jezdí za
sv˘mi rodiãi a ﬁadu akcí pravidelnû
nav‰tûvují (Sa‰a Butoviã, Tomá‰
Poch, Petr Krumnikl). Sami jako
kluci b˘vali taky aktivní, na mém
stanovi‰ti neodolali a pﬁedvedli, Ïe
je‰tû nepatﬁí do starého Ïeleza a vedou tak i své dûti. Na závûr jen je‰-

DEN DùTÍ S TJ ROZTOKY V K¤IVOKLÁTSKÉ ·KOLE
Den dûtí se konal v úter˘ 2. ãervna od 16.00 hodin. Konat se mûl
venku na ‰kolním hﬁi‰ti, ale kvÛli
nepﬁíznivému poãasí se v‰e pﬁestûhovalo do tûlocviãny a pﬁilehl˘ch
prostor ‰koly. Se‰la se dvacítka dûtí od nejmlad‰í Rozárky (1 rok) po
nejstar‰ího Adama (11 let).
KaÏd˘ pﬁedvedl co umí, a dával do
toho co nejvíce. I pﬁes velkou bouﬁku, která zdrÏela nûkteré úãastníky,
se v‰echno povedlo a dûti si to náramnû uÏily. Na úvod si dûti zacviãily s padákem a mal˘mi míãky, ná-

sledovaly jednotlivé hry a soutûÏe,
na kter˘ch je provázeli maminky
a tatínkové. Nejvíce se jim líbily soutûÏe „Baletka“ (chÛze na mal˘ch
chÛdách a balanãní plochy), „klobouk“ (házení létajících míãkÛ do
obrovského papírového klobouku)
a skákání na míãích. Po dokonãení
v‰ech soutûÏí nám dûti (i rodiãe) zapózovaly a my jsme je vyfotili. Za
svou snahu dûti dostaly diplomy
a malé pﬁekvapení – sladkosti, su‰enkovou medaili, nafouknuté balónky a je‰tû nûjakou drobnost na
památku (ãasopis, prst˘nek).
Zeptala jsem se dûtí, jak se jim
„Odpoledne plné her“ v kﬁivoklátské ‰kole líbilo, a zde jsou jejich odpovûdi:
Aniãka: „Moc se mi tady líbilo,
nejvíc sem mûla radost z lízátka
a prst˘nku.“
Vojta: „Bylo to supr, nejvíc se mi

líbilo skákání na míãi. A i se zlomen˘m malíãkem jsem si to náramnû uÏil.“
Adam: „Jo, bylo to dobr˘. No co
se líbilo nejvíc, asi ty jezdící dﬁevûn˘ fo‰ny.“
Dûkuji Dianû Tﬁískové a Krist˘nû Anderlové za pomoc pﬁi pﬁípravû a organizaci odpoledne, v‰em dûtem a rodiãÛm, které neodradila ani
vydatná bouﬁka, za úãast a tû‰ím se
na dal‰í setkání pﬁi cviãení .
Jitka Hu‰ková

POHÁDKOV¯ LES
Ke Dni dûtí poﬁádal âSÎ Velká
Buková ve spolupráci s OÚ Velká
Buková dne 7. 6. jiÏ 14. roãník Pohádkového lesa. Letos bylo pro dûti pﬁipraveno 19 pohádek a opût Ïeny pﬁedvedly i plno nov˘ch pohádek. Jednotlivá pohádková stanovi‰tû jsou v krásn˘ch lesních zákoutích v lese u Vrbiãek. Letos bylo
krásné sluneãné poãasí, a tak pﬁi‰lo
více jak 200 dûtí a dospûl˘ch bylo
nejménû 2x více. U kaÏdé pohádky
byly pﬁipraveny dárky v podobû
sladkostí, pitíãka, ale i plno hraãek
a dal‰ích drobn˘ch dáreãkÛ - v‰ech
v poãtu minimálnû 220 ks, ale i tak
se stalo, Ïe u nûkteré pohádky se dárky nedostaly. Máme i takové dûtiãky, které si to, co se jim líbí, zopakují i dvakrát. Nákup dárkÛ je finanãnû velice nároãn˘, a tak mÛÏeme Pohádkov˘ les poﬁádat jen díky

tû poﬁadatelé moc v‰em dûkují za
pomoc a pro pﬁí‰tí rok pr˘ pﬁipraví
disciplíny i pro dûti do 14 let, které
letos závodily jen mimo soutûÏ, ale
s velk˘m nasazením. TakÏe za rok
U Koleãka na shledanou!
Jan Rajsk˘,
Gudrun Humlová
Foto Tomá‰ Poch

DEN S LâR NA K¤IVOKLÁTù
Dne 24. 5. 2008 se jiÏ po ãtvrté
uskuteãnil v Karlovû Vsi „Emilovnû“ Den s Lesy âeské republiky s.
p., poﬁádan˘ Informaãním a vzdûlávacím stﬁediskem Kﬁivoklát a Lesní správou Kﬁivoklát. V devût hodin
dopoledne po pﬁíjezdu autobusÛ, dopravujících náv‰tûvníky z vlakové
zastávky Kﬁivoklát a okolních vesnic, se rozeznûly tradiãní myslivecké fanfáry, po nichÏ se ujala úvodního slova vedoucí IVS Kﬁivoklát
TáÀa Friebertová a oficiálnû v‰echny pﬁítomné pﬁivítala a seznámila
s prÛbûhem celého dne. Pro nejmen‰í náv‰tûvníky byla pﬁipravena
zábavnû – nauãná, 2,5 km dlouhá
stezka v okolí Emilovny, na které
bylo pﬁipraveno osm stanovi‰È provûﬁujících vûdomostní a fyzickou
zdatnost. KaÏd˘ úãastník, kter˘ se
vydal na soutûÏní stezku, obdrÏel
hrací kartu, jeÏ byla po absolvování celé trasy slosovatelná o bohatou
tombolu. Po dokonãení trasy dostal
kaÏd˘ mal˘ dárek a poukázku na
buﬁtíka, su‰enku a pitíãko. SoubûÏnû se soutûÏní stezkou probíhal celodennû pestr˘ doprovodn˘ program. V dopoledních hodinách se ve
dvou vstupech pﬁedstavili majitelé
loveck˘ch psÛ, kteﬁí pﬁedvedli v˘cvik a dovednosti sv˘ch ãtyﬁnoh˘ch
kamarádÛ. Patronem se stal p. Ladislav Janota a jeho kolegové. V budovû chaty pﬁipravil pan Ing. Jiﬁí
Pour v˘stavku zab˘vající se mysliveck˘mi trofejemi a jejich preparováním. Stﬁední odborné uãili‰tû Písky se prezentovalo v˘stavou v˘voje motorov˘ch pil a ukázkami sbûru semen ze stojících stromÛ. Paní
Stanislava Ledvinková a pan Ing.
Petr Zvolánek, sokolníci, pﬁedstavili dravé ptáky a sovy. Nauãné stﬁedisko ekologické v˘chovy Kladno
pﬁíspûvkÛm sponzorÛ, a tûch bylo
letos hodnû. Proto i touto cestou dû-

NÁ· DùTSK¯ DEN
I letos jsme vyuÏili Den dûtí k tomu, abychom si zasoutûÏili a zasportovali. Ná‰ den byl jiÏ 30. kvû-

kají, byly pﬁipraveny rÛzné soutûÏe.
Mûli jsme zaji‰tûné grilované buﬁtíky, a tak nám celé dopoledne pﬁíjemnû uteklo. Pﬁi‰ly za námi i men-

ten a vyuÏili jsme tentokrát nabídku sportovního areálu U Koleãka.
Pát˘ aÏ devát˘ roãník se v pátek ráno pﬁesunul na hﬁi‰tû. Pﬁipravili jsme
pro v‰echny vybíjenou, pﬁehazovanou, nohejbal, malou kopanou. Pro
ty, kter˘m míãové hry mnoho neﬁí-

‰í dûti a ty si téÏ zahrály nûkteré hry.
Na závûr jsme rozdali vítûzÛm odmûny a roze‰li jsme se pﬁíjemnû unaveni s dobr˘m pocitem, Ïe jsme vykonali nûco pozitivního pro zdraví
budoucí generace.
Marcela Kasíková

– âabárna zaujalo mnoho zájemcÛ
moÏností stﬁelby z lukÛ na terã.
U rybníka si dûti mohly zastﬁíkat
z hasiãské techniky SDH Kﬁivoklát
nebo se projet na krásn˘ch koních
pana Vítou‰e z Pustovût. U paní
Vávrové se vyrábûly roztomilé vûciãky z pﬁírodních materiálÛ. V prÛbûhu celého dne nám hrála kapela

zítka do vandrovních kníÏek a pasÛ.
Mohou získat titul pohádkov˘ vandrovník a zaãít studovat na âeské
pohádkové akademii. Cel˘ projekt
budou provázet dvû nové postaviãky z Pohádkového království. A to
dívenka jménem Jehliãka a kluãík
jménem Lupínek. Pﬁedáním jmenovacího dekretu a razítka pohádko-

Poznávání ptákÛ podle vycpan˘ch exponátÛ.

Foto Milo‰ Pochobradsk˘

Leont˘nka z Domova pro osoby se
zdravotním postiÏením Leont˘n.
DluÏno ﬁíci, Ïe hrála v˘bornû a navodila bájeãnou atmosféru. Odpoledne, pﬁed dlouho oãekávan˘m losováním tomboly, byla slavnostnû
otevﬁena kanceláﬁ Pohádkového
království s pohádkov˘m kancléﬁem Marcelem Goetzem, vyslancem
pohádkového krále Jeho Veliãenstva ZdeÀka I. Tro‰ky a královsk˘m
hvûzdopravcem Petrem Messanym.
Celkovû se jedná o projekt spolupráce âeské pohádkové akademie
a LesÛ âeské republiky s. p. , kdy
dûti putující tajemn˘mi a krásn˘mi
krajinami âech a Moravy, mohou
nav‰tûvovat pohádkové kanceláﬁe,
penziony i hotely a sbírat nejen nové vûdomosti, ale i pohádková ra-

vého království se Informaãní
a vzdûlávací stﬁedisko LâR Kﬁivoklát zaﬁadilo mezi náv‰tûvní místa
Pohádkového království. Po tomto
pﬁedávacím aktu probûhlo losování
dûtmi bedlivû sledované tomboly,
kdy ‰Èastní v˘herci mûli moÏnost
v˘bûru z více neÏ sedmdesáti pûkn˘ch cen. V závûru celého dne vystoupil Divadelní soubor Minaret
Praha s pﬁedstavením Kouzeln˘ les.
A to uÏ byl konec. Teãku za pﬁíjemnû stráven˘m dnem v krásn˘ch
kﬁivoklátsk˘ch lesích udûlali trubaãi. Rozeznûly se fanfáry na rozlouãenou a nezb˘vá neÏ dodat „zase nûkdy nashledanou“.
Ing. Stanislav Dryják
LS Kﬁivoklát

kujeme fi. REVAL - Renatû a Va‰kovi Líkaﬁov˘m, fi. Patera Ludûk

Velká Buková, SDH Velká Buková, p. Zrubecké, manÏelÛm Vostrovsk˘m z Velké Bukové, LâR Kﬁivoklát, Hotelu S˘kora Kﬁivoklát, fi.
Procter & Gamble, OÚ Roztoky,
Kﬁivoklát a Mûsteãko a obãanÛm,
kteﬁí nav‰tívili Pohádkov˘ les.
Rodiãe s dûtmi pﬁicházejí z celého okolí, ale i z vût‰ích vzdáleností. Dûkujeme i v‰em úãinkujícím
v pohádkách, kteﬁí vûnují svÛj voln˘ ãas pﬁípravû, aby jim byly odmûnou záﬁící dûtské oãi. O obãerstvení se postarali, a to velmi úspû‰nû, Jaroslav Hrdliãka se sv˘mi zdatn˘mi pomocníky a nemûlo to chybu. V‰eho bylo dost a v‰ichni
odcházeli spokojeni. A tak se budeme tû‰it na dal‰í akce pro dûti i dospûlé.
Za âSÎ Velká Buková
Blanka Kopecká
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

UDÁLOSTI NA HRADù
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
30 DNÒ DO MINULOSTI:

Dobrá Ïena muÏe inspiruje, vtipná ho zaujme, krásná ho okouzlí, ale
soucitná ho dostane.
(Viktor Hugo)

• Kapliãka Nejsvûtûj‰í Trojice nad
sklepy pivovaru dostala nov˘ kabát
a pﬁedev‰ím 3 nové deskové obrazy. Je 16. ãervna slavnostnû vysvûcena.
• Na hradû probûhl 15. ãervna dûtsk˘ den pod názvem âarodûjná ‰kola, poãasí pﬁálo témûﬁ tisícovce náv‰tûvníkÛ.
• Restaurace na dolním nádvoﬁí
dostala k venkovnímu sezení 3 plátûné pﬁístﬁe‰ky a nov˘ nábytek.
• V Královském sálu koncertovalo 14. ãervna Chaire Pﬁíbram spolu
s taneãníky souboru Chorea Historica.
Ludûk Frencl

V sobotu 14. ãervna probûhl na hradû Kﬁivoklátû celodenní program nazvan˘ âarodûjná ‰kola, aneb Hrad je dûtí. V programu se stﬁídalo
praÏské divadélko ¤í‰e loutek se hrou Medvídek Ëupínek s diskotanãením s Barborkou Ladrovou a jejími kamarády my‰ákem Edou a medvûdem Bobí‰kem (vlevo). Dûti postupnû procházely ãarodûjnou ‰kolou, kde plnily celou ﬁadu zajímav˘ch úkolÛ.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

K ¤ I V O K L ÁT S K Á N ÁV · T ù VA B R U S E L U
Prezentace Státního hradu Kﬁivoklátu v prostorách Zastoupení Stﬁedoãeského kraje v Bruselu.
Prezentace památkového objektu
se konala v rámci jiÏ ‰estého cyklu

klátska byla prezentace roz‰íﬁena na
vlastní hrad Kﬁivoklát a HamousÛv

Prezentace na zastupitelství Stﬁedoãeského kraje v Bruselu zaãala. S expozicí Rakovnicka seznamují hosty kastelán Ludûk Frencl a manaÏer Svazku mûst a obcí Rakovnicka Radek Dvoﬁák.
Foto Jan ·vácha

„Stﬁedoãeská mûsta v EU“ – tentokráte mûsto Rakovník. Vzhledem
k v˘znamu hradu Kﬁivoklátu a v˘znamu turistického regionu Kﬁivo-

statek ve Zbeãnû a rovnûÏ i na regionální zajímavosti. Hrad Kﬁivoklát
a HamousÛv statek ve Zbeãnû je prezentován ‰esti velkoplo‰n˘mi kolá-

Ïemi v prostorách zasedací místnosti Zastoupení, mnoÏstvím materiálÛ v ãeském, anglickém a francouzském jazyce. Hlavním úkolem
bylo prezentovat památkové objekty pro zahraniãní náv‰tûvníky, obchodní partnery a pracovníky evropsk˘ch institucí pﬁicházejících na
Zastoupení. Pro zv˘‰ení podpory
projektu obnovy v˘roby piva na hradû Kﬁivoklátû mu byla rovnûÏ vûnována náleÏitá pozornost v rámci
jedné velkoplo‰né koláÏe.
VernisáÏ v˘stavy se konala 4. ãervna 2008 a zúãastnilo se jí více jak
60 hostÛ, mezi kter˘mi nechybûli
ani europoslanci. V˘stava bude instalována v Zastoupení po dobu 2
mûsícÛ a po skonãení budou velkoplo‰né koláÏe prezentovat památkové objekty pﬁi jin˘ch pﬁíleÏitostech. Zastoupení Stﬁedoãeského
kraje sídlí na adrese European Office, Central Bohemia Region –
Czech Republic, Avenue d’Auderghem 84, Etterbeek, 1040 Brussels a jeho webové stránky sk˘tají
mnoÏství uÏiteãn˘ch informací – .
Ludûk Frecl

ZE SPRÁVY CHKO K¤IVOKLÁTSKO
E V R O P S K ¯ D E N PA R K Ò N A K ¤ I V O K L ÁT S K U
Devát˘ roãník Evropského dne
parkÛ na Kﬁivoklátsku se opravdu
vyvedl. 85 úãastníkÛ obou dnÛ si
pﬁipomnûlo vyhlá‰ení prvních národních parkÛ v Evropû.
17. 5. provedl úãastníky EDP pan
Milan Tichai z Rakovnického ornitologického spolku Fenix okruhem
Kﬁivoklát – âastonice. Na této ornitologické vycházce se dozvûdûli
v‰e, co se t˘ká ptáãkÛ, jejich zpûvu,
odchytu i krouÏkování.
24. 5. Ing. Pavel Moucha ze Správy CHKO Kﬁivoklátsko a RNDr. Tomá‰ Vorel, âGS Praha, lektoﬁi „Lesnické a geologické exkurze do pﬁí-

rodní rezervace U Eremita“, zasvûtili úãastníky do tajÛ lesnictví a geologie na Kﬁivoklátsku. Po náv‰tûvû
„Muzea Oty Pavla“ byli v‰ichni pﬁevezeni na protûj‰í bﬁeh, kde se jich
ujal prom. biolog Václav LaÀka. Na
„Herpetologické exkurzi do Pﬁírodní rezervace Nezabudické skály“ se
jim podaﬁilo odchytit dvû uÏovky
podplamaté a jednu je‰tûrku zelenou.
17. i 24. 5. 2008 Mgr. Anna Hoffmannová zaujala posluchaãe pﬁedná‰kou o netop˘rech. Hlavnû dûti se
potû‰ily Ïiv˘mi zvíﬁátky, které si dokonce mohly na chvilku pochovat.
Po oba dny byly pro dûti i pro do-

spûlé pﬁipraveny Ekohry a krátké filmy z filmotéky MÎP.
Doprovodn˘m programem byla
v˘stava „Natura Aquatika – nekoneãn˘ pﬁíbûh“ (fotografie RNDr.
Petra HÛly) na hradû Kﬁivoklátû
a v IVS Budy Kﬁivoklátsko o.p.s.
„Ptáci kolem nás“ – v˘stava fotografií Ing. Ivana Dudáãka z území
CHKO Kﬁivoklátsko.
Dûkuji v‰em lektorÛm i zúãastnûn˘m, Ïe podpoﬁili leto‰ní EDP
a tû‰ím se se v‰emi nashledanou
v pﬁí‰tím 10. jubilejním roce.
Jiﬁina Pro‰ková
¤editelka Kﬁivoklátsko o.p.s.

Ing. Pavel Moucha ze Správy CHKO Kﬁivoklátsko a RNDr. Tomá‰ Vorel, âGS Praha, lek- Na „Herpetologické exkurzi do PR Nezabuto,ﬁi „Lesnické a geologické exkurze do pﬁírodní rezervace u Eremita“, zasvûtili úãastníky dické skály“ zaujal sv˘m vyprávûním prom. bido tajÛ lesnictví a geologie na Kﬁivoklátsku.
Foto Jana Jirásková olog Václav LaÀka.
Foto Jana Jirásková

V Královském sále koncertoval 14. 6. Chaire Pﬁíbram spolu s taneãníky souboru Chorea Historica.

PUTOVNÍ V¯STAVA âASOPISU LIDÉ A ZEMù VE
FOTOGRAFII II. – 23. 6. – 14. 7.2008
âasopis Lidé a Zemû pﬁipravil pro své ãtenáﬁe a náv‰tûvníky hradÛ a zámkÛ v âeské republice unikátní v˘stavu fotografií pﬁedních ãesk˘ch fotografÛ zab˘vajících se cestovatelskou fotografií. V˘stava bude putovat po
vybran˘ch hradech a zámcích aÏ do konce mûsíce záﬁí. S projektem se tak
seznámí nejvy‰‰í moÏn˘ poãet náv‰tûvníkÛ. V˘stava Lidé a Zemû ve fotografii II. probíhá pod zá‰titou vydavatelského domu Mladá fronta a. s. Na
dolním nádvoﬁí hradu Kﬁivoklátu (pod ‰ir˘m nebem) ji mÛÏete zhlédnout
od 23. 6. do 14. 7. 2008.
Ludûk Frencl

V¯STAVY NA HRADù
Obﬁí leporelo Lucie Seifertové
V prostorách Galerie Lednice a b˘valé spilky pivovaru je vystaveno aÏ
do konce prázdnin nejvût‰í leporelo na svûtû s pﬁíznaãn˘m podtitulem
„Dûjiny ãeského národa a pár bezv˘znamn˘ch svûtov˘ch událostí“.
Náv‰tûvníci mohou projít ãeskou a
svûtovou historií ve stejné dobû jako je otevﬁen hrad (út-ne) a leporelo si mohou ve zmen‰ené velikosti
odnést domÛ.
Natura Aquatica –
Nekoneãn˘ pﬁíbûh
V˘stava fotografií Petra HÛly z podmoﬁského svûta stále pokraãuje aÏ
do konce srpna v nádhern˘ch prostorách b˘val˘ch lednic.
Ludûk Frencl

Leporelo láká i velmi malé náv‰tûvníky.
Foto Ludûk Frencl

N A H R A D ù O P R AV U J E M E
âerven 2008 znamená start dvou
velk˘ch stavebních obnov hradu. Na
jiÏní stranû objektu se objevilo le‰ení pro transport materiálu na stﬁechu jiÏního kﬁídla a kaple.
Oprava bude pokraãovat aÏ do
podzimu leto‰ního roku a z jara 2009

postoupí na vlastní stﬁechu kaple.
Na opaãné stranû – na severu vzniká sváÏná dráha pro dopravu materiálu k opravû severní hradby (prostor nad koﬁenovou ãistírnou).
Foto a text
Ludûk Frencl

Jeﬁáb Liebherr s v˘‰kou aÏ 57 m po vysunutí ramene hravû dosáhl nad hradby. Foto –LF–

KULTURA – ZAJÍMAVOSTI – KNIHOVNA
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K¤ÍÎEM KRÁÎEM EVROPOU
(Dokonãení ze str. 1)
globálních souvislostech a dále
i multikulturní v˘chova. Podaﬁilo se
nám prohloubit základní vûdomosti potﬁebné pro porozumûní sociálním a kulturním odli‰nostem mezi
národy, porovnat projevy kultury,
roz‰íﬁit dovednosti potﬁebné pro orientaci v evropském prostﬁedí, po-

znat Ïivot a dílo v˘znamn˘ch EvropanÛ. Multikulturní v˘chova se dot˘kala pﬁedev‰ím vztahÛ mezi Ïáky
a pﬁispívala ke vzájemné toleranci.
Projekt opût splnil na‰e stanovené cíle a vedle pouãení nám pﬁinesl
dopoledne strávené v pﬁíjemné atmosféﬁe.
Marcela Kasíková

Kdo by odmítl sklenku ãerveného na dohled od Eiffelovy vûÏe, za zvuku romantick˘ch houslov˘ch tónÛ.

NÁV·TùVA K¤IVOKLÁTSKÉHO HRADU
Dûti z kﬁivoklátské mateﬁské ‰koly nav‰tíví hrad Kﬁivoklát bûhem roku nûkolikrát. Chodí okolo nûj ãasto na procházky, ale zavítají i na nádvoﬁí pﬁi mnoha pﬁíleÏitostech. AÈ
uÏ pﬁi adventu, „vítání jara“, nebo
jen podívat se na nevûsty pﬁi svatebním obﬁadu, nebo na natáãení filmaﬁÛ. Chodí také pozorovat pﬁi práci ‰ikovné ﬁemeslníky – ko‰íkáﬁe pana Bou‰ka a ﬁezbáﬁe pana Slavíka.
KaÏdoroãnû se zde také v obﬁadní
síni louãí s kamarády, kteﬁí ze ‰kolky po prázdninách odcházejí do 1.
tﬁídy Z·. Letos v‰ak na hrad zavítaly je‰tû pﬁi jedné pﬁíleÏitosti. Paní
Marcela Slavíková je pozvala na
slavnostní otevﬁení svého divadla v
prostorách hradu, kde jim premiérovû sehrála dvû pohádky. V‰em se
nám prostory divadla i samotné pohádky moc líbily a paní Slavíkové
v‰ichni pﬁejeme, aby, tak jako nás,
potû‰ila ve svém divadle moc a moc
divákÛ.
Na dûti po pﬁedstavení ãekal velice sympatick˘ pan prÛvodce, kter˘
je pozval na prohlídku hradu. Dûti si
prohlédly stﬁíbrnici, vûzení, hladomornu, hradní kapli, královsk˘ sál,
pro‰ly se po hradbách a vystoupaly
do kulaté vûÏe, kde obdivovaly vycpaného medvûda. Nakonec sestoupily aÏ do podzemí – b˘valé lednice, kde se s panem prÛvodcem, kte-

OBECNÍ KNIHOVNA
ANNIE PROULX: OSTROVNÍ ZPRÁVY
Beletrii uÏ moc neãtu, Ïánrovû
jsem zamûﬁená trochu jinak, pﬁesto
jsem se nechala zlákat doporuãením
na‰í skvûlé knihovnice Gudrun a ponoﬁila se do pﬁíbûhu této americké
autorky. Musím ﬁíct, Ïe Pulitzerovu
cenu, kterou za toto dílko dostala, si
jistû zaslouÏí. Hlubok˘ pﬁíbûh, drsn˘ na povrchu, ale osvobozující
a hladící uvnitﬁ, mû zaujal tak, Ïe
jsem kníÏku pﬁeãetla témûﬁ na jedno nadechnutí.
Pﬁíbûh o Quoyleovi, baÀatém, nemotorném druhoﬁadém novináﬁi
s „hlavou jako ﬁedkviãka a nazrzl˘mi vlasy“, vypráví o muÏi, kter˘
v ‰estatﬁiceti letech najednou zÛstal
sám se dvûma mal˘mi dcerkami a na
popud své tety se v‰ichni vrátili na
Newfoundland, do míst, odkud pocházela rodina QouyleÛ, aby se pokusili zaãít znovu. V drsném, ale
krásném koutû se pomalu sÏíval
s jeho drsn˘mi, ale o to opravdovûj‰ími a Ïivoucími obyvateli i se
sv˘mi koﬁeny.
Narodil se a vyrÛstal s pocitem nepﬁijetí a nelásky sv˘ch nejbliÏ‰ích
v prostﬁedí prÛmyslového malomûsta, kde si pﬁipadal jako vyvrÏenec.
âím víc si pﬁipadal nehodn˘ lásky,
o to víc jí v sobû mûl a touÏil ji také
sdílet. BohuÏel, manÏelství jej za
krátk˘ ãas uvrhlo do tr˘znû odmítání, pokoﬁení a opovrÏení. A tak jeho

tragick˘ konec byl vysvobozením
pro nûj i jeho dvû dcerky.
V novém prostﬁedí se uãí vyrovnat se s moﬁem, drsnou krajinou
i temnou minulostí sv˘ch pﬁedkÛ,
aby se koneãnû mohl nadechnout
a zaãít Ïít svÛj nov˘ Ïivot smysluplnû a s láskou. Opût pracuje jako
novináﬁ, zabydluje se, má starosti
a pochybnosti, ale mezi místními
obyvateli najednou zji‰Èuje, Ïe není
sám, kdo se musí prát se Ïivotem,
a také, Ïe sdílením toho v‰eho
s ostatními se Ïivot stává skuteãnûj‰í
a pravdivûj‰í neÏ kdy dﬁív.
Díky tomuto pﬁíbûhu, kter˘ je vyprávûn mistrnû a s laskav˘m humorem, jsem si uvûdomila pár zajímav˘ch vûcí. Napﬁíklad, Ïe se nerodíme do tohoto svûta jako nepopsan˘
list papíru, ale neseme uÏ od prvního nadechnutí v‰e, co pﬁed námi Ïili na‰i pﬁedkové. A kdyÏ se nám Ïivot trochu zamotá, zaãínáme si uvûdomovat, Ïe musíme ty dáreãky na‰ich pﬁedkÛ rozbalit a poznat, abychom se mohli zase o kousek
posunout vpﬁed. Pochopíme, Ïe
kdyÏ to neudûláme, budeme se bolestnû motat v kruhu opakujících se
chyb, které za nás pak budou muset
ﬁe‰it dal‰í generace. KdyÏ se v‰ak
povede nûco rozmotat, ten úlevn˘
pocit je k nezaplacení. A dal‰í generace dostanou od nás balíãek o nû-

co lehãí. A Ïe jde opravdu hodnû
o rozmotávání, je v této knize kouzelnû naznaãeno tím, Ïe kaÏdá kapitola je uvedena krátk˘m úryvkem
z Asleyho knihy uzlÛ.
Je to opravdu siln˘ pﬁíbûh, ale
myslím, Ïe takov˘ch je spousta,
a právû tato kniha mi pﬁipomnûla,
Ïe se odehrávají dnes a dennû, pouze v jiném prostﬁedí a tﬁeba právû
nûkde blízko nás, jen jsme si jich
je‰tû nestaãili v‰imnout. TakÏe, staãí zavﬁít knihu a otevﬁít oãi.
–Sim–

J A R N Í M E Z I · K O L K O VÁ K L Á N Í

S Marcelou Slavíkovou dûti zaÏily hned dvû
premiéry pohádek v jejím nové otevﬁeném divadle na hradû.
Foto M. Bednaﬁík

r˘ jim po celou prohlídku velice poutavû o hradû vyprávûl, rozlouãily.
Z této náv‰tûvy si dûti odnesly
spoustu pûkn˘ch záÏitkÛ a uÏ se tû‰í na dal‰í náv‰tûvu na‰eho krásného hradu.
Dûkujeme panu kastelánovi, kter˘
nám „domácím“ ochotnû zajistil tuto pûknou prohlídku zcela zdarma.
Jana Vimrová

HRAD K¤IVOKLÁT OPùT DOPROVODIL CÍSA¤E
KARLA IV. Z PRAHY NA KARL·TEJN
Leto‰ní Kﬁivoklátská druÏina byla opût pasována jako hlavní proviantní vozba, která i ve stﬁedovûku
byla velmi v˘znamná a stﬁeÏená.
Oproti loÀskému roku posílila o 1
povoz a 2 konû. Letos vezla opût
mnoho dobrého moku a medoviny
pro cel˘ prÛvod i pro pocestné a rovnûÏ i dobrou krmi. Maso su‰ené,
chléb peãen˘ (zbeãensk˘) a trocha
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puãálky bylo pro císaﬁe a jeho druÏinu nachystáno.
Proã Kﬁivoklát jede na Karl‰tejn?
Královské hrady mûly manskou povinnost poslouÏit císaﬁi pﬁi tak v˘znamné události. Hrad Kﬁivoklát byl
pro Karla a jeho Ïenu Blanku první
útoãi‰tû po návratu z Francie.
Ludûk Frencl

(Dokonãení ze str. 1)
2. místo Josef ·íma, 1. místo Tereza Merhautová, 3. místo Ivana
Pánková; hod míãkem 1. místo Jakub Krpálek, 2. místo Jiﬁí Dolej‰, 1.
místo Josef ·íma, 1. místo Tereza
Merhautová, 2. místo Ivana Pánková. V‰ichni jsme si po skonãení
olympiády ‰li prohlédnout je‰tû
vnitﬁní v˘zdobu ‰koly, jejíÏ souãástí se v tûchto dnech stala také v˘stava v˘tvarn˘ch prací dûtí ze v‰ech
tﬁí mateﬁsk˘ch ‰kol, které se zúãastnily tﬁetího mezi‰kolkového klání –
v˘tvarné soutûÏe.
Letos byla na námût „nejkrásnûj‰í kvûtina“. Dûti mûly jakoukoli
technikou ztvárnit kvûtiny. V˘tvory byly anonymnû vystaveny na
chodbû Z·, rozdûleny podle vûku
autorÛ a rozhodnutí o tûch nejkrásnûj‰ích obrázcích bylo na Ïácích
a náv‰tûvnících Z·, kteﬁí tuto v˘stavu shlédli a na anketní lísteãky

psali své tipy na vítûze. V soutûÏi se
nejlépe umístily tyto dûti: V nejmlad‰í kategorii obsadila 1. místo

Netrpûlivé ãekání na v˘sledky.
Foto Milu‰ka Svobodová

Vanda Varju a 2. místo Valentina
Matûjãková. V kategorii star‰ích
dûtí se pak nejlépe umístili na 3. místû Josef ·íma, na 4. místû Lenka âerná a na 5. místû Martin Rajni‰.
Vítûzové byli vyhlá‰eni a odmûnûni paní ﬁeditelkou Marcelou Ka-

Ekostﬁedy 2007/2008
âtyﬁiadvacetidíln˘ cyklus „Ekostﬁed“ konãí.
Tento projekt seznamoval mládeÏ, odbornou a zájmovou veﬁejnost dvakrát v mûsíci od 1. 8. 2007 do 31.
7. 2008 s Chránûnou krajinnou oblastí Kﬁivoklátsko a biosférickou rezervací UNESCO. Jednotlivé díly cyklu
byly vûnovány problematice ochrany pﬁírody, faunû
a floﬁe Kﬁivoklátska, ekologii aj.
Pﬁedná‰ky a exkurze byly vedeny renomovan˘mi lektory ze Správy CHKO Kﬁivoklátsko. Úãastníci se pouãili na „Poutavé pﬁedná‰ce o CHKO Kﬁivokátsko“, „NS
Brdatce“ a „NS U Eremita“. Vypravili se také na „V˘pravu za Joachimem Barrandem“. Mlad‰í náv‰tûvníci
si zasoutûÏili na ·NS, pohrály si se zvíﬁátky i s Ferdou
mravencem. Dozvûdûli se velké mnoÏství informací
v ekologick˘ch soutûÏích „Lesoriskuj“ a „Ekoriskuj“
pod vedením ﬁeditelky o. p. s.
Nejvíce „Ekostﬁedy“ vyuÏila Z· Kﬁivoklát, 3. Z· Rakovník, DDM Rakovník, Z· a M· Speciální Rakovník,
Z· Roztoky, SOUL Píska, Gymnázium Rakovník i ‰iroká veﬁejnost.
Poslední dvû akce, konané v ãervenci – „Prázdninové ekohry“, jejichÏ souãástí bude video z Fondu MÎP
a test o CHKO, se uskuteãní 16. 7. a 23. 7. 2008 v IVS
Budy.
Tû‰ím se na vidûnou na posledních
prázdninov˘ch Ekostﬁedách.

Kﬁivoklátsk˘ vÛz vyjíÏdí ze Staromûstského námûstí.

Foto Ludûk Frencl

„Prázdninové Ekostﬁedy“
16. 7. 2008 ve 13.00 hod. v IVS Budy, Kﬁivoklátsko
o. p. s.
Promítání videa z fondu Ekoknihovny
Kﬁivoklátska o. p. s.
„Pﬁírodou Kﬁivoklátska“
Nav‰tivte s námi ãtvero roãních období na Kﬁivoklátsku

síkovou. Byla tak slavnostnû ukonãena na‰e celoroãní velice dobrá
spolupráce se Z· Kﬁivoklát, kdy nás
paní ﬁeditelka zve na divadelní pﬁedstavení i ostatní kulturní akce ‰koly
a dûti z 1. – 5. roãníku Z· jezdí s námi ‰kolkov˘mi zase na v˘lety.
V‰echna tﬁi mezi‰kolková klání
probûhla v kamarádské atmosféﬁe.
Vítûzové byli vlastnû v‰ichni, kdo
se zúãastnili, i ti, co jenom fandili.
Dûti si vyzkou‰ely, Ïe kaÏd˘ mÛÏe
b˘t dobr˘ v nûãem jiném a hlavní
je proÏít nûco hezkého se sv˘mi kamarády a radovat se i z vítûzství toho druhého.
Prázdniny nám uÏ klepou na dveﬁe. Je‰tû nás ãeká ‰kolní v˘let do
„Pohádkové zemû“, pû‰í v˘let na
pﬁehradu Klíãavu, nocování v M·
a slavnostní rozlouãení s dûtmi odcházejícími do Z· na hradû.
Jaroslava Vimrová

23. 7. 2008 ve 13.00 hod. v IVS Budy, Kﬁivoklátsko
o. p. s.
„Prázdninové ekohry“
s testem o CHKO Kﬁivoklátsko (o ceny)
Finále soutûÏe znalostí o faunû, floﬁe, ekologii, Ïivotním prostﬁedí a ochranû pﬁírody.
Jiﬁina Pro‰ková, Kﬁivoklátsko, o. p. s.

SPOLEâENSKÁ STRÁNKA – ZAJÍMAVOSTI

STRANA 7

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (XXIX)
âERTOVA SKÁLA
Jdete-li podél ﬁeky Berounky
z Kﬁivoklátu do Skryj, nemÛÏete na
levém bﬁehu ﬁeky Berounky, kousek od Kouﬁimecké rybárny, pﬁehlédnout rozloÏit˘ skalní masív, padající aÏ dolÛ do ﬁeãi‰tû. Odnepamûti se naz˘vá âertova skála.
Jedná se o mohutn˘ skalní v˘choz
spilitÛ se zachovalou skalní flórou
a faunou. Zpﬁístupnûna je pouze vrcholová ãást této geomorfologické
dominanty s vyhlídkou do údolí Berounky a na lesnatou centrální ãást
biosférické rezervace Kﬁivoklátsko.
K vyhlídce vede neznaãená pû‰ina
od hájovny Kﬁíni‰tû u Hracholusk.
âertova skála, která byla vyhlá‰ena
pﬁírodní rezervací o rozloze 2,34 ha,
je opﬁedena legendami. Zadíváte-li
se pozornû na vodní hladinu, uvidíte, jak z ní vyãnívá nûkolik balvanÛ, které jako by tvoﬁily základy kamenného mostu.
Vypráví se, Ïe kdysi bydlel v nedaleké Kouﬁimecké rybárnû pﬁevozník Jíra, kter˘ si rád zavdal zlatavého moku. DomÛ se z hospÛdky
v T˘ﬁovicích ãasto vracel aÏ nad ránem. I stalo se jedné podzimní noci, Ïe opût Jíra doklop˘tal po ka-

menité cestû aÏ
k pﬁívozu a hledal
loìku, aby se pﬁevezl na druh˘ bﬁeh.
V duchu se uÏ vidûl ve vyhﬁáté posteli. Loìka ale nikde. Zﬁejmû ji
v podveãer ‰patnû
pﬁivázal a pramici
odnesl proud. Jíra
zaãal volat a hvízdat, aby pﬁivolal na
pomoc svou Ïenu.
Ta v‰ak tvrdû
usnula a nevzbudily ji ani manÏelovy kletby. „Sakra, Ïe by mi ani
ãert nepomohl ?!“ kﬁiãel nasupen˘
pﬁevozník. Sotva to doﬁekl, stál vedle nûj rohat˘ v parádní myslivecké uniformû. „Pﬁej si co chce‰,
v‰echno ti splním,“ pravil pr˘ pekelník. „KdyÏ mi do kuropûní postaví‰ pﬁes ﬁeku most, dám ti svou
du‰i,“ odvûtil furiantsky pﬁevozník.
Rohat˘ se zasmál a hned se pustil
do práce. Rval balvany z okolních
skal, házel je do vln Berounky a neÏ
se uÏasl˘ Jíra nadál, vyãníval nad
hladinu první pilíﬁ. Neubûhla ani
hodinka a uprostﬁed ﬁeky vyrostl
druh˘ pilíﬁ. Pﬁevozník rázem vy-
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DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ

Hospodin má a dává

stﬁízlivûl. Jestli se ãertovi podaﬁí postavit poslední pilíﬁ, propadne peklu. Zaãínalo svítat a most byl skoro
hotov˘. Zoufal˘ Jíra uvidûl, Ïe na
zápraÏí rybárny klimbá jeho kohout. Pronikavû zahvízdal. Kohout
sebou ‰kubl a údolím se ozvalo hlasité „kykyryk˘“. Pekelník právû nesl zb˘vající balvan. Kohoutí zpûv
jako by mu vyrazil kámen z ruky.
Ten se zﬁítil do ﬁeky a vodní hlubina ho pohltila. âert zaklel, zahrozil
Jírovi a s rachotem se propadl do
zemû. ZÛstal po nûm jen obláãek
páchnoucího d˘mu.
Tomá‰ Bednaﬁík

Jistû si vzpomínáme, kolik zbyteãn˘ch ﬁeãí se
u nás vÏdy nadûlalo kolem sklizené úrody. Fráze, jako napﬁ. „poruãíme vûtru, de‰ti“, nebo „ani
zrno nazmar“ jiÏ upadly v zapomenutí a lidé jiÏ
uznávají, Ïe nejsou takov˘mi pány pﬁírody, jak
se mnohdy chvástali. A to jiÏ vÛbec nemluvíme
o zniãené, zpusto‰ené pﬁírodû, která není schopná plodit ãisté, nezávadné produkty. Nyní jasnû
vidíme, co znamenají slova Otãená‰e: „Chléb
ná‰ vezdej‰í dej nám dnes …“ a Ïe má pravdu
církev, kdyÏ se pﬁi bohosluÏbû modlí: „je to dÛstojné a spravedlivé, BoÏe, abychom ti vÏdycky
a v‰ude vzdávali díky…“.
Plodnost zemû, úroda, poãasí a celá ﬁada dal‰ích dober, to v‰e je darem dobrotivého Boha. Proto Bible ve Starém i Novém zákonû pouÏívá ãasto obrazu hostiny, aby nám pﬁipomnûla BoÏí dobrotivost a ‰tûdrost vÛãi lidem. BÛh nám v‰ak nabízí nejen pokrm pro tûlo,
ale také hojnost duchovních darÛ. Proto pﬁi pﬁem˘‰lení o BoÏí dobrotivosti
bychom nemûli zapomínat na jednu závaÏnou skuteãnost: Ïe nejde jen
o hmotné nasycení, n˘brÏ o celkov˘ nov˘ pln˘ Ïivot. VÏdyÈ i JeÏí‰ nasytil
zázraãnû tisícové zástupy, aby potom tûm nasycen˘m nabídl sám sebe na
pokrm du‰e. Neexistuje pﬁece jen hmotn˘ hlad, ale také hlad duchovní. Jsou
lidé, kteﬁí se topí v penûzích, mohou si dopﬁát drahé pokrmy, ale jejich du‰e hladoví a Ïivoﬁí.
K lidskému Ïivotu patﬁí také touha po nepomíjejících dobrech; touha po
odpu‰tûní, lásce, pﬁátelství, po spravedlnosti. A je dobﬁe, Ïe lidé v souãasné dobû budou muset poznat, Ïe nejsou na svûtû jen hmotná dobra, ale i dobra duchovní. Povrchní ãlovûk, kter˘ vidí náplÀ Ïivota jen v penûzích a majetku, bude pﬁi zv˘‰ení cen u více neÏ 30 000 druhÛ zboÏí nadávat, Ïe na‰e
vláda není schopná pﬁejít k trÏnímu hospodáﬁství bezbolestnû, bez zv˘‰ení
cen, bez nezamûstnanosti a podobnû. Ale ãlovûk, kter˘ pﬁem˘‰lí, pochopí,
Ïe peníze a jídlo nestaãí k plnému lidskému Ïivotu, ke spokojenosti a ke ‰tûstí. Budeme si muset zvykat na skromnûj‰í Ïivot, ménû utrácet a hlavnû vychovávat dûti k men‰í nároãnosti. VÏdyÈ star‰í lidé se také kdysi museli
uskrovÀovat, a pﬁece byli spokojeni a ‰Èastni.
(Pokraãování pﬁí‰tû.)
J. P.

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Vladimír Moravec
Milan Spousta
Jaroslava Prok‰ová
Jan Fi‰ar
Vilém Rohn
Vûra ·ulcová
Libu‰e Mareãková
Vlasta Kratinová
Kvûtoslava Macáková
Václav Kratina
Miloslav RÛÏiãka
Pohled z âertovy skály do údolí Berounky ke Kouﬁimecké rybárnû.

Foto Milan Bednaﬁík

âertova skála.

Foto Milan Bednaﬁík

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

3. 5.
23. 5.
11. 5.
26. 5
20. 5.
16. 5.
18. 5.
16. 5.
14. 5.
23. 5.
9. 5.

50 let
50 let
60 let
73 let
74 let
75 let
76 let
79 let
81 let
83 let
85 let

Kﬁivoklát 251
Kﬁivoklát 190
Kﬁivoklát 91
Kﬁivoklát 190
Kﬁivoklát 223
Kﬁivoklát 190
Kﬁivoklát 191
âastonice 6
Kﬁivoklát 116
âastonice 6
Kﬁivoklát 190

Blahopﬁejeme

25. díl

ROZTOCKÉ MÁJE NA·ÍM OBJEKTIVEM
Zdravím v‰echny pﬁíznivce dobré ba‰ty. Dne‰ní díl je tak tro‰ku atypick˘. Nedávno jsem proÏil jednu
moc hezkou akci v sousedních Roztokách. Oslovila mû paní ﬁeditelka
ZdeÀka Janeãková, zdali bych jim
tuto slavnost nezdokumentoval.
ProtoÏe je mnû mezi dûtmi vÏdycky fajn, nabídku jsem pﬁijal a s kamerou proÏil jeden den a jednu noc
v roztocké ‰kole. Akce byla bezvadnû pﬁipravená, a to se to pak natáãí. Jak jinak, bûhem veãera se stoãila ﬁeã i na vaﬁení a na na‰e novi-

ny. VÏdycky rád sly‰ím, Ïe se noviny líbí, a to nejen Kﬁivoklátsk˘m.
PoÏádal jsem paní ﬁeditelku, coby
kﬁivoklátskou rodaãku, aby pﬁispûla také tro‰kou do mé rubriky. ProtoÏe vím, Ïe ZdeÀka nikdy nemluví
do vûtru, oãekával jsem s napûtím,
co si pro nás pﬁipraví. Zkraje t˘dne
jsem od ní obdrÏel dopis s receptem
a velice mû potû‰il. Moc za nûj dûkuji a rád se s vámi o její ﬁádky podûlím. Hezké letní dny a dobrou chuÈ
vám pﬁeje Milan Bednaﬁík.
Mil˘ Milánku,
díky za to, Ïe jsme letos
v na‰í ‰kole proÏili Noc
s Andersenem i s Tebou.
Díky za TvÛj ãas, pohotovost a pohodovost,
pﬁátelství a TvÛj kum‰t.
Pﬁijal jsi moje pozvání
na tuto v˘znamnou událost roztocké ‰koly a obdivuhodn˘m a citliv˘m
zpÛsobem jsi celou akci
zaznamenal. Je to noc
o kníÏkách, o ãtenáﬁství
a kamarádství, a tohle
v‰e se do tvého dokumentu ve‰lo. Bylo mnû líto, Ïes jako diabetik nemohl ochutnávat v‰echny ty dobroty z na‰í hostiny, protoÏe byly sladké.
Povídali jsme si spolu
i na téma vaﬁení a peãení. A já Ti slíbila jednoduch˘ recept na slané
peãivo. TakÏe tady ho
má‰. Je pro Tebe i pro
Tvé ãtenáﬁe. Tak aÈ se Ti
povedou! Zdena

S¯ROVÉ TYâINKY
Potﬁebuje‰ stejné mnoÏství hladké mouky, tuku (pouÏívám ovûﬁenou Heru) a tvrdého s˘ra (ten nastrouhám najemno). Obvykle dûlám
dávku 3x 250 g a vyjde to na dva
plechy. Do tûsta pﬁidá‰ je‰tû asi tak
jednu lÏiãku mleté papriky a sÛl. Pﬁiprav si i vejce do hrníãku a ma‰lovaãku, dva plechy pokryj papírem
na peãení. Na posypání pouÏívám
na jeden plech kmín, na druh˘ provensálské koﬁení. Ale to trochu
pﬁedbíhám.
Zadûlávám v robotu, kdyÏ se to
nûkdy nechce spojovat (záleÏí i na
tuãnosti s˘ru), kápnu trochu mléka.
A naopak, kdyÏ je to mazlavé, pﬁidám mouku. Hotové tûsto upravím
do koule a v mikrotenovém sáãku
dám tak na ãtvrt hodinky odpoãinout do ledniãky. Zatím si rozﬁíznu
2 velké mikrotenové sáãky, pﬁipravím si váleãek a nÛÏ nebo rád˘lko.
Tûsto pak vyválím mezi pﬁipraven˘mi sáãky na tlou‰Èku maximálnû
pÛl centimetru, uvidí‰ sám, jak Ti to
pÛjde, aÈ jsou budoucí tyãinky radûji slab‰í. Potom odstraním horní
sáãek a celou placku poma‰luji roz‰lehan˘m vajíãkem. Nakrájím na
prouÏky a ty pomocí noÏe kladu na
papír na plechu, témûﬁ tûsnû vedle
sebe, aby se to na ty dva plechy vÛbec ve‰lo. ProtoÏe jsem si vãas zapnula troubu na 180 stupÀÛ, zb˘vá
jen posypat koﬁením a ‰up s tím do
trouby. Peã aÏ dozlatova, svûtlé nejsou tak pikantní. Nejlépe chutnají
je‰tû vlaÏné a s dobr˘m vínem.

Tradiãní Staroãeské máje uspoﬁádala roztocká mládeÏ v sobotu 17. kvûtna. Mí‰e a Martinovi to pﬁi sóle opravdu slu‰elo.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

PrÛvod májovníkÛ dorazil na sídli‰tû. Pﬁed domem ãp. 196 tancují sólo Martina Poláková a
Vendula Tarantová. Z padesátky svobodn˘ch roztock˘ch dívek jich tancovalo pouze patnáct.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík
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Galerie u kamen po opravû slouÏila k poﬁádání myslivecké v˘stavy trofejí, organizované âeskomoravskou mysliveckou
jednotou, okresním mysliveck˘m spolkem
Rakovník.
Foto Ludûk Frencl

KN 6/2008

Bûhem slavnostního zahájení probûhlo tradiãní pasování nov˘ch ãlenÛ Eustachova cechu. Na snímku v pokleku zleva Václav Zikmund a JUDr. Jiﬁí Hadrava, pasování provádí Karel Breník.
Foto Ludûk Frencl

UÏ 9. roãník písniãkové soutûÏe Zbeãensk˘ kapr probûhl 7. ãervna na zahradû restaurace
U ·ebkÛ ve Zbeãnû. Zúãastnilo se jí 10 kapel, které pﬁihásily do soutûÏe 30 písniãek. Posluchaãi vyhodnotili jako nejlep‰í skladbu Waifaring Stranger v podání skupiny VHS Rebel. Na snímku hraje kapela Kamarádi Berounky.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH
Do pátrací akce po zmizelém ãtyﬁiapadesátiletém Ladislavu Kocourkovi
z Roztok se v pátek 6. 6. zapojil také vrtulník s termovizí. Od 4.30 do 6 hodin
prohledal svah naproti Roztokám aÏ po
Vi‰Àovou, celé koryto Rakovnického
potoka od Rakovníka do Kﬁivoklátu
a jeho blízké okolí a také celé koryto
Berounky od Roztok aÏ po její soutok
s Vltavou. Tûlo hledaného v‰ak bylo nakonec objeveno v místech vzdálen˘ch
od ﬁeky. „V sobotu odpoledne ho v chatové oblasti u Velké Bukové obû‰eného objevili houbaﬁi. Tûlo uÏ bylo ve
znaãném stupni rozkladu. Abychom si
byli totoÏností naprosto jisti, byla naﬁízena soudní pitva. Zﬁejmû také dojde na
test DNA,“ uvedl René âern˘, mluvãí
rakovnické policie.
(Zdroj: t˘deník Raport)

Do hledání zmizelého Ladislava Kocourka z Roztok se zapojil také policejní vrtulník s termovizí. Snímek byl poﬁízen v pátek 23. kvûtna, kdy byl hledan˘ muÏ naposled spatﬁen Ïiv˘. Vrtulník proãesává údolí ﬁeky Berounky u starého Permonu.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Na pﬁelomu kvûtna a ãervna do‰lo ke komplexní rekonstrukci povrchu vozovky mezi roztock˘m mostem a kapliãkou u Leont˘na. Zakázku Stﬁedoãeského kraje provedla ke spokojenosti motoristÛ rakovnická firma Fronûk, s.r.o. Objektiv aparátu zachytil stavbaﬁe pﬁi
napojování vozovky na roztock˘ most.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – XIII
A Z MILÍ¤Ò STOUPÁ D¯M...
S v˘robou Ïeleza je nedílnû spjato i dal‰í ﬁemeslo, které má na Kﬁivoklátsku tisíciletou tradici - uhlíﬁství. Dobré hutní palivo musí mít náleÏit˘ obsah uhlíku k redukãním pochodÛm a vysokou kalorickou hodnotu, co nejniÏ‰í obsah síry a fosforu
a nízk˘ obsah popela. V‰echny tyto
vlastnosti vykazuje dﬁevûné uhlí.
Vyniká znaãnou hoﬁlavostí a jeho
vysoká v˘hﬁevnost se pohybuje
okolo 7.600 aÏ 7.800 kcal. ZároveÀ
je ãisté, protoÏe obsah ‰kodliv˘ch
pﬁímûsí je zde miziv˘.
Jako hutního paliva se dﬁevûného
uhlí uÏívalo u nás od nejstar‰ích dob
primitivní v˘roby Ïeleza aÏ do poloviny 19. století. Dﬁevûné uhlí v‰ak
bylo nepostradateln˘m palivem nejen v hamrech a hutích, ale i v kovárnách, mincovnách, slévárnách,
speciálních kovodûln˘ch v˘rob-

nách, ve skláﬁském prÛmyslu, zkrátka v‰ude tam, kde v˘robní postupy
vyÏadovaly vysokého Ïáru. Teprve
v sedmdesát˘ch letech 19. století zaãal pﬁevládat ve vysokopecních provozech kamenouheln˘ koks, neboÈ
dﬁevouhelná surová Ïeleza se stala
velmi drahou surovinou. Proto se
jich nadále pouÏívalo jen jako pﬁísady ke zlep‰ení jakosti litiny vyrábûné z koksového surového Ïeleza.
Uhlíﬁská tradice na Kﬁivoklátsku
spadá do úsvitu kolonizaãních dûjin
kraje. Po staletí se pálilo dﬁevûné
uhlí v milíﬁích zejména na horním
toku Oupoﬁského potoka v okolí
Karlovy Vsi, v lesích bu‰ohradského a skryjského revíru, na horní Klíãavû, u ChyÀavy a ¤evniãova. Uhlíﬁi pálili uhlí za velmi obtíÏn˘ch podmínek. Pﬁi obsluze milíﬁe, z kterého
v prÛbûhu zuhlení unikalo mnoÏství
d˘mu, vdechovali plynné produkty
suché destilace dﬁeva, kaÏd˘ závan
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Milíﬁe v údolí potoka Klíãavy zmizely po v˘stavbû pﬁehrady. Foto archiv Lubo‰e Vokouna

vûtru je zahaloval prachem z mouru a vypálené hlíny a horkou párou
pﬁi odkr˘vání a rozhrabování milíﬁe po ukonãení pálení. Pﬁesto v‰ak
tato klasická technologie v˘roby
dﬁevûného uhlí pﬁetrvala tisíc let a
aÏ v poslední dobû byla nahrazena
v˘robou v karbonizaãních pecích.
Generace uhlíﬁÛ si byly vûdomy, Ïe
milíﬁe jsou zaﬁízením nejúspornûj‰ím, protoÏe se v nich spotﬁebuje nejménû dﬁíví. Vypálené dﬁevûné uhlí
je nesmírnû kvalitní, protoÏe se pﬁi

jeho v˘robû dosáhne nejvy‰‰í koneãné teploty zuhelnûní. Doprostﬁed
se postaví tﬁi nosné tyãe zvané
„král“. Tak zaãíná stovky let nemûnn˘ zpÛsob zakládání milíﬁe. Kolem tyãí se narovnají metrová polena, jimÏ se ﬁíká „poddaní“. Do jednoho milíﬁe se sloÏí 60 aÏ 70 m3 dﬁeva. KdyÏ je uloÏena poslední horní
vrstva, tzv. „ãepice“, obloÏí se cel˘
milíﬁ drnem a pohází hlínou a pak
se shora zapálí. Zapalování je cel˘
obﬁad a uhlíﬁ podle barvy kouﬁe sle-

duje, jak se dﬁevo rozhoﬁívá. Potom
hlídá doutnající milíﬁ dnem i nocí a
opravuje vzniklé otvory, aÏ mu zase d˘m prozradí, Ïe se jeho práce
konãí. Milíﬁ se rozebírá za soumraku, aby bylo moÏno uhasit v‰echna
Ïhnoucí polínka. Uhlíﬁ vybere uhlí
z boku milíﬁe, opatrnû je polévá vodou, aby se prudk˘m zchlazením netrhalo a neznehodnocovalo rozpadem na men‰í kousky. Vût‰í ﬁeﬁavûjící kusy namáãí do vody zvlá‰È.
Pak uhlí oddûluje uhlíﬁsk˘mi hrábûmi od mouru a velk˘mi hust˘mi
uhlíﬁsk˘mi vidlemi je nabírá a odhazuje na hromady v souvislém kruhu kolem mizícího milíﬁe. Uhlí z tvrdého dﬁeva je kﬁehké a spí‰e se rozpadává, z mûkkého je pruÏnûj‰í a celistvûj‰í.
Uhlíﬁskému ﬁemeslu se na Kﬁivoklátsku vûnovaly celé generace rodin. Umûní pálit dﬁevûné uhlí pﬁecházelo z dûda na otce, z otce na syna, na jeho dûti a dûti jejich dûtí. Vyhlá‰en˘mi mistry oboru byli napﬁ.
uhlíﬁi Kosové z Karlovy Vsi, Opatrní ze Skryj a Broum, Dvoﬁákové
z Nového Jáchymova, Rosenbaumové z Broum, Pelcové a Kuncové
ze Skryj, Vydrové ze Svaté a mnozí dal‰í. S jejich jmény zÛstane tradice kﬁivoklátského uhlíﬁství spjata
jiÏ natrvalo.
(Pokraãování pﬁí‰tû)

