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ZÁ¤Í / ¤ÍJEN 2008
Z evropsk˘ch a státních dotací
a finanãní spoluúãasti mûstyse
Kﬁivoklát budou realizovány
hlavní vodovodní a kanalizaãní
ﬁady, vybudování ãistírny odpadních vod, pﬁipojení na skupinov˘ vodovod a úprava stávajícího
vodojemu.
âtûte na str. 2

10 Kã

Podivné zvuky, linoucí se z ultrazvukového detektoru, naznaãovaly
cosi nezvyklého. Venku se stmívalo
a nad hlavou poletovali nûkolikagramoví savci s ostr˘mi zoubky
a stra‰ideln˘mi kﬁídly… Pﬁiná‰íme
vám reportáÏ z netop˘ﬁí noci.
âtûte na str. 4

Stane se Kﬁivoklátsko
národním parkem? Co to
pﬁinese pro zdej‰í obyvatele? Máme se obávat pﬁípadn˘ch zmûn? Na to, a
mnoho dal‰ího, odpovídá
RNDr. Petr HÛla ve svém
materiálu. âtûte na str. 5

V ù â N ù M L A D Á S TA ¤ E N K A
Tak máme po prázdninách a bohuÏel také po létu. Dûtem zaãala ‰kola. A mnû se zdá, Ïe do prvních tﬁíd
nastupují stále mlad‰í a mlad‰í dûti. Je to asi tím, Ïe stárnu. Nûjak ten
ãas letí a je aÏ neuvûﬁitelné jak.
VÏdyÈ staré dámû bylo 6. záﬁí uÏ neuvûﬁitelnû krásn˘ch 77.
Îe nevíte, o jaké dámû je to ﬁeã?
No pﬁece o ‰kole v Kﬁivoklátû.
PﬁestoÏe vychovala takovou
spoustu dûtí, nezanechalo to na ní
Ïádné váÏné následky.
To se musí brát s podivem, vÏdyÈ
ãlovûk má nûkdy co dûlat s v˘chovou
‰kolákÛ jen dvou.
Nedá mi to nevzpomenout na oslavu jejích 75. narozenin. Na tu 23. záﬁí 2006 pﬁi‰la spousta gratulantÛ
a oslavenkynû sama vypadala bájeãnû. Musela jsem pochválit nejen
její kosmetiãku, ale i sponzora, kter˘ jí tyto kosmetické zákroky hradil.
Vypadala jakoby ani tolik kﬁíÏkÛ
vlastnû na svém kontû nemûla. Do-

slova záﬁila a na kaÏdého ãekaly otevﬁené dveﬁe. Slavit mohl pﬁijít kaÏd˘ vlastní ãi nevlastní a nedûlalo se
rozdílu. Bûhem oslav se hlavnû vzpomínalo. Vzpomínalo se na v‰echny
prÛ‰vihy a nekalosti, které se bûhem
‰kolních let provádûly. Vzpomínalo
se také na rÛzné soutûÏe a mne osobnû moc zaujala ta, kdy se na lyÏaﬁském v˘cviku pr˘ soutûÏilo v tom, kdo
si nebude déle m˘t nohy. Moc by mne
zajímalo, co bylo vlastnû odmûnou
pro vítûze, kter˘ vydrÏel nûkolik dnÛ
celodenního lyÏování v lyÏaﬁsk˘ch
botách bez umytí.
Oslava se povedla a v‰ichni byli
pozváni na oslavu pﬁí‰tí a to na osmdesátiny. Tenkrát mi pût let pﬁipadalo neuvûﬁitelnû dlouho, ale dneska uÏ se na oslavu jejích osmdesátin
moc tû‰ím. Dozvím se snad koneãnû
tu odmûnu. Jsem pﬁece od pﬁírody
zvûdavá Ïenská… a pﬁiznejte se, Ïe
by vás to také zajímalo.
-rok-

FRIFOFRI – ·ESTAT¤ICET LET POTÉ...
Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko LâR, s. p. Kﬁivoklát srdeãnû zve na dal‰í poﬁad z dílny Fotostudia „B“ nazvan˘ FriFoFri –
‰estatﬁicet let poté... a to v sobotu 8. listopadu 2008 v 16.00 hodin v budovû IVS v Hradní ulici.
PoÏádala jsem reÏiséra projektu
PhDr. Tomá‰e Bednaﬁíka, aby
nám k chystané akci ﬁekl pár slov:
„Tentokrát se jedná o zcela mimoﬁádn˘ projekt. V obnovené premiéﬁe budou uvedeny tﬁi filmy
spoleãnosti FriFoFri (Friebert –
Fousek – Friebert), které byly natoãeny na Kﬁivoklátû v letech 1970
– 1972. Jedná se o zcela unikátní
snímky, natoãené na 16mm film.
Dva jsou hrané a jmenují se 1. cena auto a Kﬁivoklátské verbování.
Tﬁetí je dokument s názvem KﬁíÏem krátem Kﬁivoklátem. Na Kﬁi-

voklátû se myslelo, Ïe filmy jsou
navÏdy ztracené, ale díky Pepíkovi Fouskovi opût spatﬁily svûtlo
svûta. Nechali jsme je zdigitalizovat, bratr je elektronicky upravil,
já je opatﬁil novou hudbou. Za pomoci Pepíka Fouska jsme dopsali
mezititulky, protoÏe filmy jsou nûmé. S Pepíkem Fouskem a Jirkou
Friebertem jsme dotoãili povídání
o jejich vzniku. V‰e jsme uloÏili
na kompaktní disk a doplnili unikátním souborem Fouskov˘ch fotografií kﬁivoklátsk˘ch lidiãek 60.
a 70. let.“
Hosty podveãera budou Josef
Fousek a Jiﬁí Friebert. Vzhledem
k omezené kapacitû je moÏno rezervovat si místo na telefonním ãísle 313558242 nebo 724525036.
TáÀa Friebertová

Koncem srpna bylo v Budech slavnostnû otevﬁeno Muzeum motocyklÛ, které zde zﬁídil pan
Jaroslav Antoni. Slavnostního aktu se zhostil starosta mûstyse Kﬁivoklát Mgr. Milan Naì.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Moudrá slova
Na polopravdách je nejnebezpeãnûj‰í, Ïe skoro vÏdy se vûﬁí té
nesprávné polovinû.
(Hans Krailsheimer)

V sobotu 6. záﬁí probûhla na hradû „Netop˘ﬁí noc“, pﬁi které se mûla ‰iroká veﬁejnost seznámit s netop˘ry, s tím, , jak Ïijí, jak vypadají, zkrátka v‰echno o tûchto zajímav˘ch a bûÏnému smrtelníkovi málo znám˘ch zvíﬁatech.
Foto Pavel Friebert

K¤IVOKLÁTSKO – NÁRODNÍ PARK?
V polovinû záﬁí zveﬁejnila nûkterá média zprávu, Ïe se chystá na Kﬁivoklátsku vyhlá‰ení národního parku. Tato informace vzbudila
pochopitelnû mnoho pozornosti
a zároveÀ obav. Ruku v ruce s obavami se následnû zaãaly ‰íﬁit nejrÛznûj‰í spekulace a fámy. Nûkteﬁí
zástupci obcí do médií dokonce vyjádﬁili své obavy, aniÏ by vûdûli,
k ãemu se vlastnû vyjadﬁují. Proto
bych rád veﬁejnost tímto zpÛsobem
informoval o skuteãném stavu vûcí.
Velké pﬁírodní hodnoty Kﬁivoklátska vedly jiÏ pﬁed více neÏ 30 lety k my‰lence na vyhlá‰ení Národního parku Kﬁivoklátsko. Státní
program ochrany pﬁírody a krajiny,
pﬁijat˘ Vládou âeské republiky v roce 1998, uloÏil ministrovi Ïivotního
prostﬁedí provûﬁit moÏnost vyhlá‰ení Národního parku Kﬁivoklátsko.
Klíãov˘m motivem pro ochranu
tohoto území formou národního parku je ochrana souboru pﬁírodních
hodnot, které souvisejí pﬁedev‰ím
s tzv. ﬁíãním fenoménem. Jde o ojedinûlou modelaci terénu, která
vznikla pÛsobením ﬁeky Berounky
a jejích pﬁítokÛ v geologicky pﬁíhodn˘ch podmínkách. Hluboce zaﬁíznutá údolí, ãetné vrcholy kopcÛ,
strmé srázy se skalisky a sutûmi
umoÏnily dlouhodobou existenci ‰irokého spektra druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ s rozdíln˘mi poÏadavky na
prostﬁedí. Dal‰í v˘znamnou okolností je skuteãnost, Ïe toto území je
souãástí jednoho z nejvût‰ích souvisl˘ch lesních celkÛ ve vnitrozemí
âR. Historicky byla pro zachování

pﬁírodních hodnot pﬁíznivá okolnost, Ïe toto území bylo souãástí tzv.
královského hvozdu.
Velk˘ rozsah souvislého lesa
a rozmanitost stanovi‰È umoÏnily
zachování vysoké druhové pestrosti. Na území Kﬁivoklátska se vyskytuje napﬁ. více neÏ 1800 druhÛ
cévnat˘ch rostlin, 84 pÛvodních
druhÛ dﬁevin a 155 druhÛ ptákÛ
(z nich 120 druhÛ zde hnízdí). Vyhlá‰ení národního parku (dále NP)
v tomto území by bylo formálním
potvrzením jeho pﬁírodních hodnot
a pﬁedev‰ím v˘znamn˘m krokem
k vytvoﬁení podmínek pro jeho úãinnou ochranu.
Území uvaÏované pro ochranu
formou NP bylo vymezeno na základû syntézy velmi ‰irokého spektra historick˘ch, pﬁírodovûdeck˘ch
i hospodáﬁsk˘ch podkladÛ. Celková plocha stávajícího návrhu ãiní
cca 113 km2. Hranice je vedena pokud moÏno tak, aby v NP nebyla zahrnuta zastavûná území sídel (uvnitﬁ
návrhu NP je pouze Karlova Ves),

vût‰í zemûdûlsky obhospodaﬁované
a rozvojové plochy. Její návrh
(viz.obrázek) je pracovní a pﬁedpokládá se, Ïe bude dále upﬁesÀován.
V souãasné dobû jsou soustﬁeìovány a zpracovávány informace nezbytné k rozhodnutí o dal‰ím postupu, pﬁípadnû k zahájení procesu
vyhlá‰ení parku.
Dotãené obce a velcí vlastníci pÛdy budou klíãov˘mi partnery pro
vyjednávání o podobû a reÏimu potenciálního NP. Proto je ze strany
veﬁejnosti Ïádoucí aktivní úãast.
Obãany Kﬁivoklátska bych chtûl
proto moc poprosit, aby se rozhodovali vÏdy na základû dostateãného mnoÏství informací a ne podle
demagogick˘ch hesel „nechceme tu
·umavu“. VÏdyÈ v âR máme tﬁi dal‰í NP (âeské ·v˘carsko, Podyjí
a Krkono‰e), kde jsou lidé spokojení a region vzkvétá.
(Dokonãení na str. 5)
RNDr. Petr HÛla,
vedoucí Správy
CHKO Kﬁivoklátsko

PROâ NEVY·LY K¤IVOKLÁTSKÉ NOVINY V ZÁ¤Í?
Kﬁivoklátské noviny vycházejí
ãtrnáct˘ rok a poprvé se stalo, Ïe je
ãtenáﬁi nena‰li v záﬁí na pultech obchodÛ. MoÏná se ptáte proã?
DÛvod je velmi prozaick˘. Dnem
uzávûrky pro vût‰inu redakãní rady
a pﬁispívatelÛ práce konãí, pro ãtyﬁi osoby zaãíná hektická v˘roba novin, která zabere zhruba jeden t˘den. Pí‰e se rok 2008, a tak bez
poãítaãÛ to nejde. A právû doãasnû

odstavené a tudíÏ nefunkãní poãítaãe jsou dÛvodem, proã noviny vycházejí aÏ nyní jako podzimní dvojãíslo za záﬁí a ﬁíjen. V‰em ãtenáﬁÛm
se tímto omlouváme a deficit do
konce roku doÏeneme. KN vyjdou
kromû ﬁíjna i v listopadu a prosinci.
Dûkujeme za pochopení.
Za redakãní radu
Pavel Friebert

ZPRAVODAJSTVÍ Z OBCE

STRANA 2

KN 9–10/2008

Anketa KN

TO JSOU MI VùCI

Která kniha vás v poslední dobû oslovila?

V letním dvojãísle jsem zaãínal povzdechem, Ïe léto bylo zatím uplakané a moc jsme se neohﬁáli. Vzápûtí léto pﬁeci jen
pﬁi‰lo. Druhá pÛlka záﬁí byla nezvykle chladná a tak opût zaãínám povzdechem, kde Ïe je babí léto? A doufám, Ïe neÏ vyjdou
Kﬁivoklátské noviny, radiátory
je‰tû na pár dnÛ vychladnou.
BlíÏí se volby do krajÛ a do senátu, a tak se intenzivnû pﬁikládá do kotlÛ volební kampanû. Na
modrou ODS se v posledních
t˘dnech valí jeden problém za
druh˘m, u oranÏové âSSD se zase pﬁestal valit americk˘ truck.
Pr˘ je na na‰e silnice moc dlouh˘. Tﬁe‰Àová KSâM mi strãila
nûco do schránky, o ostatních ani
vidu ani slechu.
Chodím kolem pﬁedvolebních
plakátÛ,ze kter˘ch na mû hledí
samí usmûvaví pánové. Îeny
s chutí na politickou kariéru asi
do‰ly. UÏ bych tak nûjak rád, aby
nezÛstalo u pﬁedvolebních úsmûvÛ. Mám trochu sobecké pﬁání,
aby volby dopadly tak, aby z volebního úspûchu nûco ukáplo i do
Kﬁivoklátu. Ale jak tak mûsíce
ukrajují z volebního období,
i kdyby místo kapání teklo, kdo
ví co by se dûlo. Mám pocit, Ïe
kromû vodovodu a kanalizace
(kdy pﬁíprava této stavby byla, je
a bude povinností v‰ech vedení
Kﬁivoklátu) a dûtského hﬁi‰tû se
toho moc vût‰ího nedûje a hlavnû nepﬁipravuje. ·tûstí pﬁeje pﬁipraven˘m. U nás nezad˘chání
vyãkáváme, zda dotace na vodovod a kanalizaci pﬁidûlena bude
ãi ne. Pﬁedpokládám, Ïe mÛj pesimismus není v kurzu, ale
v Mûsteãku také ãekají a pﬁitom
rekonstruují starou ‰kolu na novou ‰kolku. Na Velké Bukové
rovnûÏ ãekají a pﬁitom chystají
rozhledu. Roztoky jsou kapitola
sama pro sebe. I ony ãekají a pﬁitom mají stﬁechu na ‰kole, opravenou silnici, záchranku a pﬁipravují stavbu nové hasiãské
zbrojnice.
Závûr by mûl b˘t optimistick˘
a tak skonãím citátem Alberta
Camuse: Vae mihi qui cogitare
ausus sum. I kdyÏ ten zrovna moc
optimistick˘ není. Tedy jin˘m,
jehoÏ autorem je Annaeus Lucius Seneca: Co nezmÛÏe rozum,
ãasto vyléãí ãas.
To jsou mi vûci.
Pavel Friebert

Pavlína Friebertová
43 let, vedoucí po‰ty
V poslední dobû mne nejvíce oslovily knihy, které napsal
nejoblíbenûj‰í souãasn˘ finsk˘ autor humoristick˘ch románÛ Arto Paasilinna. Jeho
knihy jsou váÏnû dost
dobré.
Anna Hamouzová
68 let, vedoucí jídelny M·
Budete se smát, ale mne vÏdy potû‰í kaÏdá nová kuchaﬁská kniha sladkostí. To
je moje hobby. Nedávno jsem doãetla kníÏku
A. Aldy Nikdy si nedávejte vycpat svého psa.
Je napsaná s jemn˘m
humorem a nadsázkou. Po del‰í dobû jsem se taky znovu zaãetla do M.
Waltariho EgypÈana Sinuheta. Odehrává se sice v Egyptû za vlády faraonÛ, ale má co ﬁíct i v dne‰ní dobû.
Ale asi nejvíc mû zaujaly dvû kníÏky Maji Bukovské – Vlasty ·varcové z Velké Bukové. VraÏedné klima
jsou detektivní povídky, jejichÏ dûj
probíhá v na‰em okolí, Druh˘ rozmûr ãasu jsou také povídky, psané
s notnou dávkou fantazie ... Obû by
se mohly ãtenáﬁÛm líbit.
Petr HÛla
46 let, vedoucí Správy CHKO
Kﬁivoklátsko
Byla to jednoznaãnû
kníÏka Poselství od
protinoÏcÛ od Marlo
Morganové. Opût jsem
se utvrdil v tom, jak
málo na‰e “civilizace”
souzní s pﬁírodou a jak
je zranitelná.
Jaroslav Vávra
78 let, dÛchodce
Znovu, nevím po kolikáté, Kytice K. J. Erbena. Podle mne je to
nejlep‰í kniha hororÛ,
nejopravdivûj‰ích
a nejhrÛzostra‰nûj‰ích.
Pﬁedev‰ím v‰ak vyniká dokonalostí a krásou jazyka. Erben, vedle Máchy, má urãitû nejvût‰í
zásluhu o to, Ïe ãesk˘ jazyk „neshnil
v hrobû“, doslova utekl hrobníkovi
z lopaty a rychle a úspû‰nû dohonil
rozvinuté jazyky svûtové.

V úter˘ 26. srpna 2008 se uskuteãnilo tradiãní letní putování stﬁedoãeského hejtmana Ing. Petra Bendla po obcích Rakovnicka. Tentokrát se
jelo na kole po trase Lubná u Rakovníka – Pﬁíãina – Hvozd – Pano‰í Újezd – Hﬁebeãníky – T˘ﬁovice. Na kaÏdé zastávce si hejtman popovídal s obãany a v T˘ﬁovicích probûhlo neformální setkání se starosty regionu.
Foto Petr HÛla

ZA HEJTMANA SE NEMUSÍME STYDùT
V úter˘ 26. srpna 2008 jsem se
s nûkolika kamarády zúãastnil tradiãního putování stﬁedoãeského
hejtmana Petra Bendla po obcích
Rakovnicka. Jelo se tentokrát na kole po trase Lubná u Rakovníka – Pﬁíãina – Hvozd – Pano‰í Újezd – Hﬁebeãníky – T˘ﬁovice. Bendlem
veden˘ peloton tvoﬁili mimo jiné
vedoucí pracovníci Krajského úﬁadu Stﬁedoãeského kraje. To proto,
aby hejtman mohl na jedné stranû
zodpovûdnû odpovídat na problematické otázky zástupcÛ obcí a zároveÀ své podﬁízené konfrontoval
s realitou v tom dobrém smyslu slova. Debaty hejtmana na jednotliv˘ch zastávkách byly velmi neformální, velmi otevﬁené a pﬁátelské.

Petr Bendl byl vtipn˘, na dotazy odpovídal pﬁímo a konkrétnû bez politick˘ch vytáãek, nebál se ani ﬁíct
nevím, zkusím zjistit. Tiskov˘
mluvãí Martin Kupka dotazy a podnûty obãanÛ peãlivû zapisoval pro
následné vyhodnocení. Není nad to,
kdyÏ si zkrátka hejtman ãas od ãasu udûlá prÛzkum veﬁejného mínûní „in natura“. Na spoleãném obûdû se starosty obcí v T˘ﬁovicích mû
zaujala zásadní vûc. V‰ichni pﬁítomní starostové z Kﬁivoklátska bez
rozdílu politické pﬁíslu‰nosti se
shodli na jednom: „Co nám kdy
Bendl slíbil, to splnil a ve Stﬁedoãeském kraji máme zastání!“
Myslím, Ïe za na‰eho hejtmana
a jeho t˘m se, na rozdíl od parla-

K¤IVOKLÁTSKO
V HLEDÁâKU
FOTOAPARÁTU

SENÁTNÍ A KRAJSKÉ VOLBY
Volby do Zastupitelstva Stﬁedoãeského kraje a do Senátu Parlamentu âeské republiky se konají
v pátek 17. ﬁíjna 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
18. ﬁíjna od 8.00 hodin do 14.00
hodin v budovû Úﬁadu mûstyse
Kﬁivoklát, v místnosti ãíslo 16.
VoliãÛm budou dodány nejpozdûji 3 dny pﬁed konáním voleb
hlasovací lístky.Voliãi bude umoÏnûno hlasování poté, kdy prokáÏe
svoji totoÏnost a státní obãanství
âeské republiky (do zastupitelstva
kraje platn˘m obãansk˘m prÛkazem nebo platn˘m cestovním pasem âeské republiky, pro volby do
Senátu Parlamentu âeské republi-

ky – platn˘m obãansk˘m prÛkazem, cestovním, diplomatick˘m
nebo sluÏebním pasem âeské republiky anebo cestovním prÛkazem).
V pﬁípadû konání II. kola voleb
do Senátu se tyto uskuteãní: dne
24. ﬁíjna 2008 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a dne 25. ﬁíjna 2008
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voliã obdrÏí hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
Obãané, kteﬁí se nemohou ze
zdravotních dÛvodÛ dostavit do
volební místnosti, mohou poÏádat
na úﬁadû o pﬁenosnou urnu, se kterou pﬁijedou ãlenové volební komise. (tel: 313 558 121).
–eli–

P¤IPOJENÍ NA KANALIZACI A VODOVOD
VáÏení spoluobãané, na posledním
zasedání Zastupitelstva mûstyse jste
mûli moÏnost seznámit se s Ing. Janem
·intákem, kter˘ zpracovává projektovou dokumentaci kanalizace a vodovodu pro Kﬁivoklát. Starosta mûstyse
se rozhodl v pﬁedstihu informovat obãany Kﬁivoklátu o finanãní spoluúãasti majitelÛ v‰ech nemovitostí pﬁi realizaci vodovodních a kanalizaãních
pﬁípojek.
Z evropsk˘ch a státních dotací a finanãní spoluúãasti mûstyse Kﬁivoklát
budou realizovány hlavní vodovodní a
kanalizaãní ﬁady, vybudování ãistírny
odpadních vod, pﬁipojení na skupinov˘ vodovod a úprava stávajícího vodojemu. KaÏd˘ majitel nemovitosti je
ze zákona povinen se pﬁipojit do kanalizaãního systému. Podle souãasn˘ch
v˘poãtÛ projektové firmy byla stanovena ãástka 15.000 Kã jako finanãní
spoluúãast obãanÛ na projektové dokumentaci celé pﬁípojky a realizaci ãásti vodovodních a kanalizaãních pﬁípojek od hlavních ﬁadÛ k hranicím
pozemku jednotliv˘ch objektÛ. V praxi to znamená, Ïe kaÏd˘ majitel nemovitosti v Kﬁivoklátû bude osloven
Ing. ·intákem, kter˘ zpracuje kompletní projektovou dokumentaci od
hlavního ﬁadu aÏ k napojení v jeho domû. KaÏd˘ pﬁípad bude ﬁe‰en individuálnû dle terénu a umístûní nemovitosti. V rámci ãástky 15.000 Kã bude
je‰tû zrealizována ta ãást pﬁípojky, která vede od hlavního ﬁadu aÏ na hranici

mentních politikÛ, skuteãnû nemusíme stydût. Pﬁi nadcházejících krajsk˘ch volbách Vám pﬁeji dobrou
volbu.
Petr HÛla

soukromého pozemku, kde bude vybudována ‰achta. Realizace pﬁipojení
od ‰achty k domu jiÏ bude ﬁe‰ena v reÏii kaÏdého vlastníka nemovitosti.
Pokud v‰e dobﬁe dopadne a Kﬁivoklát projde na jaﬁe 2009 sítem Ïádostí
Státního Fondu Ïivotního prostﬁedí a
bude mu pﬁidûlena dotace z evropsk˘ch fondÛ v dostateãné v˘‰i, bude
se cel˘ projekt realizovat bûhem dvou
let. Proto byli obãané informováni jiÏ
nyní, aby se mohli v pﬁedstihu pﬁipravit na zátûÏ finanãní investice 15.000
Kã. Projektová firma zhotoví kompletní projektovou dokumentaci pﬁípojek, zaﬁídí územní rozhodnutí na jejich vybudování na stavebním úﬁadû
pro v‰echny obãany jednotnû. Stavební firma provede realizaci ãásti pﬁípojky na veﬁejném pozemku od hlavního ﬁadu aÏ na hranici soukromého
pozemku. âástka byla stanovena plo‰nû na nemovitost, tedy by zde mûl fungovat tzv. princip solidarity! KaÏd˘
majitel nemovitosti zaplatí stejnou
ãástku, i kdyÏ u nûkoho bude pﬁípojka
dlouhá ãtyﬁi metry a u nûkoho dvacet
metrÛ! Pﬁípojky budou souãástí budování hlavních ﬁadÛ.
Svazek obcí Kanalizace a voda Kﬁivoklátsko v˘bûrov˘m ﬁízením v minulém roce získal firmu Gordion
s.r.o., která pro nûj zaﬁizuje v˘bûrová ﬁízení na realizaãní firmy na celou
akci, tudíÏ ãástku 15.000 Kã nelze sníÏit, napﬁíklad provedením vlastního
v˘kopu! V souãasné dobû nemÛÏeme

slíbit, zda vybraná firma na stavební
práce bude schopna realizovat i ãást
pﬁípojky na va‰em soukromém pozemku. Tato velmi logická my‰lenka, se kterou pﬁi‰li samotní obãané na
zasedání zastupitelstva mûstyse, je
v praxi bûÏná, ale nelze ji nyní zaruãit. Projektová dokumentace vodovodu a kanalizace je k nahlédnutí na
Úﬁadû mûstyse v úﬁedních dnech
(pondûlí a stﬁeda, od 8.00 do 17.00
hod.), pﬁípadnû po dohodû i jindy.
Elektronickou podobu situace stavby
je moÏné zhlédnout na webov˘ch
stránkách mûstysu www.mestys-krivoklat.cz.
Petr Tﬁíska

Ilustraãní foto z loÀského roãníku soutûÏe.

FotosoutûÏ byla vyhodnocena,
vernisáÏ probûhne 19. ﬁíjna
Redakãní rada vyhlásila fotosoutûÏ „Kﬁivoklátsko v hledáãku fotoapáru“ se tﬁemi kategoriemi:
• Z Kﬁivoklátsk˘ch luhÛ a hájÛ
• MÛj miláãek
• Svûdkové dávn˘ch ãasÛ
• Zvlá‰tní kategorie:
• Lidé Kﬁivoklátska
Uzávûrka soutûÏe byla 31. srpna.
Redakãní rada s napûtím oãekávala, jak˘ bude mít fotosoutûÏ ohlas
a byla mile pﬁekvapena zaslan˘mi
fotografiemi.
Odborná porota vyhodnotila soutûÏní fotografie. Vyhodnocení se
úãastnila také redakãní rada, aby cenu Kﬁivoklátsk˘ch novin udûlila fotografii ve zvlá‰tní kategorii.
Redakãní rada Kﬁivoklátsk˘ch
novin si tímto dovoluje pozvat
v‰echny soutûÏící, milovníky fotografie, pﬁátele Kﬁivoklátu a Kﬁivoklátska a také samozﬁejmû v‰echny
‰tûdré sponzory na vernisáÏ, která
probûhne v nedûli 19. ﬁíjna od 14. hodin v informaãním stﬁedisku LesÛ
âR na Amalínû.
Po vernisáÏi bude moÏné zhlédnout v‰echny soutûÏní fotografie.
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu, aÈ uÏ
vernisáÏe nebo následné v˘stavy.
Za redakãní radu
Pavel Friebert

Veliká byla úãast obãanÛ na jednání zastupitelstva mûstyse 1. záﬁí. Projektant Ing. Jan ·inták je seznámil s postupem prací pﬁi realizaci projektu kanalizace a vodovodu pro Kﬁivoklát.
Foto Petr Tﬁíska

Z PLESU DO LÁZNÍ
V sobotu dvacátého
ledna
jsme se
s manÏelem
vydali
tak jako
kaÏd˘
rok na ples LesÛ âeské republiky do
sokolovny Kﬁivoklát. Byl to ples jubilejní a tudíÏ je‰tû lep‰í neÏ pﬁede‰lé
roky. Mnoho lidí si pak po pÛlnoci
radostnû odná‰elo domÛ v˘hry ze
skvûlé tomboly – baÏanty, nebo dokonce divoãáka. My jsme se tentokrát téÏ radovali z v˘hry, i kdyÏ jsme
si ji odná‰eli domÛ v kapse od saka.
Vyhráli jsme totiÏ poukaz – víkendov˘ pobyt v Konstantinov˘ch Lázních. Abychom se mûli na co tû‰it,
schovali jsme si v˘hru aÏ na srpen.
V pátek 8. 8. jsme se naveãer ubytovali v prostorném inspekãním pokoji Lesní správy Stﬁíbro.
Dal‰í dva dni jsme plnû vyuÏili
k projíÏìce na kolech po krásném
okolí, náv‰tûvami hospÛdek a lázeÀsk˘ch procedur. Bylo to skvûlé
a domÛ se nám ani moc nechtûlo.
Jedinou útûchou nám bylo, Ïe nás
tﬁeba za rok opût ‰tûstûna tomboly
nûkam vy‰le. Na‰e podûkování
v‰em poﬁadatelÛm plesu. UÏ se tû‰íme na ten pﬁí‰tí!
Dagmar Pavlíãková
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ANEB O âEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO MùSTYSU 1. 9. 2008
Svoz nebezpeãného odpadu
VáÏení spoluobãané, rádi bychom
Vás informovali o podzimním svozu nebezpeãného odpadu, kter˘ bude provádût firma BECKER Kralovice s. r. o. v mûsíci listopadu,
pﬁesnûji 8. 11. 2008.
Zastávky:
Kﬁivoklát – u Úﬁadu mûstysu:
9.45 – 10.05 hod
Kﬁivoklát – u rybníka na Amalínû: 10.10 -–10.30 hod
Kﬁivoklát âastonice:
10.40 – 11.00 hod
Kﬁivoklát Písky:
10.45 – 11.00 hod
Jen pﬁipomínáme, Ïe zde mÛÏete
odloÏit nebezpeãn˘ odpad, tedy baterie, nádoby od barev a lakÛ, staré
elektrospotﬁebiãe vãetnû televizorÛ
a monitorÛ, ojetá pneu, eternit, chemikálie apod. Odvoz nebezpeãného
materiálu platí mûstys z obecní pokladny a likvidace je ãásteãnû zpoplatnûna. Ceník bude vyvû‰en na
úﬁedních deskách mûstyse.
Vodné
Îádáme tímto v‰echny obãany,
kteﬁí je‰tû nemají zaplacen˘ poplatek za vodné, aby jej neprodlenû
uhradili v pokladnû Úﬁadu mûstyse,
nejlépe v úﬁedních hodinách (pondûlí a stﬁeda, od 8.00 do 17.00 hod.),
pﬁípadnû jindy po telefonické dohodû s paní Pochmanovou na tel.ãísle
313 558 329.
Vyhlá‰ka o odpadech
Pﬁipomínáme, Ïe dne 1. 7. 2008 ve‰la v úãinnost nová Obecnû závazná
vyhlá‰ka mûstyse Kﬁivoklát
ã. 2/2008, která zmûnila jednorázové
lístky na popelnice pouze jako doplÀkovou sluÏbu. Vlastníci nemovitostí mûli povinnost koupit si ﬁádnou
známku „TKO“ dle frekvence v˘vozu do konce mûsíce záﬁí. UpozorÀujeme, Ïe budeme po kaÏdém obãanovi poÏadovat prokázání likvidace
komunálního odpadu. K prokázání
potﬁebujete doklad o zakoupení
„TKO“ známky nebo známku samotnou. V pﬁípadû, Ïe nebudete moci prokázat zpÛsob likvidace komunálního odpadu, hrozí Vám sankce
dle platné obecnû závazné vyhlá‰ky!
Ochrana ovzdu‰í
Vzhledem k zaãínající topné sezónû prosíme obãany, aby mysleli
na ochranu ovzdu‰í a klimatu nejen
v na‰í obci, ale celém Stﬁedoãeském
kraji, kter˘ bohuÏel patﬁí do jedné
z nejhor‰ích kategorií zneãi‰Èování.
Pﬁitom jsme souãástí biosférické re-

zervace UNESCO! Mûjme na pamûti, Ïe zneãi‰Èující látky mají negativní vliv na lidské zdraví i na Ïivotní prostﬁedí. Je opravdu zbyteãné
pálit doma v kotli staré hadry, PET
lahve a dal‰í odpad. V‰ichni jsme
pak nuceni d˘chat oxidy dusíku,
oxid uhelnat˘, aromatické uhlovodíky, tûÏké kovy a dal‰í. KdyÏ uÏ
napadne sníh, je cel˘ ‰ediv˘ od v‰ude pﬁítomného prachu. VyuÏívejte
prosím moÏnosti tﬁídûní odpadu,
které je zcela zdarma a rozhodnû má
smysl. Ve stádiu pﬁíprav je nov˘ zákon o ochranû ovzdu‰í. Pﬁedpokládá se zejména zásadní zmûna kategorizace zdrojÛ zneãi‰Èování
ovzdu‰í a vy‰‰í pravomoc orgánÛ
obcí, vÛãi mal˘m zdrojÛm zneãi‰Èování provozovan˘ch k vytápûní
domácností. Nemusíme pﬁece ãekat,
aÏ s pﬁijetím nového zákona dostanou obce do ruky pravomoc obãany trestat za jejich bezohlednost
k druh˘m. Jde o zdraví nás v‰ech!
Kﬁivoklátské panování 2008
Rádi bychom podûkovali v‰em
obãanÛm, kteﬁí se aktivnû zúãastnili tradiãního prÛvodu na hrad Kﬁivoklát. V ãele se starostou panem
Mgr. Milanem Nadûm tak reprezentovali ná‰ mûstys v oãích veﬁejnosti i hetmana Stﬁedoãeského kraje Ing. Petra Bendla. Pﬁi této
pﬁíleÏitosti nám pan hejtman pﬁislíbil zá‰titu nad slavnostním otevﬁením a zprovoznûním dûtského hﬁi‰tû na Amalínû, které bude slouÏit
v‰em dûtem z Kﬁivoklátu, okolních
obcí i tûm, které ná‰ mûstys pouze
nav‰tíví. Vnímáme Kﬁivoklát jako
souãást Stﬁedoãeského kraje
a v‰echny bychom rádi pozvali:
„Pojìte si hrát na ná‰ hrad.“

venkova Stﬁedoãeského kraje na
opravu kolny v mateﬁské ‰kolce. Budova je dlouhodobû ve velmi ‰patném technickém stavu a vzhledem
k jejímu umístûní mÛÏe b˘t moÏn˘m
ohroÏením zdraví na‰ich nejmen‰ích. Prostor není jiÏ dlouhou dobu
vyuÏíván a slouÏí pouze jako odkladi‰tû nepotﬁebn˘ch vûcí. Zámûrem rekonstrukce je vybudovat
v horní ãásti krytou hernu pro dûti
v pﬁípadû nepﬁíznivého poãasí
a sklad pro zahradní náﬁadí a hraãky. Ve spodní ãásti by mûl vzniknout prostor pro parkování aut a pﬁípadné zahradní techniky mûstyse.
Rekonstrukce domu ã.p. 92
v Kﬁivoklátû
DÛm poblíÏ budovy úﬁadu mûstyse, kter˘ je v jeho vlastnictví,
opustili v roce 2008 postupnû dva
nájemníci a v souãasné dobû je vyuÏíván pouze jeden byt. DÛm je ve
‰patném technickém stavu a obec se
ho snaÏila po dlouhou dobu marnû
prodat prostﬁednictvím realitní kanceláﬁe. Na základû rozhodnutí zastupitelstva mûstyse byl dÛm z prodeje staÏen se zámûrem jeho
zrekonstruování a uvedení do obyvatelného stavu. Nejvût‰ím problémem je zde vlhkost, proto je tﬁeba
nemovitost nejdﬁíve odizolovat
a pak upravit vnitﬁní prostory. V budoucnu bychom dÛm rádi vyuÏili jako moÏnost ubytování napﬁ. pro lékaﬁe, pﬁípadnû uãitele nebo jako
sluÏební byt. Rádi bychom vyuÏili
moÏnosti získání vhodného dotaãního titulu na tuto akci. âasov˘ v˘hled je tedy pﬁímo závisl˘ na finanãních moÏnostech mûstyse.

Volby 2008
V termínu 17. a 18. ﬁíjna 2008 probûhnou volby do Zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu âR. Obãané, kteﬁí se ze zdravotních dÛvodÛ
nemohou dostavit do volební místnosti, která se bude opût nacházet
v budovû úﬁadu mûstyse, budou mít
moÏnost vyuÏití mobilní hlasovací
schránky. V pﬁípadû zájmu o tuto
sluÏbu obãanÛm, kontaktujte prosím pﬁedem podatelnu úﬁadu v osobû paní Ivety BaÀasové na tel. ãísle
313 558121.

Územní plán
Zastupitelstvo rozhodlo o podepsání smlouvy s nov˘m zpracovatelem návrhu Územního plánu pro
mûstys Kﬁivoklát. Na základû referencí a pﬁedloÏené cenové nabídky
se jím stala Ing. arch. Vlasta Poláãková z urbanistického ateliéru UP
24 z Prahy. Návrh by mûl b˘t zpracován do 10. ledna 2009. Poté musí projít schvalovacím procesem
pﬁes dotãené orgány státní správy
vãetnû projednání na veﬁejném zasedání zastupitelstva mûstyse. Pokud v‰e pÛjde dobﬁe, mohl by b˘t
územní plán schválen bûhem roku
2009.
Petr Tﬁíska

Plánovaná investice na rok 2008
z POV Stﬁedoãeského kraje
Zastupitelstvo mûstyse na svém
zasedání dne 1. 9. 2008 schválilo zámûr investice z Programu obnovy

âERNÁ KRONIKA

Kﬁivoklátské panování, které probûhlo na hradû 20. záﬁí, pﬁilákalo do na‰í obce stovky lidí.
Na spoleãném snímku se nechali starostové 15 obcí regionu zvûãnit s hejtmanem Stﬁedoãeského kraje Ing. Petrem Bendlem.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

V˘stavba dûtského hﬁi‰tû v parku pod kostelem pokraãovala zemními pracemi.
Foto Vojtûch Rajsk˘

OPILEC ZA VOLANTEM
K¤IVOKLÁT (bed). Kﬁivoklát‰tí policisté zastavili v noãních hodinách v Kﬁivoklátû osobní automobil ·koda Favorit. Za jeho
volantem sedûl dvaaãtyﬁicetilet˘
muÏ ze Slovenska. ProtoÏe pﬁi kontrole byl z ﬁidiãova dechu cítit alkohol, vyzvala ho hlídka k dechové
zkou‰ce. Ta nakonec skonãila v˘sledkem 1,11 promile alkoholu.
MuÏ pﬁi‰el na místû o ﬁidiãsk˘ prÛkaz a policisté zahájili úkony ve
zkráceném pﬁípravném ﬁízení pro
trestn˘ ãin ohroÏení pod vlivem návykové látky.
MOTORKÁ¤ VE
SVODIDLECH
ROZTOKY (bed). Nepﬁimûﬁená
rychlost, kterou ‰estaãtyﬁicetilet˘
motorkáﬁ z Prahy nezvládl ubrzdit,
stojí za dopravní nehodou v Roztokách. MuÏ jel na motocyklu Suzuki
ve smûru od Berouna na Roztoky.
Pﬁed ostrou pravotoãivou zatáãkou
zaãal prudce brzdit. Nezvládl ﬁízení, vyjel do protismûru, kde narazil
do ocelov˘ch svodidel. Sám byl
s lehk˘m zranûním pﬁevezen do rakovnické nemocnice. Mnohem hÛﬁ
dopadla jeho dvaaãtyﬁicetiletá spolucestující. Utrpûla tûÏké zranûní
a do nemocnice musela b˘t transportována letecky. Na motocyklu
vznikla ‰koda za 100 tisíc korun, na
svodidlech za 5000 korun.

VáÏen˘ spotﬁebiteli, nav‰tûvující prodejnu COOP v Kﬁivoklátû, kter˘
jste zaslal anonymní stíÏnost na COOP centrum.
Byli bychom rádi, kdybyste nám, v‰echny va‰e v˘mysly dokázal ukázat
v na‰í prodejnû. Pokud máme chladící vitrínu naplnûnou uzeninou, tak si
mÛÏete na v˘robcích pﬁeãíst datum spotﬁeby, abyste vûdûl, Ïe není pro‰lá.
Máte pravdu, Ïe uzenina je ve vitrínû i t˘den. Musí. Uzenina pﬁichází na
prodejnu dennû kromû víkendu. Je balena tak, aby mûla del‰í dobu trvanlivosti. Tu zaruãuje v˘robce. Na pohled oschlá uzenina není pro‰lá, ale je
to dáno technologií v˘roby. V˘robce garantuje, Ïe to není na závadu.
Mléãné v˘robky s propadlou záruãní dobou neprodáváme, protoÏe nemáme takové platy, abychom pﬁi pﬁípadné kontrole platily pokuty. ZboÏí,
kterému má dojít záruãní doba, ZLEV≈UJEME pﬁed uplynutím doby trvanlivosti.
Zeleninu nemáme pﬁedraÏenou ani o desetník, ale prodáváme ji na cenu
vypoãtenou koeficientem, stanovenou nám nadﬁízen˘m vedením.
BohuÏel byste mûl vûdût, Ïe ve v‰ech prodejnách COOP, nejsou stejné
ceny, a teprve potom obviÀovat. Nikde není v‰e dokonalé a va‰e stíÏnost
jistû rozpoutá kontrolu v‰ech skuteãností. Pí‰ete, Ïe hygiena by se zde vyﬁádila, tak jim necháme prostor k vyjádﬁení. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe svou práci dûláme podle svého nejlep‰ího svûdomí a vûdomí. Kdyby byla pravda,
co pí‰ete, tûÏko bychom mûli takov˘ obrat, jakého dosahujeme.
Aãkoliv jste se nepodepsal, pracujeme s lidmi dennû a známe formulaci
slov a vût, takÏe víme, odkud ãerpáte tyto nesmyslné informace.
Máte právo doÏadovat se kvality a dobr˘ch sluÏeb – „ZÁKAZNÍK NÁ·
PÁN“
Jsme rádi za kaÏdého zákazníka, kter˘ u nás nakupuje a je spokojen. Vûﬁíme, Ïe je jich vût‰ina.
S pﬁáním hezkého dne prodavaãky SD Jednota Kﬁivoklát
Jana Pixová a Hana Z˘ková

HORKÁ CESTA, NA JEJÍMÎ KONCI NÁS âEKALA OÁZA
Snad toho nejteplej‰ího dne na
sklonku srpna jsme se vypravili na
cestu, o které nikdo z nás netu‰il, co
pﬁinese. Ze Îloukovic dopoledním
motoráãkem jsme vyjeli do stanice
Kﬁivoklát. Hrad, jehoÏ jméno nese
i tato kopcovitá vesniãka, je vût‰inû
na‰ich v˘letníkÛ samozﬁejmû znám˘. Zaãínáme zde krátkou náv‰tûvou hradního nádvoﬁí, nûkteré zláká
i pûkná v˘stava leporela a hlavnû
kterékoliv prostory sk˘tající pﬁíjemn˘ stín. Ale vzhledem k tomu, Ïe na‰imi nejpoãetnûj‰ími cestovateli
jsou dûti ve vûku 1,2,3,4,5,6,…14
let, je hlavní náplní program v Informaãním a vzdûlávacím stﬁedisku
LâR. Pozvání paní Jany Rajské, která zde v Kﬁivoklátû Ïije se svou rodinou, jsme s oãekáváním pﬁijali. Po
mírném táhlém stoupání celé na‰í
horkem zchvácené skupiny jsem si
jakoÏto prÛvodce oddechla. Poté, co
jsem uvidûla zdálky nám mávající
Janu, nabyla jsem jistotu, Ïe úsilí vynaloÏené na tento v˘‰lap nevyjde nadarmo, neboÈ jsme nezabloudili.
V‰ichni jsme byli velice srdeãnû pﬁivítáni pracovnicí stﬁediska paní Tá-

Àou Friebertovou. Celá na‰e dvaapadesátiãlenná skupina tatínkÛ, maminek, dûtí v koãárcích, ‰kolákÛ
i pﬁed‰koláãkÛ se ochotnû vnoﬁila do
velmi pûkného interiéru, kde na pﬁíjemnou hodinu zcela zapomnûla na
venkovní tropické teploty. Zde nás
pohltily tajuplné zvuky zvíﬁat Ïijících v na‰ich lesích. Lu‰tûní a získávání informací o na‰í pﬁírodû formou her bavilo dûti i dospûlé. VÛnû
dﬁeva, zurãení minivodopádÛ a celkovû pﬁíjemná atmosféra nás mile
pﬁekvapila. Pﬁedná‰ka Ing. Stanislava Dryjáka o typick˘ch pﬁedstavitelích na‰ich lesÛ byla zábavná, k ãemuÏ pﬁispûly pochopitelnû i dûti
sv˘mi osobit˘mi vstupy a odpovûìmi. Podle reakcí v‰ech náv‰tûvníkÛ
vûﬁím, Ïe nikdo své volby pﬁipojit se
k této exkurzi nelitoval, a ostatním
mÛÏeme jen vﬁele doporuãit. Ná‰ v˘let se ch˘lí a my konãíme tuto cestu
opût zpátky v Îloukovicích. Ochlazením se v Berounce dûláme za ním
pﬁíjemnou teãku. Dûkují dûti, rodiãe a vedoucí z DDM Na Balkánû
v Praze 3.
Romana Îateãková

V novû otevﬁeném Muzeu motocyklÛ je vystaveno na 150 strojÛ znaãek JAWA a âZ. Náv‰tûvu expozice doporuãujeme nejen motocyklov˘m „fajn‰mekrÛm“.
Foto Pavel Friebert
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Co ﬁekne‰, to zapomenu, co mi ukáÏe‰, to si snad zapamatuji, co sám vyzkou‰ím, to mi zÛstane...

LESNÍ PEDAGOGIKA
Jen tûÏko lze lépe vystihnout
smysl LESNÍ PEDAGOGIKY neboli spoleãného objevování lesa.
Tento program k nám pﬁi‰el z Rakouska a vznikl jako reakce na dne‰ní konzumní a technickou dobu, ve
které se pomalu zaãínat ztrácet tolik dÛleÏit˘ vztah k pﬁírodû. Pﬁíroda
bez ãlovûka je ale pouhou iluzí, na‰ím cílem je proto snaÏit se o sebemen‰í zlep‰ení a zaãít by se mûlo
hlavnû u dûtí. MnoÏství informací,
které získávají z knih, ‰koly a televize je veliké, ale není toto vnímání jen povrchní? Dûti by mûly pﬁírodu samy cítit a proÏívat ji v‰emi
smysly.
Právû program lesní pedagogiky
chce dûtem pﬁiblíÏit les skrze smyslové vnímání, odnesení si krásn˘ch
záÏitkÛ a nov˘ch informací vstﬁeban˘ch pﬁímo v pﬁírodû. Les je pﬁedstavován jako ekosystém, Ïivotní
prostor rostlin a ÏivoãichÛ. Dal‰ím
úkolem LP je ukázat kulturní ãinnost ãlovûka v pﬁírodû a v lese a uvûdomit si hospodáﬁsk˘ a existenãní
v˘znam lesa pro ãlovûka.Necháme
náv‰tûvníky, aby se zúãastnili tohoto zázraãného svûta, ukáÏeme jim

krásy stvoﬁené pﬁírodou, mÛÏeme
u nich vzbudit úÏas a úctu. Co ãlovûk pozná a zamiluje si, s ãím se
spojí, to je ochoten chránit. Kdo jin˘ by je mohl na této cestû doprovázet neÏ osoba , pro kterou se les
stal povoláním a to je právû lesník.
Pﬁímé setkání s publikem v lese je
jedním z nejúãinnûj‰ích zpÛsobÛ
práce s veﬁejností. ZpÛsoby pﬁedávání informací se zmûnily. Málo dûtí a mlad˘ch lidí je dnes ochotno vyslechnout si del‰í monology.
Didaktick˘ proces, proces uãení
musí b˘t více komunikativní a interaktivní.
Proto se dnes lesní pedagogika
stala fenoménem velk˘ch moÏností. Cílovou skupinou jsou dûti ve vûku 9 – 12 let, ale zúãastnit se jí mÛÏe kaÏd˘. A jak vypadá ãas stráven˘
v lese? Program trvá zhruba 2 – 4
hodiny, podle moÏností. Ideální
skupina je kolem 20 dûtí. Na poãátku je pﬁivítání. To probíhá vût‰inou
na okraji lesa, je vytvoﬁen kruh
a v‰ichni se drÏí za ruce. V takovémto seskupení na sebe v‰ichni
dobﬁe vidí a cítí se b˘t s ostatními
na stejné úrovni. Lesník pﬁivítá

v‰echny hosty lesa, sám se pﬁedstaví a souãasnû struãnû popí‰e svoje
poslání v lese, poté se pﬁedstaví náv‰tûvníci. Nûkdy se opatﬁíme cedulkami se jmény, abychom se mohli vzájemnû oslovovat. Pak zaãne
vlastní program, kter˘ je rytmicky
rozãlenûn, stﬁídají se aktivity pohybové a ãinnosti vyÏadující klid
a soustﬁedûnost, které pﬁiná‰ejí du‰evní proÏitky. K ãlenûní programu
pomáhají krátké pû‰í pﬁesuny, které slouÏí k uvolnûní. Po skonãení je
uzavﬁen kruh pro rozlouãení. Lesník spoleãnû s ostatními provede
shrnutí a zpûtn˘ pohled na proÏitky
a získané poznatky. KaÏdému úãastníkovi je dána moÏnost ﬁíci co mu
ãas proÏit˘ v lese pﬁinesl.
Lesní pedagogiku má do své programové nabídku zaãlenûnou i Informaãní a vzdûlávací stﬁedisko
LâR, s. p. Kﬁivoklát. Provádí jí pracovníci Lesní správy Kﬁivoklát, kteﬁí byli pro‰koleni a o tuto problematiku se zajímají. Rádi u nás
pﬁivítáme nejenom dûti a mládeÏ, ale
lesní pedagogiky se mohou zúãastnit opravdu v‰ichni ......
TáÀa Friebertová

NETOP¯¤Í NOC P¤EDâILA OâEKÁVÁNÍ
Podivné zvuky, linoucí se z ultrazvukového detektoru, naznaãovaly
cosi nezvyklého. Venku se stmívalo a nad hlavou poletovali nûkolikagramoví savci s ostr˘mi zoubky
a stra‰ideln˘mi kﬁídly, kteﬁí kdyby
mûli velikost psa, jistû by ãlovûk
pﬁed nimi prchal do bezpeãného
úkrytu. Pﬁírodovûdkynû a pracovnice Správy CHKO Kﬁivoklátsko Anna Hoffmannová sedûla na dolním
kﬁivoklátském hradním nádvoﬁí s detektorem v ruce a pﬁipomínala ﬁízení letového provozu. Nad hradem se
proti svûtlej‰ímu nebi r˘sovaly obrysy mal˘ch poletujících netop˘rÛ –
to oni vydávali ty podivné zvuky,
lidsk˘m uchem nesly‰itelné, av‰ak
pomocí detektoru pﬁevedené na témûﬁ stra‰idelné hvízdání a skﬁeky.
„Tohle je nyctalus noctula,“ identifikovala zvuky Anna Hoffmannová a pﬁiﬁazovala je netop˘rÛm rezav˘m. Pak se v detektoru ozval myotis
myotis, netop˘r velk˘. A je‰tû nûkolik dal‰ích, od netop˘ra velkouchého aÏ po netop˘ra nejmen‰ího.
V prÛchodech a branách hradu
Kﬁivoklátu uÏ byly tou dobou nataÏeny speciální ãerné sítû, do kter˘ch
se kaÏdou chvíli netop˘ﬁi zachytávali – to kdyÏ zapomnûli echolokací sledovat prostor pﬁed sebou
a pﬁíli‰ se soustﬁeìovali na pronásledovanou koﬁist. Pﬁírodovûdci
z CHKO Kﬁivoklátsko nachytali za
ten veãer nûkolik rÛzn˘ch druhÛ netop˘rÛ, které chtûli o pár veãerÛ pozdûji pﬁedstavit také veﬁejnosti.
Netop˘ﬁí noc probûhla v sobotu
6. záﬁí 2008 a na Kﬁivoklátû to byla
vÛbec první akce tohoto druhu na
tomto hradû. Mûlo se pﬁi ní pﬁedstavit, co to vlastnû netop˘ﬁi jsou,
jak Ïijí, jak vypadají, zkrátka v‰echno o tûchto zajímav˘ch a bûÏnému
smrtelníkovi málo znám˘ch zvíﬁatech. Pro náv‰tûvníky bylo pﬁipraveno promítání dataprojektorem,
kam se pﬁená‰el obraz z videokamery, snímající pﬁímo na místû netop˘ry a pﬁipravena byla i nauãná
prezentace a nakonec film. V‰echno probíhalo pod ‰ir˘m nebem, jistû i díky krásnému letnímu poãasí,
které vyslovenû pﬁálo. Je‰tû neÏ se
setmûlo, zaãali pﬁicházet první náv‰tûvníci. PÛvodnû se poãítalo s tím,
Ïe dorazí nanejv˘‰ 30 zájemcÛ, ale
byl to velk˘ omyl. Pﬁi‰lo na 250 lidí! Ani laviãky pro diváky nestaãily, pracovníci hradu museli rychle
pﬁiná‰et nové lavice ze skladu! Byly tu celé rodiny s dûtmi, coÏ byli
vdûãní diváci, natlaãení kolem stolu s netop˘ﬁími boxy, chtiví vidût
v‰echno z co nejvût‰í blízkosti. Ani
velik˘ obraz netop˘rÛ, pﬁená‰en˘ na
promítací plátno, jim nestaãil.
Zkrátka, vidût zblízka netop˘ra, sle-

dovat jeho obÏivu a chování, to byl
obﬁí magnet.
Anna Hoffmannová nejprve pﬁednesla podrobn˘ úvod, kde vysvûtlila v‰e potﬁebné o Ïivotû tûchto
zvlá‰tních savcÛ. Hned od zaãátku
se diváci vyptávali na dal‰í podrobnosti a pﬁírodovûdkynû ráda odpovídala. Diváci se tak dovûdûli, Ïe
v âesku Ïije nejménû 26 druhÛ netop˘rÛ a Ïe i na hradû Kﬁivoklátû Ïije asi dvousetkusová kolonie. Na
projekãním plátnû ale defilovaly
i druhy, které se u nás nevyskytují,
napﬁíklad netop˘r, kter˘ se Ïiví lovem ryb a Ïije v tropech – tam se

Netop˘ﬁí noc – v âesku Ïije nejménû 26 druhÛ netop˘rÛ a na hradû Kﬁivoklátû se vyskytuje asi dvousetkusová kolonie.
Foto Pavel Friebert

ostatnû vyskytuje vût‰ina netop˘ﬁích druhÛ vãetnû upíra, jenÏ se Ïiví krví.
Nejvût‰ímu zájmu se ov‰em tû‰ila pﬁímá ukázka netop˘rÛ, které
pﬁedtím pﬁírodovûdci z CHKO Kﬁi-

voklátsko nachytali na hradû a dal‰ích, které mûli ve své chovatelské
péãi (jednalo se napﬁíklad o poranûné netop˘ry, kteﬁí by ve volné pﬁírodû zahynuli, protoÏe by si nedokázali opatﬁit potravu). Lidé si mohli
na netop˘ry i sáhnout, pohladit si je,
i kdyÏ tato zvíﬁata dovedou tﬁeba
i kousnout sv˘mi mal˘mi zoubky.
Pﬁírodovûdkynû Hoffmannová je
krmila mouãn˘mi ãervy, kteﬁí v‰em
pﬁedvádûn˘m netop˘ﬁím druhÛm
náleÏitû chutnali. Náv‰tûvníci stáli
u stolku, osvûtleném reflektory,
dlouhou frontu a ãekali bez nadsázky aÏ desítky minut na to, aby si
mohli vzít netop˘ra na chvilku do
ruky a zkusit si ho nakrmit nebo pohladit. V prÛbûhu veãera probíhal
také lov do sítí, nataÏen˘ch na horním nádvoﬁí a v dolní bránû – a tento lov byl úspû‰n˘, chytilo se nejménû 10 kusÛ. Anna Hoffmannová
v‰echna chycená zvíﬁata odbornû
pﬁemûﬁila a zváÏila, urãila druh a potom si je mohly dûti, pﬁípadnû i dospûlí, zase vypustit do vzduchu.
KdyÏ byly v‰echny ukázky pﬁedvedeny a netop˘ﬁi zase vypu‰tûni do
volného prostoru, mohli se diváci,
kteﬁí je‰tû nechtûli jít domÛ, podívat
na nûmeck˘ film Upír Nosferatu
z roku 1922, tedy jeden z prvních
a legendárních hororÛ, kter˘ speciálnû pro tuto pﬁíleÏitost sehnal kastelán hradu Ludûk Frencl. Akce Netop˘ﬁí noc byla tak zdaﬁilá, Ïe ji její
organizátoﬁi chtûjí na pﬁí‰tí rok zopakovat. Podûkování patﬁí správû
CHKO Kﬁivoklátsko pod vedením
RNDr. Petra HÛly a také správû hradu Kﬁivoklátu a kastelánovi Luìku
Frenclovi, kteﬁí v‰ichni dohromady
Netop˘ﬁí noc pﬁipravili a která byla
pro náv‰tûvníky mimoﬁádnû atraktivním záÏitkem.
Petr Dvoﬁák

„Pavuãina“ – oblíbená pohybová aktivita v rámci Lesní pedagogiky.
Foto Ing. Milo‰ Pochobradsk˘

VELK¯ ÚSPùCH K¤IVOKLÁTSKÉ ·KOLY
V leto‰ních prázdninovém vydání KN jste se doãetli o v˘hﬁe na‰í
‰koly v celostátní soutûÏi „Ukliìme
si svût“. Kromû PC sestavy jsme byli firmou Elektrowin pozváni na celodenní v˘let. Tﬁicítka vybran˘ch
ÏákÛ 8. záﬁí nasedla do luxusního
autobusu a vyrazili jsme smûr firma
D + P Remont, provozovna Stra‰ice. ObdrÏeli jsme slu‰ivé ochranné
pomÛcky a hurá na náv‰tûvu moderní a ekologické velkokapacitní
technologické linky na odbûr a zpracování elektrotechnického a elektronického odpadu pro dal‰í materiálové vyuÏití, jako zdroje surovin.
Na této lince se dennû zpracuje aÏ
60 ledniãek, roãnû aÏ 20 000 tun
elektroodpadÛ. Po této exkurzi následovala prohlídka Pivovarského

muzea v Plzni. Muzeum tohoto druhu je jediné v âeské republice a soustﬁeìuje zajímavé doklady o v˘robû piva, jeho prodeji a konzumaci.
V rámci prohlídky muzea jsme si
prohlédli gotickou sladovnu, hospodu z pﬁelomu 19. a 20. století, laboratoﬁ, obrazovou galerii a leÏácké sklepy. Firma Elektrowin
nezapomnûla ani na na‰e prázdné
Ïaludky a pozvala nás na obûd do
plzeÀské restaurace. Závûr expedice jsme proÏili v ZOO PlzeÀ a Dino Parku Chtûli bychom tímto podûkovat v‰em, kteﬁí nám v soutûÏi
pomáhali a díky kter˘m jsme mohli strávit krásn˘ den. Budeme rádi,
pokud nás podpoﬁíte i v dal‰ím roãníku. Ten zaãne v nejbliÏ‰ích dnech.
Jitka Rajni‰ová

Úãastníci kurzu kreslení pravou hemisférou malují v plenéru na vyhlídce sv. U Trojice (horní snímek) a v interiéru ztvárÀují jezevce.
Foto Jiﬁina Pro‰ková

KURZ KRESLENÍ PRAVOU HEMISFÉROU

Netop˘ﬁí noc – poté, co si náv‰tûvníci noci podrobnû prohlédli netop˘ry, ti byli zase vypu‰tûni do volného prostoru.
Foto Pavel Friebert

Ve dnech 8. – 10. záﬁí 2008 poskytla obecnû prospû‰ná spoleãnost
Kﬁivoklátsko díky dotaci úﬁadu
Stﬁedoãeského kraje moÏnost studentÛm, kteﬁí mají zájem o v˘tvarnou v˘chovu, ale nejsou schopni tuto ãinnost díky rÛzn˘m typÛm
dysfunkcí uplatÀovat, aby se nauãili pouÏívat své smysly a upevnili si
své sebevûdomí.
V Kurzu kreslení pravou hemisférou veden˘m lektory Studia
KMM z Prahy 8 se studenti Dvoﬁákova gymnázia a Stﬁední odborné
‰koly ekonomické z Kralup nad Vltavou nauãili kreslit, o ãemÏ svûdãí
v˘stava jejich prací, lépe vnímat pﬁí-

rodu a vidût ji v detailech jim doposud neznám˘ch.
Doprovodn˘ program zajistili
lektoﬁi ze Správy CHKO Kﬁivoklátsko Ing. Ivan Kasalick˘, jenÏ seznámil úãastníky kurzu s nejkrásnûj‰ími kouty Kﬁivoklátska a Mgr.
Petra Kare‰ová pﬁedná‰kou o kvûtenû v CHKO Kﬁivoklátsko.
StudentÛm se tento pobyt velice
líbil a kaÏd˘ ho zhodnotil jako velice pouãn˘ a zajímav˘. Urãitû budou
tento semináﬁ prezentovat i sv˘m
pedagogÛm, kteﬁí jsou zamûﬁeni
k oborÛm biologie.
Jiﬁina Pro‰ková,
ﬁeditelka o.p.s. Kﬁivoklátsko
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CO SE NA HRADù K¤IVOKLÁTù DùLO, DùJE A BUDE DÍT…
30 DNÒ MINULOSTI

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

• Oprava stﬁechy jiÏního kﬁídla –
kaple, se ch˘lí pomalu ke konci. Na
stﬁechy nastoupili pokr˘vaãi a klempíﬁi, tesaﬁina je témûﬁ hotová.
• Na severní hradbû jsou v plném
proudu opravy opûrákÛ, první etapa
skonãí s pﬁíchodem mrazÛ.
• 6. záﬁí probûhla na dolním nádvoﬁí 1. Kﬁivoklátská evropská netop˘ﬁí noc s velk˘m úspûchem
• 20. záﬁí probûhlo tradiãní Kﬁivoklátské panování za úãasti mnoha obcí a mûst Rakovnicka
• Záﬁí bylo chladné a sráÏkovû vydatné. Dny evropského dûdictví nabídly náv‰tûvníkÛm hradu prohlídky Velké vûÏe za symbolické
vstupné.
Ludûk Frencl

Kﬁivoklání. Jako jiÏ tradiãnû koná se v polovinû ﬁíjna pﬁehlídka nejlep‰ího ‰ermu a stﬁedovûkého Ïivota, hudby a tance spojená s velk˘m ﬁemeslnick˘m jarmarkem. Letos 11 a 12. ﬁíjna pﬁivezly parní vlaky velké mnoÏství náv‰tûvníkÛ.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík a Petr Tﬁíska

PROHLÍDKY „NASLEPO HRADEM“
Velk˘m úspûchem skonãila i leto‰ní novinka „Naslepo hradem“.
Pilotní projekt skonãil 30. 9. a vûﬁím, Ïe od jara 2009 budeme dále
nabízet nestandardní prohlídku. Jak
v‰e vypadá:
Prohlídka probíhá v areálu vnitﬁního hradu, v prostorách jiÏního
a západního kﬁídla, v pﬁízemí a prvním patﬁe. Pﬁi prohlídce se dotkneme moci svûtské i církevní, stavu
královského i pﬁíslu‰níkÛ dvora,
nav‰tívíme místa pro lidi poctivé
i nepoctivé. Pro lep‰í pﬁedstavivost
o tvaru hradu slouÏí náv‰tûvníkÛm
dﬁevûn˘ schematick˘ model, velk˘
tak, aby se ve‰el do dlanû. Náv‰tûv-

FILM O RYCHTù
Zaãátkem záﬁí bylo dokonãeno
DVD o Hamousovû statku ve Zbeãnû. Na tento mal˘ kotouãek se ve‰el
vlastní film mapující statek od jeho
koupû a zaãlenûní mezi státní stﬁedoãeské památky, dále mnoÏství fotografií dokumentující opravy a v˘voj za témûﬁ 15 let a rovnûÏ
i zajímavé povídání odborníkÛ o této architektuﬁe. V neposlední ﬁadû je
zde dokumentován a vysvûtlen nejnovûj‰í archeologick˘ prÛzkum ve
svûtnici. Celé dílo vzniklo v dílnû
bratﬁí BednaﬁíkÛ, o mnoÏství informací, fotografií a poznatkÛ se zaslouÏil správce statku Lubo‰ Vokoun. V‰em patﬁí dík. DVD si
mÛÏete zakoupit v pokladnû hradu,
nebo pﬁímo v Hamousovû statku ve
Zbeãnû a cena je rovnûÏ pﬁíznivá –
90 Kã.
Ludûk Frencl

ník tak mÛÏe v kaÏdém okamÏiku
vûdût, ve které ãásti hradu se právû
nachází. Po domluvû se správou hradu jsou v místnostech vyhrazena
místa a exponáty vhodné pro hmatovou identifikaci. KaÏdá prohlídka
je vÏdy originál, protoÏe její atmosféru dotváﬁejí sami náv‰tûvníci.
Nûkteﬁí jsou veselí, s chutí po dobrodruÏství, jiní radûji pozornû naslouchají, nûkteﬁí zas vnímají velmi
citlivû a jiní si prostû uÏívají netradiãní záÏitek.
Komu jsou prohlídky urãeny:
Pro nevidomé a slabozraké – prohlídka je pﬁizpÛsobena vûku náv‰tûvníkÛ a stupni zrakového posti-

Ïení, varianty dle domluvy jsou
moÏné i pro ‰koly v‰ech stupÀÛ,
pro vidící zájemce, tedy pro kaÏdého, kdo má chuÈ a odvahu si zavázat oãi ‰átkem a poznávat hrad jedineãn˘m zpÛsobem. „Poznáváme
v‰ím, co máme – kromû zraku“. Náv‰tûvník vyuÏívá sluchov˘ch a hmatov˘ch vjemÛ, pohybu v prostoru,
sly‰eného popisu, vlastního hlasu
apod. O prohlídky projevili zájem
také zástupci jihoãesk˘ch hradÛ
a zámkÛ, kteﬁí absolvovali „slepeckou“ pro vidící poslední záﬁijov˘
den.
Ludûk Frencl

LÉTO JE PRYâ A ZIMA KLEPE NA DVE¤E
Leto‰ní léto, které mÛÏeme poãítat mezi rozmarná, je jiÏ za námi.
Babí léto se nekonalo. Jaká bude zima? Dost polemik o poãasí a pojìme zpût do hradeb kﬁivoklátsk˘ch
trochu bilancovat. I pﬁes to, Ïe do
vánoc je‰tû nûjaká voda uteãe, je
moÏno ﬁíci, Ïe leto‰ní sezónu moÏno poãítat mezi ty prÛmûrné. Poãasí moc nepﬁálo a ãesk˘ ãlovûk se má
stále lépe a lépe a jezdí za jist˘m
sluncem. Asi celorepublikov˘ trend
mírného odlivu turistÛ jsme pocítili i v na‰em regionu. Pﬁesilná koruna, trocha ‰patného poãasí a moÏná
i rostoucí nabídka atraktivit, rozmûlnila cíle náv‰tûvníkÛ. Je tﬁeba
hledat dal‰í zatraktivnûní regionu,
abychom náv‰tûvníkÛm nabídli zajímavé vyuÏití volného ãasu. VÏdyÈ

Kﬁivoklátsko je hlavnû turistick˘ region. Hrad je siln˘m lákadlem, ale
v‰e nespasí. Lidé chtûjí více komfortu, pod stan jezdí uÏ jen ti skalní
a teplá voda na táboﬁi‰tích je nutnou
samozﬁejmostí. Myslím, Ïe co do
poãtu sluÏeb, sluÏeb kvalitních, je
tﬁeba hodnû investovat a nejen penûz, ale hlavnû své práce.
Náv‰tûvníkÛ hradu bude urãitû
pﬁes sto tisíc, ale pﬁedloÀsk˘ rekord
nepﬁekonáme. Novou devizou náv‰tûvnické sezóny pﬁí‰tího roku bude zku‰ební zimní provoz hlavní
prohlídkové trasy – „Hradních palácÛ“. Letos jiÏ náv‰tûvníkÛm i z ﬁad
domácích, a myslím tím i kﬁivoklátsk˘ch obãanÛ, chystáme vánoãní prohlídky.
Ludûk Frencl

Úspû‰nû skonãil leto‰ní experiment, jímÏ byla prohlídka nazvaná Naslepo hradem, která je
urãena pro slabozraké nebo nevidomé náv‰tûvníky objektu. Pilotní projekt skonãil 30. záﬁí,
nyní bude vyhodnocen a pﬁí‰tí rok by mohl b˘t jiÏ nabízen jako nestandardní prohlídka.
Foto Ludûk Frencl

S TAV E B N Í â I N N O S T
Leto‰ní rok ãerpání penûz z fondu ministerstva kultury PZAD (Program záchrany architektonického
dûdictví) dopomohl k touÏebnû prosazované opravû krovu a stﬁech jiÏního kﬁídla, jehoÏ hlavní souãástí je
kaple. Do konce listopadu bude
ukonãena 1. etapa, která se zamûﬁila na západní ãást, tedy stﬁechy
a krov nad Rytíﬁsk˘m sálem. Krov
je citlivû opravován jen v nejnutnûj‰ím rozsahu, krytina je pouze
pﬁekládána, nové jsou okapy a svody. Co urãitû uvítá náv‰tûvník, prozradíme jiÏ dnes. Na pÛdách vzniká
1.ãást unikátního prohlídkového
okruhu, kter˘ vás zavede do dosud
nepﬁístupn˘ch a zapadl˘ch prostorÛ. Druhá etapa probûhne pﬁí‰tí rok

a bude zavr‰ena osazením nového
zvonu do vûÏiãky kaple.
Druhou velkou akcí je oprava
Hejtmanského domu a jiÏního parkánu. Leto‰ní práce jsou velice patrné a viditelné z Bud, kde je opravena celá fasáda prÛãelí, ve‰kerá
okna byla opravena a natﬁena, k nepoznání jsou vnitﬁní prostory v b˘valém pivovarské varnû a spilce.
Pﬁí‰tí rok, pokud se podaﬁí zajistit
opût pﬁíslib ãerpání z fondu PZAD
bude dokonãena hradební zeì jiÏního parkánu, coÏ by znamenalo tuto ãást koneãnû otevﬁít náv‰tûvníkÛm. Bude to velice lákavé, jelikoÏ
tu vznikne i zajímavá vyhlídka na
Budy.
Ludûk Frencl

K¤IVOKLÁTSKO NÁRODNÍ PARK – OTÁZKY A ODPOVùDI
JiÏ od poãátku v‰ak pokládám za
nutné rozpt˘lit nûkteré zásadní nepravdy a fámy typu, Ïe lidi nebudou
moci chodit do lesa na houby! Pﬁedkládám vám proto v následujícím
textu odpovûdi na nejfrekventovanûj‰í dotazy, které se vyskytly v debatû o zámûru se zástupci dotãen˘ch
obcí dne 23. 9. 2008 v Kﬁivoklátû.
Jaké potenciální v˘hody mÛÏe
obcím a místním obãanÛm pﬁinést
zﬁízení a existence NP?
Usnadní se pﬁístup k finanãním
podporám z veﬁejn˘ch zdrojÛ pro
obce i soukromé subjekty. Omezí se
riziko umístûní investic ohroÏujících Ïivotní prostﬁedí. Zv˘‰í se
atraktivita území pro náv‰tûvníky
vãetnû zahraniãní klientely, coÏ vytvoﬁí pﬁíleÏitost pro rozvoj drobného místního podnikání. Národní
park je jedinou mezinárodnû známou a uznávanou kategorií ZCHÚ.
V chránûn˘ch územích prokazatelnû roste cestovní ruch aÏ 4x rychleji neÏ jinde.
Jak mÛÏe existence NP ovlivnit
zamûstnanost lidí v regionu?
V souvislosti s existencí NP se
pﬁedpokládá urãit˘ nárÛst pracovních pﬁíleÏitostí v místû (dle analogie s velikostnû podobn˘m NP âeské ·v˘carsko). NárÛst bude

smûﬁovat zejména do péãe o NP,
pﬁíp. do oblasti sluÏeb cestovního
ruchu.
Jak mohou obce ovlivnit podobu zﬁizovaného NP?
Pﬁedpokládá se úãast obcí v procesu celé pﬁípravy vyhlá‰ení NP.
Jak mohou obce v budoucnu
uplatÀovat své zájmy na území
parku?
Zástupci obcí musí b˘t delegováni do Rady NP, kde mohou uplatÀovat zájmy obcí.
Bude mít NP nûjaké ochranné
pásmo?
Zﬁízení ochranného pásma se nepﬁedpokládá, jeho funkci bude plnit
stávající CHKO.
Jak existence NP ovlivní moÏnost sbûru lesních plodin (houby,
maliny, ostruÏiny)?
Sbírat lesní plody na území NP
není dle platné legislativy zakázáno. Urãité omezení v tomto ohledu
pﬁedstavují pouze území prvních
zón v dÛsledku omezení vstupu.
Místní obyvatelé (vlastníci nemovitostí a osoby jim blízké) v katastrálních územích zasahujících do NP
mohou v‰ak mít vstup zaruãen na
území celého NP.
Jak bude upraven vstup a pohyb obãanÛ na území NP?
Na území NP je pohyb osob neo-

mezen s v˘jimkou prvních zón, kde
je povolen pouze po znaãen˘ch
cestách. Z tohoto omezení lze zﬁídit
v˘jimku pro místní obyvatele a osoby jim blízké. Toto bude zahrnuto
do náv‰tûvního ﬁádu NP, základního dokumentu schvalovaného pﬁi
vzniku NP. Omezení vstupu se rovnûÏ nevztahuje na vlastníky a nájemce pozemkÛ.
Jak existence NP ovlivní zﬁizování nov˘ch turistick˘ch tras?
Pﬁedpokládá se, Ïe stávající síÈ turistick˘ch cest zÛstane rámcovû zachována. Její doplnûní není vylouãeno.
Jak bude zﬁízením a existencí
národního parku ovlivnûn územní rozvoj obcí?
Rozvoj obcí a regulace zÛstane ve
stejném reÏimu jako v CHKO.
MÛÏe park napomoci ﬁe‰it problémy infrastruktury obcí (vodovody, kanalizace, ãi‰tûní odpadních
vod)?
Ano, pﬁi poskytování dotací
z veﬁejn˘ch prostﬁedkÛ jsou
upﬁednostÀovány Ïádosti obcí na
území NP. V nûkter˘ch pﬁípadech
lze získat v˘raznû vy‰‰í procento
podpory. Ve smyslu smûrnic Operaãního programu Îivotní prostﬁedí jsou v tûchto záleÏitostech obce leÏící v NP a jeho ochranném

pásmu jednoznaãnû preferovány.
Jak existence národního parku
ovlivní moÏnost získání palivového dﬁeva vãetnû eventuelní samov˘roby v místních lesích?
Hospodaﬁení ve státních lesích,
kde nyní hospodaﬁí Lesy âR, pﬁechází na Správu NP. Na vût‰inû území parku bude pokraãovat hospodaﬁení a tudíÏ zde bude produkováno
mj. palivové dﬁevo, jehoÏ získání
bude i nadále moÏné formou samov˘roby. Spekulace o tom, Ïe vût‰ina území NP bude od poãátku bezzásahová, nejsou pravdivé.
Je moÏné do NP umisÈovat vãelíny?
Pro umisÈování vãelínÛ platí stejná pravidla jako v CHKO.
Jak˘m zpÛsobem bude v NP
upraven v˘kon práva myslivosti?
Území NP bude i nadále myslivecky obhospodaﬁováno. Na pozemcích ve vlastnictví státu se pﬁedpokládá vznik honiteb na celém
území NP, jejichÏ lokalizace mÛÏe
b˘t vÛãi území parku posunuta aÏ
o 10 % vnû i dovnitﬁ NP. Myslivost
v NP mÛÏe b˘t organizována tak,
aby byla moÏná úãast místních zájemcÛ.
Jak se zmûní administrativní
zátûÏ (podmínky pro stavební
a podobná ﬁízení) pro obãany?

Státní správa ochrany ZPF a státní správa rybáﬁství pﬁejde, s v˘jimkou pravomocí ministerstev, na
Správu NP. Jinak zÛstává situace
stejná jako v CHKO.
MÛÏe park napomoci ﬁe‰it nárÛst nárokÛ na likvidaci odpadÛ
související s pﬁedpokládan˘m nárÛstem turistického ruchu?
Správa NP se mÛÏe podílet na
úklidu (likvidaci odpadÛ) pozemkÛ
leÏících v NP.
MÛÏe park napomoci likvidaci
star˘ch skládek apod. na území
obcí (v jejich katastrech)?
V rámci krajinotvorn˘ch programÛ MÎP je ve zvlá‰Èˇchránûn˘ch
územích moÏné ãerpat finanãní prostﬁedky na likvidace ãern˘ch skládek. Na celém území NP, jako nejvy‰‰í kategorii územní ochrany
v âR, je tato moÏnost zaruãena.
Vysvûtlivky k pouÏit˘m zkratkám:
NP – národní park
CHKO – chránûná krajinná oblast
MÎP – Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí
ZCHÚ – zvlá‰È chránûné území
ZPF – zemûdûlsk˘ pÛdní fond

RNDr. Petr HÛla,
vedoucí Správy
CHKO Kﬁivoklátsko
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OBECNÍ KNIHOVNA
JAK JSEM P¤I·EL NA SVùT

V¯STAVBA H¤I·Tù V PLNÉM PROUDU
betonové základy. Bûhem ﬁíjna je
plánováno osazení prvkÛ z dílen
SOUL Písky a osazení Hradu a Klecí do Vûznice. Poté bude navezen
materiál pro dopadové plochy, osazeny palisády a upraveny dopadové
plochy. V‰e je tﬁeba dokonãit do
30. listopadu tak, aby mohlo b˘t provedeno vyúãtování poskytnuté dotace na v˘stavbu hﬁi‰tû Ministerstvem pro místní rozvoj.
Chtûli bychom podûkovat panu
Knotovi z Velké Bukové, kter˘ nám
ochotnû v potﬁebn˘ch termínech pﬁijel s bagrem vykopat roviny a mûl
s námi trpûlivost pﬁi zamûﬁování. Jeden den s námi vydrÏel prakticky aÏ
do tmy. Ná‰ dík patﬁí i firmû Pavla
Vydry z Rakovníka, kter˘ vybagroval a zhotovil základy pro herní prvky a kter˘ byl ochoten zahájit práce
prakticky ihned (v nedûli), tak abychom v‰e stihli dle harmonogramu.
DoplÀujeme seznam tûch, kteﬁí nás
podpoﬁili – dûkujeme Stavebninám
Roztoky za ãást materiálu na základy, kter˘ nám poskytla zdarma, a firmû KODE Servis s. r. o., která nám
zdarma dopravila palisády z Plznû.
Dûkujeme tatínkÛm, kteﬁí se
zúãastnili brigád pﬁi úpravách terénu. Ti, kteﬁí v záﬁí nemohli a chtûli
by nám pomoci, mohou se pﬁihlásit
na dal‰ích brigádách, které budou
vyhlá‰eny podle potﬁeby.
Jana Rajská

▲

„Pojìte si hrát na ná‰
hrad“ jiÏ brzy nebude
jen název projektu v˘stavby dûtského hﬁi‰tû
na Amalínû, ale v˘zva
pro v‰echny dûti z Kﬁivoklátu, blízkého i dalekého okolí.
Foto Vojtûch Rajsk˘

▲

„Pojìte si hrát na ná‰ hrad“ jiÏ
brzy nebude jen název projektu v˘stavby dûtského hﬁi‰tû na Amalínû,
ale v˘zva pro v‰echny dûti z Kﬁivoklátu, blízkého i dalekého okolí.
Kdo ‰el od úter˘ 16. záﬁí okolo parku pod Jednotou na Amalínû, mohl
sledovat ãil˘ stavební ruch.
V‰e zaãalo zamûﬁením hﬁi‰tû na
pozemku dle projektové dokumentace a vybagrováním tﬁech rovin pro
VûÏ, Prévet, Vûznici a Vyhlídku.
Následovaly základy pro ukotvení
tûchto herních prvkÛ – betonov˘ch
patek. Pod VûÏí, která bude vysoká
pﬁes 5 metrÛ, jsou patky vybetonovány do hloubky 1 metru a svázané
vûncem, takÏe nic není ponecháno
náhodû. Zemní práce nebyly procházkou rÛÏov˘m sadem. Kdo uÏ
nûco na Kﬁivoklátû kopal, ví, o ãem
je ﬁeã. NaváÏka plná balvanÛ, která
je témûﬁ po celé plo‰e parku, nebyla nic proti skále z bﬁidlice pod ní,
a tak to místy ‰lo velice „ztuha“. To
v‰e bylo hotovo do pondûlka 22. záﬁí. Poté se dostavila autorka hﬁi‰tû,
která pﬁijela osobnû dohlédnout na
zamûﬁení a vytvoﬁení roviny pro
herní prvek Hrad, kter˘ vzniká v její dílnû. Dodá nám i Klece a Sloupy
pro Vûznici. Samotná Vûznice, dále pak VûÏ, Vyhlídka a Prévet vznikají v dílnách SOUL Písky. Palisády, které uzavírají cel˘ soubor
hﬁi‰tû, dodala firma Palis z Plznû
a budou osazeny spolu s herními
prvky. To nebude dﬁíve neÏ vyzrají

Foto Petr Tﬁíska

Mám k dne‰ní dobû mnoho v˘hrad. Na mÛj vkus je pﬁíli‰ rychlá,
neosobní a necitlivá. Co na ní mám
ale ráda, je svobodn˘ pﬁístup k informacím. Staãí spustit internet.
Moje generace to v tomto ohledu
mûla tûÏ‰í. Ty „nejdÛleÏitûj‰í“ informace nám totiÏ ãasto zÛstaly
upﬁeny. Na‰i normalizaãní rodiãe se
prostû stydûli, neboÈ i oni to mûli
v dûtství v tomto ohledu sloÏité.
TakÏe sexuální v˘chova buì úplnû
chybûla, nebo se omezila na v˘klad,
Ïe miminko vzniká spojením tatínkovy spermie a maminãina vajíãka.
Ale jak se tam ta spermie, sakra, dostala? To byla otázka, s kterou si ãasto lámalo mnoho m˘ch vrstevníkÛ.
DÛsledkem bylo, Ïe jsem nakonec
ve tﬁetí tﬁídû byla pouãena Mí‰ou
Francovou, která mnû v‰e osvûtlila
patﬁiãnû vulgárními v˘razy, Ïe mi
jen probûhlo hlavou: „Nikdy!“.
Korunu tomu v‰emu nasadila
v ‰esté tﬁídû Dá‰a Podhorská, kdyÏ
do ‰koly pﬁinesla ãernobílé fotky
grupáãe s ãernochy toho nejtvrd‰ího kalibru. Moje tehdej‰í dedukce,
Ïe nûco podobného budu muset absolvovat, pokud nebudu moci otûhotnût, by dne‰ním ‰esÈákÛm pﬁipadala pﬁinejmen‰ím slabomyslná.
Proto jsem si ﬁekla, Ïe svoje dûti
v tomto ohledu rozhodnû tápat nenechám.Chtûla jsem je pouãit brzy.
Pﬁispûlo k tomu i to, Ïe jsem ãekala tﬁetí dceru a holãiãky (tehdy ãtyﬁletá a pûtiletá) pﬁirozenû projevovaly zájem, jak se mi to pﬁihodilo.
Pﬁeãetla jsem si kvÛli tomu i odbornou literaturu (Trojan). Ta mû v‰ak
neuspokojila. Sexuolog mû nabádal,
abych hned od zaãátku pouÏívala
v˘razy jako vagína a penis. Vzhledem k tomu, Ïe slovo vagína ve mnû
evokuje nûco tak citlivého asi jako
gumová rukavice, knihu jsem zase
odloÏila a definitivnû si uvûdomila,
Ïe si musím poradit sama, Ïe to za
mû nikdo jin˘ váÏnû neudûlá. Rozhodla jsem se jim to vysvûtlit opravdu polopatû, aby nemohlo dojít
k omylu. VáÏnû pokyvovaly hlaviãkama a já bych v tu chvíli dala

nevím co, abych se jim do nich mohla podívat, co se tam odehrává. Dovûdûla jsem se to o dva dny pozdûji, kdyÏ jsem jela s holkama vlakem
do Rakovníka. V La‰ovicích, kde se
vlaky kﬁiÏují, jsme tehdy strávily asi
15 minut. Byl hork˘ letní den, ve
vlaku dusno k zalknutí. Naprosté ticho ru‰ilo jen pár much. Do toho se
ozvala má star‰í dcera dûtsk˘m zvoniv˘m hláskem: „Mami, a kdyÏ ten
chlap strãí pindika do t˘ pani, nebolí jí to?!“ Udûlalo se mi mdlo.
Dcerka na mû v‰ak stále tázavû hledûla. Ostatnû nejen ona, ale i v‰ichni ostatní cestující, kteﬁí zázraãnû
oÏili a se zájmem si prohlíÏeli na‰i
skupinku. Neb˘t toho mého ohromného tûhotenského bﬁicha, uÏ jsem
asi pod sedaãkou. „Ne, nebolí,“
hlesla jsem a nemohla se doãkat, aÏ
vystoupím z vlaku.
âtyﬁi roky po této pﬁíhodû mû ãeká stejn˘ úkol. Musím pouãit
nejmlad‰í dceru. Tentokrát jsem
náleÏitû vybavena, na‰e zdatná knihovnice mû navádí na knihu „Jak
jsem pﬁi‰el na svût“ od Kateﬁiny Janouchové. Kateﬁina Janouchová je
mi sympatická. Vím o ní, Ïe je dcerou v˘znaãného ãeského emigranta, manÏelkou abstinujícího alkoholika, má pût dûtí a kromû toho, Ïe
pí‰e knihy a ãlánky, pracuje i jako
sexuální terapeutka. „To by mohlo
jít“, pomyslím si. Otevírám knihu:
„Tak tedy ‰tûrbinka a kolíãek, to je
docela hezké“, probûhne mi hlavou.
A opravdu, celá kniha je napsaná
s velk˘m citem a porozumûním pro
malého ãlovíãka. Navíc v ní nechybí humor. A tak tedy nadejde hodina H, kdy si kníÏku s Vandiãkou
pﬁeãteme. Vanda se tváﬁí velice
zku‰enû, zdá se, Ïe ji nic nepﬁekvapuje. I mnû se zdá, Ïe s touto knihou bych si byla b˘vala u‰etﬁila trapas ve vlaku, protoÏe Marika by mû
takovou otázku asi ani nepoloÏila.
Z celé knihy je patrné, Ïe dûlání dûÈátka je pro maminku i tatínka ãinnost nanejv˘‰ pﬁíjemná.
Co ﬁíci závûrem? Rodiãe, nebojte se sexuální v˘chovy sv˘ch dûtí.

Zejména malé dûti jsou velmi tvárné a informace, které se nám zdají
ãasto velmi sloÏité, pﬁijímají s naprostou samozﬁejmostí. TakÏe –
hodnû úspûchÛ.
Ivana Varju
Podûkování
Moc dûkuji autorÛm PhDr. Tomá‰i Bednaﬁíkovi a PhDr. Bohumilu Svobodovi za stálou pﬁízeÀ, kterou projevují na‰í obecní knihovnû,
neb vám ãtenáﬁÛm opût vûnovali své
nejnovûj‰í knihy: Rakovnicko
(Zmizelé âechy), Kardinál Josef
Beran (Ïivotní pﬁíbûh velkého vyhnance). UpozorÀuji na nauãné knihy Tomá‰e Bednaﬁíka, které napsal
o „âachtické paní“ (uÏ o nich byla
v na‰ich novinách ﬁeã), jakoÏ i na
beletrii na totéÏ téma. Vidûli jste tﬁeba film, budete mít chuÈ porovnat...
Teì je‰tû vy‰la Bosorka AlÏbûta –
âachtická paní, ale myslím, Ïe uÏ
to, co tu máme, staãí... Je‰tû musím
podûkovat neznámému dárci, kter˘
mi pﬁed bytem nechal plnou ta‰ku
knih z Reader’s Digestu. Je to romantika, krimi, ‰pionáÏní pﬁíbûhy
i historie, prostû kaÏd˘ si vybere.TakÏe ãtûte!
Gudrun Humlová

PROPAGACE V¯UKOV¯CH PROGRAMÒ A NÁKUP EKOPOMÒCEK
Tak se naz˘vá dotace Fondu Ïivotního prostﬁedí Stﬁedoãeského
kraje poskytnutá IVS Budy, Kﬁivoklátsko o.p.s. Díky ní byla vyti‰tûna nabídka environmentálních v˘ukov˘ch programÛ
na období 2008/2009 a ekopomÛcky ( Krabice ptákÛ zpûvákÛ,
Krabice vody, Pytel domácí zvíﬁeny a venkovní plachta o odpadech).
Pro ‰koly to znamená pomoc pﬁi
zaji‰Èování environmentální v˘chovy. IVS Budy nabízí 30 programÛ –
pﬁedná‰ek, exkurzí, pobytov˘ch

kurzÛ a soutûÏí pro dûti od mateﬁské
‰kolky po vysoko‰kolské studenty.
Programy jsou zamûﬁeny na ochranu Ïivotního prostﬁedí v CHKO Kﬁivoklátsko. Dûti se zde pouãí ale
i formou hry nauãí pomáhat pﬁírodû.
Pro pedagogy je pﬁipraven semináﬁ „V˘znam a funkce lesÛ v rámci environmentální v˘chovy dûtí
a mládeÏe“ od 8.-10.10. 2008, kter˘ je zcela zdarma – finanãnû byl
podpoﬁen Lesy âR a.s.
Ve spolupráci se Správou CHKO
Kﬁivoklátsko a IVS LesÛ âR bude

úãastníkÛm kurzu formou nabídky
v˘ukov˘ch programÛ poskytnuta
pomoc pﬁi tvorbû environmentální
v˘chovy na ‰kolách.
Zájemci z ﬁad pedagogÛ a pracovníkÛ s mládeÏí se mohou pﬁihlásit v IVS Budy, Kﬁivoklátsko o.p.s.
– tel. 313 558 123, 777 313 552. Program kurzu – viz www.is-krivoklat.cz
Jiﬁina Pro‰ková
IVS Budy,
Kﬁivoklátsko o.p.s.
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA K¤IVOKLÁTSKU (XXXI)
ZANIKLÁ VES
LOUâKO
Asi dva kilometry od V‰etat, pﬁi
silnici do Velké Bukové, leÏí terénní vyv˘‰enina se studánkou na jejím úpatí. Na tomto místû stávala
pravdûpodobnû stﬁedovûká ves
Louãko. Potvrzují to nálezy z archeologick˘ch povrchov˘ch prÛzkumÛ a sondáÏí, které zde provádûly archeoloÏky Muzea T.G.M.
Rakovník.
Zaniklá ves Louãko je v písemn˘ch pramenech zmiÀována od
roku 1337, kdy byla Janem Lucembursk˘m postoupena v manství Je‰kovi z Chlumu. Od roku 1419 se
v‰ak náhle její dosavadní majitel
Mstihnûv z Chlumu pí‰e „ze vsi Protivné“. Vypadá to tedy, Ïe tou dobou uÏ vesnice Louãko zpustla
a Mstihnûv nûkde naproti jejím statkÛm postavil popluÏní dvÛr, kter˘
pﬁevzal její manské povinnosti. ProtoÏe se v‰ak od té doby pﬁipomínají stﬁídavû, zdá se, Ïe sousedící zbytky Louãka a nov˘ dvÛr Protivná
byly slouãeny v jeden mansk˘ statek, kter˘ byl roku 1486 uÏ jako pustina trvale pﬁipojen k nedalek˘m

Zaniklá ves Louãko.

DUCHOVNÍ ZAMY·LENÍ
Zbabûlost je, kdyÏ víme co máme ãinit,
a neãiníme to.
(Konfucius)

V‰etatÛm. Jejich zánik spadá do období husitsk˘ch válek.
V roce 1835 provedl Václav Krolmus povrchov˘ sbûr v sousední lesní poloze Îalkov, jihov˘chodnû od
V‰etat pﬁi V‰etatském potoku, jehoÏ
v˘sledkem byly keramické zlomky,
kosti, uhlíky, zaoblené pískovcové
kameny a Ïelezn˘ nÛÏ, které rámcovû datoval do období vrcholného
stﬁedovûku. Podobné nálezy pak uãinil i u nedalekého vrchu Homolky,
v lese i na polích.
Nálezy údajnû
Václav Krolmus
poslal do Prahy
Kalinovi z Jäthensteina. V˘znamn˘ regionální
badatel Vácpav
Koãka ve své knize Dûjiny Rakovnicka v roce 1936
uvádí, Ïe na rozhraní vsí V‰etaty
a Velká Buková
nûkolik krokÛ na
jih od silnice je
palouk s prohlubFoto Tomá‰ Bednaﬁík ní uprostﬁed, kte-

rou protéká bezejmenná bystﬁina aÏ
do V‰etatského potoka, na jehoÏ lev˘ bﬁeh klade zaniklou ves Louãko.
Jan Renner pak popisuje, Ïe na louce 20 minut v˘chodnû od V‰etat na
jih od silnice byla podle udání star˘ch
pamûtníkÛ studna pro osadu Protivnou.
V srpnu 2007 byla na vyv˘‰eninû
nad studánkou, která je dnes porostlá mlad˘mi buky, provedena
zji‰Èovací sondáÏ a zamûﬁení reliéfu terénu Ústavem archeologické
památkové péãe stﬁedních âech ve
spolupráci se Západoãeskou univerzitou v Plzni. V‰ech pût ãtvercov˘ch sond potvrdilo pﬁírodní pÛvod
terénu, ale z jejich okolí pochází neãetné nálezy novovûké keramiky
a jeden kus ‰típaného kamenného
jádra. Otázka, zda je tento prostor
místem zaniklé vsi Louãko, tak
vzhledem k absenci stﬁedovûk˘ch
nálezÛ zÛstává nadále nedoﬁe‰ena.
Bádání v‰ak není je‰tû u konce, a tak
vûﬁme, Ïe dal‰í v˘zkum pﬁinese jasnou odpovûì, zda ve zkoumané lokalitû b˘vala opravdu ves Louãko.
Kateﬁina BlaÏková
Tomá‰ Bednaﬁík

DOBROT Y Z BABIČČINY KUCHAŘKY
aneb Expedice za tajemn˘mi vÛnûmi kﬁivoklátsk˘ch kuchyní
Zdravím v‰echny milovníky dobré ba‰ty a pﬁeji mnoho pohody do
podzimních zasnûn˘ch dnÛ. Jak je
m˘m zvykem, tak si hezké dny velmi rád zpestﬁuji pﬁípravou nûãeho
dobrého, aby se pestrobarevné dny
staly je‰tû hezãími. PﬁestoÏe mám
domluvené je‰tû s nûkter˘mi z vás,
Ïe se v novinách podûlíte o své rodinné recepty, shodou náhod to
do tohoto ãísla nûjak ãasovû nevy‰lo, poroto musím sáhnout opût do
receptÛ tûch, kteﬁí nezklamou, coÏ
jsou ti, kteﬁí, bohuÏel, jiÏ nejsou mezi námi. Beru si tedy na pomoc mámin kuchaﬁsk˘ se‰it a hledám, na co
bych Vás dnes pozval. Logika vûci
velí, Ïe by to mûlo b˘t nûco sezónního. Co mnû blesklo hlavou jako
první, Ïe by to mûl b˘t nûjak˘ recept
z jablek. Je doba jejich skliznû a jsou
v‰ude okolo nás, hlavnû ta padaná,
kter˘ch, nám ‰etrnûj‰ím, je líto odvézt na kompost a snaÏíme se je nûjak zuÏitkovat. ReceptÛ nacházím
desítky, ale mé oãi se zastaví na jednom, pﬁi kterém se mi zaãnou hromadit sliny v puse, a kter˘ nese název „nepeãen˘ jablkov˘ dort“. Je
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27. díl

u nûj v závorce maminãinou rukou
pﬁipsaná poznámka – od paní Hru‰kové. Paní Anna Hru‰ková byla tﬁicet let na‰í sousedkou a byla to prostá a dobrosrdeãná Ïena, skvûlá
hospodynû a kuchaﬁka. Patﬁila k lidem, které jsme jako dûti mûli rádi,
protoÏe kdykoliv jsme si hráli na zahrádce nebo nûkde okolo domu, pﬁinesla nám vÏdy nûco dobrého na
zub. Umûla jednoduchá a v˘borná
jídla, a my se vÏdy jen olizovali. Pamatuji, jak ona a ostatní sousedky
naveãer sedávaly na laviãce pﬁed obchodem textilu, popíjely kafíãko
a probíraly záÏitky dne. My, dûti,
okolo nich posedávaly s pusou dokoﬁán, aby nám náhodou nûco neuteklo. Tolik vzpomínka na paní Annu Hru‰kovou a nyní uÏ ten její
recept…

a nakrájíme na malé kousky. Dáme
do kastrolu, pﬁidáme 3-4 lÏíce cukru,1 dcl vody a krátce povaﬁíme, aby
jablka tro‰ku zmûkla. V pÛllitru studené vody rozmícháme 2 vanilkové
pudinky. KdyÏ jsou jablka povaﬁená, pﬁelijeme je ve vodû rozpu‰tûn˘m pudinkem. Za stálého míchání
v‰e pﬁivedeme do varu, aÏ smûs
zhoustne. Pﬁipravíme si dortovou
formu nebo hlub‰í mísu. Na dno poklademe vrstvu dûtsk˘ch pi‰kotÛ
a pﬁelijeme polovinou jablkové
smûsi, poklademe dal‰í vrstvu pi‰kotÛ a navrch dodáme zbytek jablek. Takto vznikl˘ dort dáme na nûkolik hodin do chladna, aby ztuhnul.
Pﬁed podáváním je nejlep‰í ho dát
vychladit do ledniãky a jednotlivé
porce ozdobíme ‰lehaãkou.

Jablkov˘ nepeãen˘ dort

Soukromá v˘uka hudby
Dagmar Pavlíãkové
a
Klub maminek Îelviãka

60 dkg oloupan˘ch a nadrobno
nakrájen˘ch jablek, 1 balíãek dûtsk˘ch pi‰kotÛ, 2 vanilkové pudinky,
cukr.
Jablka oloupeme, zbavíme jader

O odvaze a stateãnosti se mluví málo. Îijeme ve svûtû, v nûmÏ se za odvahu platí vysoká
cena. Proto se velmi málo lidí rozhoduje pro
tuto ctnost. Svût se v‰emoÏnû stará o to, aby se
neobjevovali pﬁíli‰ odváÏní lidé; zlo se totiÏ nejvíce bojí odvahy. Manipulovat se dá jenom s lidmi bázliv˘mi. Snad proto se stále mluví o nûjak˘ch hrozbách: hvûzdné války, jaderná munice,
nemoci, na nûÏ nemáme léky, terorismus, mafie aj. Lidé se bojí uÏ od mateﬁské ‰kolky – napﬁed vychovatelky, pak uãitelky, pak nadﬁízeného… Bojíme se o místo v práci,
profesionálního selhání a nakonec smrti. Strach niãí v ãlovûku sílu bojovat. V boji o skuteãnou zralost ztroskotáváme na tom, Ïe se nedokáÏeme niãemu odváÏnû postavit, ﬁíci NE.
Prvním krokem na cestû ke zralosti je odvaha. Ov‰em vnûj‰í tlak na
ãlovûka není to jediné, co mu bere odvahu. Existuje jeden vnitﬁní dÛvod:
zbabûlost. O této slabosti se tûÏko mluví, protoÏe titul „zbabûlec“ není nijak lichotiv˘. Lidé se chlubí svou touhou po penûzích, sexuálními záÏitky,
leností, pohodlností, ambicemi. Zpovídali jsme se ale nûkdy z toho, Ïe jste
byli zbabûlí? Já takové vyznání snad nikdy nesly‰el – ani jsem je sám nikdy nevykonal! Slabost zbabûlosti skr˘vá ãlovûk nejãastûji za oznaãení „nenávidûl jsem“. My ov‰em nenávidíme to, ãeho se bojíme. Strach je tedy
vnitﬁním koﬁením nenávisti v‰eho druhu.
Odvaha je vnitﬁní síla schopná pﬁekonat v‰echny pﬁekáÏky, jeÏ nám
stojí v cestû k nejvy‰‰ím hodnotám. Nesmíme si je v‰ak plést s bravurností, coÏ je odvaha, které schází moudrost.
Opravdová odvaha dokáÏe jednat bleskovû, ale dokáÏe si také rozloÏit
síly dlouhodobû. A na‰e Ïivotní úsilí je dlouhá cesta, obraznû ji lze pﬁirovnat k v˘pravû na Mount Everest a rozloÏit na tﬁi etapy. První – nejdel‰í –
vykonáme dopravním prostﬁedkem. V urãitém okamÏiku v‰ak pohodlná cesta konãí, je tﬁeba vysednout, vzít náklad a jít pû‰ky po vyznaãen˘ch cestách.
To je etapa druhá. Cesta ov‰em zdaleka nekonãí. Pﬁicházíme k upozornûní, Ïe dále je moÏné jít jenom s prÛvodcem a bez zátûÏe. Následuje zkou‰ka chudoby a odvahy: nechat nûco na místû a vydat se za prÛvodcem.
Jedinû tak se dá dojít aÏ na vrchol.
BÛh nás bude soudit podle toho, jak jsme vyuÏili v‰ech moÏností,
abychom se pﬁiblíÏili vrcholu. Jedno je v‰ak jisté: opravdové radosti a svobody dosáhneme jen tehdy, najdeme-li odvahu vydat se strmou stezkou
tﬁetí etapy.
J. P.

SPOLEâENSKÁ KRONIKA
Srpen
Jiﬁí Kroupa
Václav Friebert
Jaroslava Zikmundová
Stá‰a Valentová
Josef Poch
Marta âerná
BoÏena Rácová
Drahomíra ·ulcová
Irena Z˘ková
Marie Ma‰ková

7. 8.
28. 8.
5. 8.
20. 8.
9. 8.
6. 8.
29. 8.
30. 8.
20. 8.
13. 8.

55 let
70 let
70 let
73 let
77 let
81 let
82 let
83 let
83 let
89 let

Kﬁivoklát 68
Kﬁivoklát 34
Kﬁivoklát 199
Kﬁivoklát 214
Kﬁivoklát 234
Kﬁivoklát 232
Kﬁivoklát 190
Kﬁivoklát 165
âastonice 7
Kﬁivoklát 238

Záﬁí
Bohumila Cyrusová
Ludmila Zboﬁilová
Milu‰ka Fuksová
Vûra Hlaváãová
Vûra StaÀková
Vlasta Hechtová
Marie Králová
Milada Pánková

20. 9.
6. 9.
5. 9.
12. 9.
14. 9.
2. 9.
3. 9.
25. 9.

60 let
72 let
73 let
73 let
75 let
79 let
81 let
81 let

âastonice 11
Kﬁivoklát 208
Kﬁivoklát 161
Kﬁivoklát 227
Kﬁivoklát 190
Kﬁivoklát 191
Kﬁivoklát 191
âastonice 16

S BOLESTÍ V SRDCI VZPOMÍNÁME
Emanuel Hamrle,

ZPÍVÁNÍ DùTÍ A MAMINEK
S MUZIKOTERAPEUTICK¯MI
PRVKY
Hudební krouÏek pro nejmen‰í dûti.
Program: hudebnû pohybové písniãky, muzikoterapie, rozvíjení
smyslu pro rytmus a hudební cítûní, seznámení s hudebními nástroji, i netradiãními.
Zpívání bude zahájeno ve ãtvrtek
16. ﬁíjna od 10. 00 hodin v M·
Kﬁivoklát.
Dále bude probíhat pravidelnû 1x
za mûsíc, vÏdy ve ãtvrtek, v ãase,
kdy probíhá Îelviãka. Zpívání bude stát 15 Kã za jednu lekci.
Pﬁihlásit se mÛÏete u paní Pavlíãkové (tel. 604 895 623)
nebo v Klubu maminek Îelviãka.
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KŘIVOKLÁTSKÉ UDÁLOSTI V OBRAZECH

Na leto‰ní hejtmansk˘ den pﬁiplul Ing. Petr Bendl na kanoi po ﬁece Berounce. Hejtmana pﬁivítal v Roztokách starosta Ing. Vladimír Melã.
Foto Pavel Friebert

V srpnu uvádûl divadelní spolek TyJáTr Praha na hradû nesmrtelnou Ronstandovu hru
Cyrano z Bergeracu.
Foto Pavel Friebert

V˘robkem regionu byly pﬁi Kﬁivoklátském panování vyhlá‰eny Matûjovy franti‰ky, které vznikají v dílnû Pavla a Simony Matûjkov˘ch z Roztok.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Dramatické situace byly k vidûní pﬁi leto‰ním MâR mládeÏe ve vodním slalomu na kanálu v Roztokách. Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Vyvrcholením Léta na hradû 2008 byl koncert plzeÀské skupiny Cop.

Dne 30. srpna probûhl U Koleãka jiÏ 7. roãník volejbalového turnaje Memoriál Oldy ·torka.
Zúãastnila se ho ãtyﬁi druÏstva, která se umístila v tomto poﬁadí: 1. S˘koﬁice, 2. Hotel S˘kora, 3. Tetín, 4. Kﬁivoklát. PﬁestoÏe turnaj probûhl za hezkého poãasí, setkal se s mal˘m
zájmem divákÛ.
Foto Milan Bednaﬁík

V sobotu 20. záﬁí byl v Údolí hﬁíchu instalován nov˘ totem, jehoÏ autorem je Josef Olaf
Kachlík.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

Divadelní soubor Tyr‰ata z Lán uvedl na hradû Kﬁivoklátû pÛvodní muzikál S úsmûvem jde
v‰echno líp.
Foto Tomá‰ Bednaﬁík

KAPITOLY Z HISTORIE K¤IVOKLÁTSKA – XV
LESY ZA FÜRSTENBERKÒ
Pﬁevratnou zmûnu v dûjinách kﬁivoklátsk˘ch lesÛ udûlali aÏ jejich
noví majitelé – Fürstenberkové.
Lesmistrem byl jmenován Jan Bohutinsk˘, kter˘ od roku 1804 zaãal
vykonávat pﬁípravu k prvnímu odbornému zaﬁízení lesÛ. Na jeho návrh bylo roku 1817 oddûleno lesnictví od honitby a pro v‰echna
polesí vypracovány lesní operáty,
které jsou základem zaﬁízení kﬁivokátsk˘ch lesÛ. Od té doby jsou jiÏ
spravovány lesními hospodáﬁi pracujícími podle nejmodernûj‰ích metod svého ãasu. Je samozﬁejmé, Ïe
ve‰keré reformy lesního hospodáﬁství na Kﬁivoklátsku za fürstenberské éry sledovaly pﬁedev‰ím ten cíl,

aby byly co nejvíce zv˘‰eny v˘nosy a aby tûÏba dﬁeva uspokojila poptávku. Spotﬁeba stavebního dﬁeva
neustále stoupala, roz‰iﬁoval se obchod s palivem, které bylo plaveno
a dodáváno do Prahy a sousedních
krajÛ. Nejvût‰í poÏadavky, zejména
v prÛbûhu 19. století, mûl vzrÛstající prÛmysl. Zvy‰ují se nároky na
dÛlní dﬁíví, kﬁivoklátské hutû poÏadují velké mnoÏství dﬁevûného uhlí
pro svÛj provoz. To v‰e vedlo k nov˘m revizím a k nové orientaci lesního hospodáﬁství, které mûlo podstatn˘ podíl na celkové produkci
kﬁivoklátského velkostatku. Koncem minulého století ãinila celková
rozloha panství 39.007 ha pÛdy dominikální a 19.895 ha pÛdy rustikální. Z této rozlohy pﬁipadalo na le-
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zmûn aÏ do roku
1921, kdy byl
prodán lesní hospodáﬁsk˘ celek
ãeskoslovenskému státu, kter˘
v roce 1929 odkoupil i zb˘vající
ãást velkostatku
Kﬁivoklát. Lesní
pÛda pak pﬁe‰la
pod správu Státních lesÛ a statkÛ.
V prÛbûhu 20.
století prodûlala
Jeden z nejvût‰ích pivovarÛ na kﬁivoklátském panství byl v NiÏboru.
správa kﬁivoklátReprofoto -bed- sk˘ch lesÛ ﬁadu
sy témûﬁ 32.753 hektarÛ. Lesní pÛ- zmûn, které v‰ak vÏdy nebyly ku
da byla obhospodaﬁována ‰esti le- prospûchu jejich ochrany, rovnosními správami, které tûÏily prÛ- mûrné obnovy a efektivního prÛmûrnû 75.000 metrÛ krychlov˘ch myslového vyuÏití.
dﬁeva roãnû. Dﬁevo, dodávané pﬁeváÏnû jako stavební, dolovina a paPotravináﬁsk˘ prÛmysl
livo, bylo zpracováváno v ‰esti parních a nûkolika vodních pilách.
Chceme-li zachytit v˘voj prÛVe‰kerou správu lesního hospodáﬁ- myslu na Kﬁivoklátsku v jeho ceství ﬁídil Lesní úﬁad se sídlem na Kﬁi- listvosti, musíme se zastavit i u jevoklátû, kde se soustﬁeìovala ve‰- ho potravináﬁského odvûtví. To je
kerá odborná, administrativní zde charakterizováno pﬁedev‰ím pia úãetní sluÏba. Takto utvoﬁená or- vovarnictvím a lihovarnictvím. Jen
ganizace pﬁetrvala prakticky beze úzkému okruhu odborníkÛ je dnes
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známo, Ïe v minulosti pÛsobilo na
území Kﬁivoklátska tﬁináct pivovarÛ. PﬁipomeÀme si je v abecedním
sledu: Broumy, Hﬁebeãníky, Krakovec, Kﬁivoklát, Modﬁejovice,
NiÏbor, Pano‰í Újezd, Podmokly,
SkﬁivaÀ, Slabce, Tytry, V‰etaty
a Zhoﬁ. Nejv˘znamnûj‰í z nich byly pivovary na Kﬁivoklátû a v NiÏboru.
Kﬁivoklátsk˘ pivovar byl zaloÏen
pravdûpodobnû kolem roku 1517 za
krále Ludvíka Jagellonského a hejtmana StaÀka z Pavlovic. Jsou v‰ak
domnûnky, Ïe pivovar na tomto královském hradû byl v provozu daleko dﬁíve. První dochovaná zmínka
pochází z roku 1547, kdy král Ferdinand I. pﬁikazuje dáti hejtmanovi
150 kop na nákup p‰enice pro slad.
Provoz hradního pivovaru byl kromû stál˘ch sladovníkÛ zaji‰Èován
s pomocí poddan˘ch, kteﬁí mûli zapsány povinnosti k pivovaru v robotn˘ch manstvích. T˘kalo se to
pﬁedev‰ím poddan˘ch z Mûsteãka,
Roztok a MíãÛ. V roce 1597 stihla
pivovar velká pohroma, kdyÏ nedbalostí mládkÛ vznikl ve spilce poÏár, kter˘ se roz‰íﬁil na cel˘ objekt.
(Pokraãování pﬁí‰tû)

